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RESUMO 

 

A Responsabilidade Civil do Estado pode ser de natureza constitucional, 

civil e administrativa. 

 

A atual Constituição Federal de 1988 condensou a responsabilidade 

objetiva do Estado no § 6.º do art. 37: "As pessoas jurídicas de direito público e 

as de direito privado prestadoras de serviço públicos responsáveis pelos danos 

de seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito 

de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". Destarte, em 

seu art. 5.º, LXXV, deu um reforço legal para a tese da responsabilidade do 

Estado por ato judicial, com base nos seguintes termos: "o Estado indenizará o 

condenado por erro judiciário, assim que como o que ficar preso além do tempo 

fixado na sentença." 

 

A nossa Carta Magna enfatiza a responsabilidade de um de seus 

agentes políticos, o magistrado, porém, é silente no que tange aos atos 

praticados pelos demais, a saber: os membros da função Legislativa e 

Executiva. 

 

Desta forma, o estudo mostra-se de extrema importância para analisar a 

abrangência de responsabilidade do estado no seu mais alto patamar de 

comando e influência na vida social e individual de seus administrados. 
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METODOLOGIA 

 

O trabalho será desenvolvido com estudos à Lei Maior de nosso 

ordenamento jurídico e toda legislação infraconstitucional relativa ao caso. Será 

necessária a pesquisa de doutrinadores e professores abalizados para a 

fundamentação e conteúdo do trabalho ora por obras impressas, ora por 

trabalhos acadêmicos postados em bibliotecas virtuais e sítios eletrônicos. 

 

Para ilustrar e realçar os entendimentos dos doutrinadores será utilizado 

julgados de nossos Tribunais Superiores, restringindo-se ao Supremo Tribunal 

Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, seus posicionamentos e decisões 

monocráticas e dos colegiados. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dispõe o art. 37, §6º da Constituição da República que o estado é 

civilmente responsável pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 

venham a causar a terceiros. É válido ressaltar que a Magna Carta não faz 

distinção entre os agentes que formam a máquina administrativa, portanto, 

caso o dano seja causado por servidor lotado no menor município do País ou 

pelo Presidente da República, em primeiro plano infere-se que o Estado é 

responsável e deve ressarcir os prejuízos causados a outrem 

independentemente do servidor que o causou. 

 

Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que na noção de agentes 

estão inclusos todas aquelas pessoas cuja vontade seja imputada ao Estado, 

sejam elas os trabalhadores mais humildes da administração pública no 

exercício por ela atribuída.1 

 

O termo agente tem sentido amplo não se confundindo com o termo 

servidor. Este é o sentido mais restrito e envolve uma relação de trabalho entre 

o indivíduo e o Estado. O servidor é um agente do Estado, mas há outros 

agentes que não são necessariamente servidores. 

 

No dispositivo acima citado a expressão “nessa qualidade” tem razão 

de ser, porque só pode o Estado ser responsabilizado quando o agente estatal 

estiver no exercício de suas funções, ou ao menos esteja se conduzindo para 

exercê-la. Desse modo se causar dano a terceiros em sua vida privada, sua 

responsabilidade é pessoal e regida pelo Direito Civil. 

 

 

 

 

                                                 
1 CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO. Curso de Direito Administrativo, 17ª Ed. RT. SP. 
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CAPÍTULO I - APLICAÇÃO DA 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

 

A marca característica da responsabilidade objetiva é a 

desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência da culpa 

do agente ou do serviço. O fator culpa então fica desconsiderado como 

pressuposto da responsabilidade objetiva. 

 

A responsabilidade objetiva suporta três requisitos para sua existência, 

segundo, doutrina massificada e entendimento doutrinário. 

 

É necessário que haja um fato administrativo que, segundo conceitua, 

José dos Santos Carvalho Filho, é qualquer forma de conduta, comissiva ou 

omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva atribuída ao Poder Público. 

Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de 

exercê-la, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do 

agente (culpa in eligendo), ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa in 

vigilando). 

 

O segundo pressuposto consiste no dano. Verifica-se que não existe 

responsabilidade civil sem que haja um dano, sendo independente sua 

natureza, é sempre indenizável, seja o dano patrimonial seja o dano moral. 

Obviamente, se o dito lesado não comprova que a conduta estatal lhe causou 

prejuízos de ordem patrimonial ou moral não há reparação a postular. 

 

O nexo causal é o último pressuposto. Sendo chamado também de 

relação de causalidade, o nexo causal é o liame entre o dato administrativo e o 

dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo 

sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo 

ou a culpa. Se o dano decorre de fato que de modo algum pode ser imputado à 

Administração Pública, não se poderá imputar responsabilidade civil a esta. 
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No caso concreto que segue percebemos a utilização do conceito de 

nexo de causalidade com o dano sofrido por terceiros em conduta má 

orquestrada por agentes estatais. 

 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. AUTOR ATINGIDO POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO EM TROCA DE 

TIROS ENTRE POLICIAIS MILITARES E MELIANTES EM VIA PÚBLICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. 

ART. 37, §6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEXO DE CAUSALIDADE 

COMPROVADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DA 

VERBA REPARATÓRIA.A responsabilidade do Estado, ainda que objetiva, em razão 

do disposto no art. 37, §6° da CF, exige a comprovação do nexo de causalidade entre 

a ação ou a omissão atribuída a seus agentes e o dano. Para a configuração do nexo 

de causalidade no caso de troca de tiros entre policiais e meliantes, quando atinge 

pessoa inocente, é irrelevante a origem do projétil. Para que surja o dever de 

indenizar do Estado, basta que se comprove o fato, o dano e nexo de causalidade. 

Situação criada pelo ente público, ainda que legítima, resulta no dever de indenizar 

por dano injusto causado a terceiro. Elementos probatórios que conduzem a tanto. 

Inexistência de prova de que o Estado tenha tomado precauções necessárias para 

evitar o risco à incolumidade pública. Laudo pericial conclusivo. Dano material 

demonstrado. Dano moral irrefutavelmente caracterizado em razão dos ferimentos 

causados ao autor durante troca de tiros em via pública, circunstância de independe 

da pesquisa de culpa do agente direto. Quantum reparatório que merece redução em 

atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. PROVIMENTO 

PARCIAL DO PRIMEIRO APELO. PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO.2 

 

No ato específico ficou claro que a tendência para julgamento desta 

magnitude é ignorar pequenas circunstâncias e responsabilizar o Estado pela 

conduta de seus agentes independentemente do resultado final, haja vista que 

o simples fato dos agentes estatais reagirem de forma hostil ao ataque já gerou 

dano indenizável a terceiros. Tal constatação é superior ao fato material de 

                                                 
2 DES. LEILA MARIANO - Julgamento: 30/09/2011 - SEGUNDA CAMARA CIVEL. Fonte: 
www.tj.rj.gov.br. 
 

http://www.tj.rj.gov.br/
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qual projétil atingiu o indivíduo, a discussão não se insere nessas trivialidades e 

sim, em prestação do serviço público prestado pelo Estado. 

 

De toda a sorte verifica-se facilmente no julgado a aparição de todos os 

requisitos da responsabilidade civil do Estado, quais sejam: o fato 

administrativo: o conflito entre meliantes e Policiais Militares em via pública; o 

dano: terceiros inocentes atingidos por disparo de arma de fogo; nexo causal: o 

conflito entre bandidos e Policiais gerou troca de tiros que atingiram terceiros 

inocentes. Nada mais a prover a responsabilidade está completa e qualificada, 

bastando para o Estado saber o quantum indenizatório irá arcar. 

 

O mais importante na aplicação da teoria da responsabilidade objetiva 

da administração é que presentes os devidos pressupostos tem esta o dever 

de indenizar o lesado pelos danos que lhe foram causados sem que se faça 

pelo elemento investigação acerca se a conduta administrativa foi, ou não, 

conduzida pelo elemento culpa. 

 

Para exemplificar deve-se relembrar decisão do STF que condenou a 

união a indenizar os prejuízos decorrentes de sua intervenção no domínio 

econômico em função da qual se determinara a fixação de preços no setor 

sucro-alcooleiro, em patamar inferior aos valores apurados e propostos por 

autarquia ao próprio governo federal (Instituo Nacional do Açucar e do Álcool). 

Segue ementa da decisão. 

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ECONÔMICO. INTERVENÇÃO ESTATAL NA 

ECONOMIA: REGULAMENTAÇÃO E REGULAÇÃO DE SETORES ECONÔMICOS: 

NORMAS DE INTERVENÇÃO. LIBERDADE DE INICIATIVA. CF, art. 1º, IV; art. 170. 

CF, art. 37, § 6º. I. - A intervenção estatal na economia, mediante regulamentação e 

regulação de setores econômicos, faz-se com respeito aos princípios e fundamentos 

da Ordem Econômica. CF, art. 170. O princípio da livre iniciativa é fundamento da 

República e da Ordem econômica: CF, art. 1º, IV; art. 170. II. - Fixação de preços em 

valores abaixo da realidade e em desconformidade com a legislação aplicável ao 

setor: empecilho ao livre exercício da atividade econômica, com desrespeito ao 

princípio da livre iniciativa. III. - Contrato celebrado com instituição privada para o 



 

 
 
 

12

estabelecimento de levantamentos que serviriam de embasamento para a fixação dos 

preços, nos termos da lei. Todavia, a fixação dos preços acabou realizada em valores 

inferiores. ESSA CONDUTA GEROU DANOS PATRIMONIAIS AO AGENTE 

ECONÔMICO, VALE DIZER, À RECORRENTE: OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR POR 

PARTE DO PODER PÚBLICO. CF, ART. 37, § 6º. IV. - PREJUÍZOS APURADOS NA 

INSTÂNCIA ORDINÁRIA, INCLUSIVE MEDIANTE PERÍCIA TÉCNICA. V. - RE 

CONHECIDO E PROVIDO.3 

 

Em que pese a legitimidade da conduta estavam presentes os 

pressupostos da responsabilidade objetiva de modo que à União caberia 

indenizar todos os prejudicados em virtude da decisão que adotou. 

 

Entretanto, o fato de ser o estado sujeito à teoria da responsabilidade 

objetiva não vai ao extremo de lhe ser atribuído o dever de reparação de 

prejuízos em razão de tudo o que acontece no meio social. É necessária a 

análise da participação do lesado.  

 

Se o lesado em nada contribuiu para o dano que lhe causou a conduta 

estatal, é apenas o Estado que deve ser civilmente responsável e obrigado a 

reparar o dano. Contudo, se ocorrer o fato em que o único causador de seu 

próprio dano (autolesão) não há que se falar em responsabilidade do Estado 

eis que faltantes os pressupostos característicos do mesmo. Segundo o 

professor Edmur Ferreira de Faria em seu livro Curso de Direito Administrativo 

Positivo, o efeito danoso, em tal situação, deve ser atribuído exclusivamente 

àquele que causou o dano a si mesmo.4 

 

O entendimento de nossa Suprema Corte é descrito, ex vi, no RE 

120.924, cujo relator o Exmo. Ministro Moreira Alves aponta como culpa 

exclusiva da vítima como redução ou exclusão da responsabilidade objetiva do 

Estado. Trazemos a baila o seu entendimento para enriquecimento deste 

trabalho: 

                                                 
3 RE 422941 / DF - DISTRITO FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Relator(a):  Min. 
CARLOS VELLOSO Julgamento:  06/12/2005. Órgão Julgador:  Segunda Turma. 
4 EDMUR FERREIRA DE FARIA. Curso de Direito Administrativo Positivo, Ed. Del Rey (MG), 1997, p. 517. 
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EMENTA: - Responsabilidade objetiva do Estado. Ocorrencia de culpa exclusiva da 

vítima. - ESTA CORTE TEM ADMITIDO QUE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO SEJA REDUZIDA OU EXCLUIDA 

CONFORME HAJA CULPA CONCORRENTE DO PARTICULAR OU TENHA SIDO 

ESTE O EXCLUSIVO CULPADO (AG. 113.722-3-AGRG E RE 113.587). - No caso, 

tendo o acórdão recorrido, com base na analise dos elementos probatorios cujo 

reexame não e admissivel em recurso extraordinário, decidido que ocorreu culpa 

exclusiva da vítima, inexistente a responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito 

público, pois foi a vítima que deu causa ao infortunio, o que afasta, sem duvida, o 

nexo de causalidade entre a ação e a omissão e o dano, no tocante ao ora recorrido. 

Recurso extraordinário não conhecido.5 

 

Vale ressaltar que o julgamento de tal recurso ocorrera há certo tempo, 

porém, este é o entendimento que ainda prevalece na doutrina e no 

entendimento do Poder judiciário. 

 

CAPÍTULO II - DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS 

DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

O Estado é composto de poderes (funções), segmentos estruturais em 

que se divide o poder geral e abstrato decorrente de sua soberania. As funções 

do Estado como estruturas internas destinadas a execução de certas funções, 

foram convcebidos por Montesquieu em sua clássica obra de l´Esprit dês Lois 

em 1748. 

 

As funções do Estado figuram de forma expressa em nossa 

Constituição, em seu Art. 2º: 

 

São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 

Executivo e o Judiciário. 

 

                                                 
5 RE 120924 / SP - SÃO PAULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Relator(a):  Min. MOREIRA ALVES 
Julgamento:  25/05/1993. Órgão Julgador:  Primeira Turma. 
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A cada uma das funções do estado foi atribuída determinada 

incumbência. Assim na função legislativa está inserida a função normativa; ao 

Executivo, a função administrativa; e, ao judiciário, a função jurisdicional. 

 

Neste projeto acadêmico o objetivo é analisar como o Estado responde 

pelos atos praticados pelos agentes políticos nas função legislativa e judiciária, 

tendo em vista que resta claro que a função Executiva, que é a própria 

administração responde de forma visível e operante na sociedade, enquanto 

nosso objeto de estudo ainda se encontra divergente. 

 

É do conhecimento dos operadores do direito que não há exclusividade 

no exercício de suas funções. É correto afirmar que existem preponderâncias. 

As linhas definidoras das funções exercidas pelos poderes têm caráter político 

e figuram na Constituição. Por esta razão é que as funções estatais, embora 

tenham suas funções normais (típicas), desempenham também funções que 

materialmente deveriam pertencer ao poder diverso (funções atípicas), sempre, 

logicamente, eu a Constituição assim autorizar. 

 

Nas funções estatais é possível verificar diversos tipos de agentes da 

administração pública, de modo que visualizamos o Estado agir em todas as 

áreas da sociedade e de diferentes formas e intensidades. Os agentes políticos 

exercem funções de chefia e decisão em todas as esferas institucionais e, 

desta forma, há responsabilidade do Estado, por enquanto em teoria, pelos 

seus atos seja comissivos ou omissivos, conforme previsto no Art. 37, §6º da 

Constituição da República. 

 

Assim como a interferência estatal na vida do particular aumenta 

conforme atingimos o topo da pirâmide hierárquica, assim também deveria ser 

o grau de responsabilidade e a reparação do dano aos prejudicados. 

Entretanto, verifica-se que nem sempre esta relação é diretamente 

proporcional. 
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Vejamos função por função do Estado Democrático de Direito em seu 

cume e como se desenha a responsabilidade do Estado decorrente de seus 

atos. 

 

CAPÍTULO III - ATOS LEGISLATIVOS 

 

A função de legislar constitui uma das atividades estruturais do Estado 

moderno, senão a mais relevante, tendo em conta que consubstancia a própria 

criação do direito (ius novum). A função legislativa transcende a mera 

materialização das leis para alcançar o status que espelha o exercício da 

soberania estatal, vale dizer, a autodeterminação dos estados. 

 

Quando se está diante de tão grandiosa missão não podemos concluir 

de que se trata de uma questão simples. A própria doutrina se estranha quando 

atinge este ponto, chegando até a omissão de alguns catedráticos. 

 

Em alguns casos sustenta-se a irresponsabilidade total do estado; em 

outros entende-se que haverá responsabilidade do Estado se a Lei causar 

dano a pessoas ou grupos sociais; outros ainda, só admitem a 

responsabilização no caso de leis inconstitucionais.6  

 

Pode ocorrer segundo o já mencionado Prof. José dos Santos Carvalho 

Filho, e freqüentemente ocorre, que a lei nova contrarie interesses de 

indivíduos ou grupos mas esse fato, por si só, não pode propiciar a 

responsabilidade civil do Estado para obrigá-lo na reparação de prejuízos.  

Para o professor é incoerente responsabilizar civilmente o Estado, quando as 

leis regularmente editadas, provêm de órgãos próprios, integrados por agentes 

que a própria sociedade elegeu.7 

 

                                                 
6 SAYAGUÉS LASO, “tratado”, cit., vol. I, pp. 593 e seguintes. 
7 Segue esse raciocínio o Prof. Cretella Júnior. “Tratado de direito Adiministrativo”, Vol. 8, 1970, pp. 225 
e seguintes. 
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Ou enfoque se dá quando se está diante de uma lei inconstitucional é 

plenamente admissível que se o dano surge em decorrência de uma lei 

inconstitucional, a qual evidentemente reflete a atuação indevida do órgão 

legislativo, não pode o estado simplesmente eximir-se da culpa e da obrigação 

de reparar o dano causado a pessoas ou grupos, pois nesta hipótese se 

configurará a responsabilidade civil. Segundo o Professor Júlio Cesar dos 

Santos Esteves, a noção de lei inconstitucional corresponde à de ATO ILÍCITO, 

provocando o dever de ressarcir o dano patrimonial decorrente.8  

 

A responsabilidade só se consuma se o ato legislativo efetivamente 

produziu danos ao particular, pois que freqüentemente a inconstitucionalidade 

da lei em nada afeta a órbita jurídica patrimonial das pessoas. É preciso 

também que lei tenha sido declarada inconstitucional , visto que milita em seu 

favor a presunção de constitucionalidade, presunção esta desmentida quando 

o órgão do judiciário e expressamente proclamar a inconstitucionalidade. 

Ressalte-se o fundamento da decisão do Superior Tribunal de Justiça no caso 

abaixo: 

 

ADMINISTRATIVO. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. MP N. 168/90. 

LEI N. 8.024/90. CORREÇÃO MONETÁRIA. BTNF. DANO MORAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE 

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. NÃO-CABIMENTO. 

1. Consolidado está, no âmbito do STJ, o entendimento de que a correção dos 

saldos bloqueados transferidos ao Bacen deve ser feita com base no BTNF. 

Precedentes. 

2. Apenas se admite a responsabilidade civil por ato legislativo na hipótese de 

haver sido declarada a inconstitucionalidade de lei pelo Supremo Tribunal Federal 

em sede de controle concentrado. 

3. Recurso especial provido.9 

 

                                                 
8 JÚLIO CESAR DOS SANTOS ESTEVES, Responsabilidade Civil do Estado por ato Legislativo, Del 
Rey, 2003. p. 249. 
9 RECURSO ESPECIAL Nº 571.645 - RS (2003/0109498-0) RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO 
DE NORONHA. 



 

 
 
 

17

 Destaque-se que o fato gerador da responsabilidade estatal, no caso a 

inconstitucionalidade da lei, alcança tanto a inconstitucionalidade material como 

a formal, portanto, de todo modo haverá má prestação no serviço, em segundo 

plano reforça o professor já citado Júlio Cesar dos Santos Esteves, em sua 

obra Responsabilidade Civil, na página 249, que o vício de forma da Lei não 

escusa a ilegítima atuação do órgão legislativo. 

 

A contrário sensu é importante ressaltar que diante de uma lei com 

efeitos concretos que são aquelas que se representam como leis sob o aspecto 

formal, mas que, materialmente, constituem meros atos administrativos e, para 

que surjam seguem todo o processo legislativo adotado para as lis em geral, 

entretanto estas não irradiam efeitos gerais, abstratos e impessoais como as 

verdadeiras leis, mas pode-se dizer que são concretos os seus efeitos. 

 

Acerca destas leis já se chegou ao entendimento por doutrina e 

jurisprudência que estas podem ser impugnadas através de ações em geral, 

inclusive o mandado de segurança, sendo o interessado aquele cuja órbita 

jurídica seja hostilizada pelos seus efeitos. Importante frisar que tais leis não 

são suscetíveis de ação direta de inconstitucionalidade, por não terem 

conteúdo normativo conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal e o 

Superior Tribunal de justiça por diversas vezes. 

 

Para elucidar o sobredito vejamos alguns recursos conhecidos e 

julgados: 

 

MS 10232 / DF MANDADO DE SEGURANÇA 2004/0179550-8 Ministro CASTRO 

MEIRA (1125) DIREITO ADMINISTRATIVO E SINDICAL. MANDADO SEGURANÇA. 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. PORTARIA MINISTERIAL. EFEITOS CONCRETOS. 

LEGITIMIDADE DO ATO. 

Ato normativo de efeitos concretos A impetrante não se insurge diretamente contra 

Portaria nº 303/04, mas contra seus efeitos concretos, ao impedir que o pagamento 

das anuidades aos conselhos profissionais sejam condicionados ao recolhimento da 

contribuição sindical prevista no art. 579 e seguintes da CLT, sem indicar quem será 

o responsável pela fiscalização do recolhimento da contribuição sindical. 
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RE 412921 AgR / MG - MINAS GERAIS AG.REG. NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI 

Julgamento:  22/02/2011           Órgão Julgador:  Primeira Turma 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS 

NORMATIVOS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE 

ATRIBUIR A LEGITIMAÇÃO PARA AGIR A UM ÚNICO ÓRGÃO. PARTIDO 

POLÍTICO SEM REPRESENTAÇÃO NO PODER LEGISLATIVO LOCAL. 

POSSIBILIDADE. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEIS DE 

EFEITOS CONCRETOS. VIABILIDADE. CONTRATO DE CONCESSÃO DE 

SERVIÇO PÚBLICO. PRORROGAÇÃO POR PERÍODO ALÉM DO PRAZO 

RAZOÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. 

VIOLAÇÃO À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIA LICITAÇÃO PÚBLICA. 

AGRAVO IMPROVIDO. I – A exigência do art. 125, § 2º, da Constituição Federal, 

pertinente aos legitimados para a representação de inconstitucionalidade de leis ou 

atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, é que a 

Carta Estadual não os restrinja a um único órgão legitimado. Precedente. II – No 

julgamento da ADI 4.048-MC/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Corte admitiu o 

exercício de controle abstrato de leis de efeitos concretos. III – A prorrogação não 

razoável de concessão de serviço público ofende a exigência constitucional de que 

ela deve ser precedida de licitação pública. Precedentes. IV – Agravo regimental 

improvido. 

 

Resta claro que não há unanimidade na doutrina no que tange a 

responsabilização do Estado pelos atos dos agentes políticos da função 

legislativa, chegando o tema proposto até mesmo a calar certos doutrinadores 

renomados. De certo que é preciso analisar a repercussão desta 

responsabilidade nas funções restantes quais sejam: o Executivo e o Judiciário. 
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CAPÍTULO IV - ATOS ADMINISTRATIVOS E 

JURISDICIONAIS 

 

 

Expressões como atos judiciais e atos judiciários suscitam algumas 

dúvidas quanto ao seu sentido. Como regra tem-se empregado a primeira 

expressão como indicando os atos jurisdicionais do juiz, isto é, aqueles 

relativos ao exercício específico da função de Juiz. Atos judiciários é expressão 

que tem sido normalmente utilizada aos atos administrativos de apoio praticado 

ao judiciário. 

 

No que concerne aos atos administrativos incide normalmente a 

responsabilidade ao Estado por estes atos praticados e, logicamente, 

presentes os pressupostos para a inferência da responsabilidade objetiva do 

Estado. Desta forma, faremos paralelos sobre tais atos presentes na 

administração pública propriamente dita (Poder Executivo) e o Poder Judiciário. 

 

Não obstante, é relevante desde já consignar que tantos quantos os 

atos legislativos, os atos jurisdicionais típicos são em princípio, insuscetíveis de 

redundar na responsabilidade civil do Estado, pois, são protegidos por dois 

princípios básicos: a soberania do Estado e a recorribilidade dos atos 

jurisdicionais. 
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4.1 - A FUNÇÃO JURISDICIONAL 

 

Indubitavelmente, o monopólio no exercício da função jurisdicional 

consistiu numa das grandes conquistas do direito moderno, evitando-se assim 

que as partes envolvidas solucionassem pessoalmente seus conflitos. Eram 

conhecidas historicamente as realizações de justiça pelas próprias mãos, que, 

na maioria das vezes, acarretava desmedidas soluções às controvérsias, 

imperando quase que exclusivamente a força física e a violência. Desta forma, 

muitas vezes aqueles que, pode-se assim dizer, tinham razão, acabavam 

sucumbindo à outra parte que era mais poderosa. 

Nesse contexto, com o escopo de solidificar a paz social e a harmonia, 

é que foi delegada a função jurisdicional exclusivamente ao Poder Judiciário, 

que, substituindo a vontade das partes, na realização de atos que visem a 

busca pessoal de seu ideal de justiça, soluciona os conflitos, vedando a 

autotutela. 

 

Assim, pontifique-se desde já que a função jurisdicional é imbuída da 

tarefa de promover a justiça na sociedade, quando reclamada a sua 

intervenção. E essa intervenção dá-se justamente por meio do principal 

protagonista dessa tarefa, que é o juiz. Nas palavras de Mário Guimarães 

infere-se o pensamento a respeito: “No juiz, o fazer justiça é o alvo, a tarefa, a 

missão, o sacerdócio. O juiz existe para isso. É o órgão específico mediante o 

qual exercita o Estado uma de suas funções essenciais – a função 

jurisdicional.” 10 

 

Interessa pôr em relevo, para o estudo proposto, a função jurisdicional 

do Estado. 

 

                                                 
10 Mário Guimarães, O juiz e a função jurisdicional. p. 34. 
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Tendo por ponto de partida que tanto a função administrativa, como a 

jurisdicional encontram-se em nível infralegal, porque não retiram seu 

fundamento de validade da Constituição, mas sim, das leis, e encontram-se por 

elas condicionadas, verifica-se que, observadas por este prisma, não há 

diferenças que caracterize ou individualize as funções.  No entanto, se no plano 

vertical não fica evidente os pontos incomuns, no plano horizontal há nítida 

distinção no que tange a definitividade. A força jurídica da deliberação 

jurisdicional, a propósito de um conflito de interesses, consiste no 

estabelecimento da coisa julgada.11 Este atributo peculiar reveste a decisão 

judicial que, após transitar em julgado, torna-se imutável, nem mesmo podendo 

ser alcançada pela lei (CF. art. 5º, XXXVI). 

 

A jurisdição, no exato sentido do termo juris dictio, apenas ocorre nos 

processos declaratórios, pois é quando o juiz  diz o direito . A lide, neste caso, 

obedece ao conceito Carnelluttiano12, ou seja, é de pretensão resistida, a 

atividade é de juízo e tem por escopo a formação da coisa julgada. 

 

Contudo, a atividade jurisdicional é muito mais ampla do que a 

jurisdição propriamente dita. E, ao que se tem por hábito chamar jurisdição, 

mais preciso seria falar em tutela jurídica. 

 

Ao cuidar da função judiciária, Edmir Netto de Araújo, diz que, em 

essência, é de aplicar a lei contenciosamente. E pondera que a aplicação da 

lei, em suma, nada mais seria que a execução da lei, objeto da função 

executiva. A diferença reside na maneira pela qual o Poder Judiciário aplica ou 

executa a lei, que é contenciosamente, com as garantias judiciais de praxe, 

enquanto o Poder Executivo aplica fisicamente e sem o contraditório 

jurisdicional.13 

 

                                                 
11 Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, Princípios Gerais de Direito Administrativo, v.1, p. 33. 
12 Francesco Carnelutti, Diritto e processo, Nápoles, Morano, 1958. 
13 Edmir Netto de Araújo,  Responsabilidade do Estado por Ato Jurisdicional,  p.21. 
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Aparenta-se importante avultar que a função jurisdicional exerce-se em 

grande números de casos referentemente a uma lide que a parte interessada 

deduz perante o Poder Judiciário, solicitando um provimento. Portanto, dentro 

das características da atividade jurisdicional, pode-se incluir o conflito de 

interesses, que dá origem a lide, exigindo a substituição dos sujeitos em 

conflito pelo Estado. Ademais, a jurisdição também decorre do fato de que os 

órgãos jurisdicionais são, por sua própria índole, inertes, dependendo de 

provocação da parte interessada para instauração do processo (art. 2°, Código 

de Processo Civil). Outra característica reveladora, já mencionada 

anteriormente, dos atos jurisdicionais é que somente eles são suscetíveis de 

tornarem-se imutáveis, não podendo ser revistos ou modificados, em 

conseqüência da coisa julgada.  

Deste modo, pode-se conceituar a função jurisdicional, utilizando-se 

das palavras de Arruda Alvim, quando diz que função jurisdicional é aquela 

realizada pelo Poder Judiciário, tendo em vista aplicar a lei a uma hipótese 

controvertida mediante processo regular, produzindo, afinal, coisa julgada, com 

o que substitui, definitivamente, a atividade e vontade das partes.14 

 

 

4.2 ERRO JUDICIÁRIO DERIVADO DE ATO 

ILÍCITO 

 

As primeiras possibilidades de responsabilização do Estado-juiz 

encontram-se enumeradas no inciso I, do art. 133, ou seja, derivadas de ato 

ilícito, quando, no exercício de suas funções, proceder ao juiz com dolo ou 

fraude. 

 

Inicialmente, antes da análise dos comportamentos do magistrado, 

deve-se advertir mais uma vez que as condutas suscetíveis de 

responsabilização (dolosa ou fraudulenta) podem decorrer de qualquer ato 
                                                 
14 Arruda Alvim, Curso de direito processual civil. vol. 1, p. 149. 
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comissivo ou omissivo, no curso de qualquer tipo de processo ou 

procedimento, em qualquer fase processual, e não apenas na fase decisória 

(na sentença). 

 

Ninguém pode negar que o juiz é um agente do Estado, ou seja, não 

pode deixar de incidir na regra do Art. 37, §6º da Constituição da República. 

Sendo então civilmente o responsável a pessoa jurídica federativa (União ou 

Estados-membros), assegurando, porém, direito de regresso contra o Juiz. 

 

Esse entendimento é derivado da expressão “no exercício de suas 

funções” (art. 133, I, Código de Processo Civil), funções essas jurisdicionais, 

sem qualquer limitação referente ao tipo de ato praticado. 

 

Capta o supramencionado dispositivo legal as hipóteses de 

transgressão de deveres do juiz, mediante dolo ou fraude, condutas que 

ensejam sua responsabilização pelos danos causados a ser apurada em 

processo autônomo. São essas as mais graves violações que podem ocorrer 

no exercício de qualquer função, carecendo, conforme o caso, inclusive 

reprimenda criminal. 

 

A utilização da expressão fraude é criticada com veemência pela 

doutrina que a considera supérflua, pois, segundo esta, apenas a expressão 

dolo seria suficiente para caracterizar a antijuridicidade da conduta e ensejar a 

responsabilidade, já que estaria incluído nesta o conceito de fraude.15  

 

A palavra dolo, no estudo do direito, pode ser tomada em mais de um 

sentido.  Ora, conforme estabelece Agostinho Alvim, é empregada para 

significar artifício ou expediente astucioso usado para induzir alguém à prática 

de um ato, que o prejudica e aproveita ao autor do dolo ou a terceiro (cf. 

Bevilaqua,...). Dele cogita o Código, nos arts. 92 e segs. Ao disciplinar os 

                                                 
15 Conforme Carvalho Santos, Código de Processo Civil interpretado, vol.2, p.179; Pontes de Miranda, 
Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo 2, p.395. 
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efeitos dos atos jurídicos. Outras vezes é tomada no sentido de violação de 

dever, praticado voluntàriamente, em contraposição à idéia de culpa. 

 

Prossegue ainda, demonstrando que há duas escolas, acerca da 

conceituação do dolo, tomado no último sentido de que falamos: pretendem 

uns que ele reside na intenção de fazer mal a alguém; querem outros que ele 

se caracterize pela voluntariedade em relação à violação de um dever. Nós 

entendemos que o dolo está na vontade consciente de violar um dever.16 

 

Após essas considerações, deve-se ter em vista que o dolo referido no 

inciso (art. 133, I, Código de Processo Civil) é o comum, na concepção adotada 

pelo citado autor, ou seja, caracteriza-se pela vontade de violar um dever e não 

com o requisito de fazer o mal a alguém e nem menos apenas na qualidade de 

vício de consentimento. 

 

O comportamento a ser coibido é aquele intencional de violar um 

dever, que, no caso, em virtude de dar-se no exercício da função jurisdicional, 

trata-se de um dever de ofício do juiz. 

 

O dolo vincula-se à idéia geral de violação de um dever de ofício, ao 

passo que a fraude, embora seja uma forma dolosa de agir mais restrita, 

conecta-se ao comportamento malicioso, com o escopo de fraudar a lei e/ou as 

partes, mediante logro. 

 

Arruda Alvim estabelece, de maneira particular, o juízo de dolo como a 

intenção do juiz prejudicar uma das partes ou ambas e a noção de fraude, ao 

inverso, envolve a ligação do juiz com uma das partes, consoante inferimos de 

sua lição: 

 

O dolo se configura como sendo a deliberação do juiz, exteriorizada através de ato 

praticado no processo e no exercício de suas funções, que tem o objetivo – bem 

sucedido – de prejudicar uma das partes ou eventualmente a ambas as partes. À 
                                                 
16 Agostinho Alvim, Da inexecução das obrigações e suas conseqüências, p. 226-227. 
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idéia de dolo não se liga, necessariamente à idéia de um proveito pessoal a ser 

auferido pelo juiz, como resultado de sua ação ou omissão dolosa. Será motivado, 

dito dolo, exemplificativamente, por antipatia do juiz, relativamente a uma parte. 

 

A idéia de fraude, ao reverso, já envolve a ligação do juiz com uma das 

partes, ou, eventualmente, com pessoa estranha ao processo, fraude esta que 

se exteriorizará e materializará, também no exercício das funções praticadas 

pelo juiz. Os atos através dos quais se possam exteriorizar a responsabilidade, 

por dolo  ou fraude, poderão ser atos materiais, meros despachos, decisões 

interlocutórias ou também as sentenças, em que se decida, ou não, o mérito da 

causa.17 

 

A conduta dolosa do magistrado é sem dúvida a mais grave e 

acentuada causa de sua responsabilização e concorrentemente da Fazenda 

Pública. É o comportamento que mais deve ser evitado no mundo jurídico, 

quiçá na prestação da tutela jurisdicional, haja vista ser onde eventualmente 

busca-se a reparação por uma ação dolosa de outro cidadão, cuja função 

estaria inevitavelmente comprometida se deparasse-se diante de um agente 

julgador que também agisse de forma dolosa. 

 

É inolvidável, e até certo ponto óbvio, que agindo o juiz de forma 

dolosa deve responder pelos danos causados por sua atitude. 

 

A conduta dolosa ou fraudulenta do magistrado pode revelar-se de 

várias formas, quando, por exemplo, por inimizada à parte autora, denega um 

pedido liminar, causando danos; ou ao julgar a demanda de forma contrária ao 

que se extrai dos autos, em benefício de uma parte, viola o dever de 

imparcialidade; ou quando posterga o andamento do feito, propositadamente, 

em detrimento da parte inimiga; ou ainda quando, em conluio com uma das 

partes, aufere alguma vantagem pecuniária em troca de uma decisão favorável, 

seja em pedido de antecipação de tutela, liminar, ou em uma sentença, atitude 

                                                 
17 Op. Cit., vol.5, p. 298. 
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essa passível de reprimenda criminal por concussão ou corrupção, conforme 

tipificação. 

 

A exemplificação exposta possui apenas o condão ilustrativo, porque a 

casuística pode demonstrar outras hipóteses de comportamento desvirtuado do 

juiz, bastando o elemento subjetivo, doloso ou fraudulento, ligado a um dano 

experimentado pela parte ou por outro sujeito do processo, inclusive advogado, 

procurador, membro do Ministério Público ou o próprio Poder Público e demais 

pessoas jurídicas de direito público, para inferir-se sua responsabilidade pelos 

danos sofridos. 

 

Para ratificar o posicionamento dos doutrinadores supracitados acerca 

da responsabilização do Estado é de extrema relevância exemplificar com 

julgados de no E. Tribunal de justiça do estado do Rio de Janeiro: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. 

ERRO JUDICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO E CONDENAÇÃO 

EM PRIMEIRO GRAU. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFIRMAÇÃO PESSOAL DA 

VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE 

PROVAS. INDEMONSTRADA A ILEGALIDADE, ARBITRARIEDADE OU ABUSO DE 

PODER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. PRECEDENTES 

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA E. CORTE. DANO MORAL. 

INOCORRÊNCIA. A responsabilidade do Estado ocorre apenas nos casos de prisão 

por prazo superior ao fixado na sentença ou por erro judiciário. O caso em exame não 

diz respeito a erro judiciário. Autoridade policial e judiciária que agiram no exercício 

regular de direito, pois existiam elementos a indicar a participação dos autores no 

crime. Absolvição por insuficiência de provas que não enseja o dever indenizatório. 

Desprovimento do recurso. Unânime. 

 

Para a compatibilização da norma do Código de Processo Civil, com a 

Constituição, forçoso será reconhecer que o prejudicado pelo ato jurisdicional 

doloso terá alternativa de propor ação indenizatória contra o Estado ou contra o 

próprio juiz responsável pelo dano, ou ainda, contra ambos, o que é admissível 
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porque o Autor terá que provar, de qualquer forma, que a conduta judicial foi 

consumada de forma dolosa.18 

 

 

4.3 - ERRO JUDICIÁRIO DERIVADO DE CULPA 

GRAVE 

 

Partindo do disposto no art. 159 do Código Civil, entende-se que no 

procedimento culposo está um fato causando dano a outrem, 

independentemente da vontade ou mesmo da consciência do mal causado. 

 

Neste teor é a definição de Beviláqua:  

Ato ilícito é a violação do dever ou o dano causado a outrem por dolo ou culpa. O 

dolo consiste na intenção de ofender o direito ou prejudicar o patrimônio por ação ou 

omissão. A culpa é a negligência ou imprudência do agente, que determina violação 

de direito alheio ou causa prejuízo a outrem. Na culpa há, sempre, a violação de um 

dever preexistente. Se este dever se funda em um contrato, a culpa é contratual; se 

no princípio geral de direito que manda respeitar a pessoa e os bens alheios, a culpa 

é extracontratual ou aquiliana.19 

 

Depois de mencionar e criticar numerosas definições, e lembrar que ela 

se desdobra em dolo e culpa propriamente dita, Aguiar Dias enuncia que culpa 

é falta de diligência na observância da norma de conduta, isto é, o desprezo, 

por parte do agente, do esforço necessário para observá-lo, com resultado, não 

objetivado, mas previsível, desde que o agente se detivesse na consideração 

das conseqüências eventuais da sua atitude.20 

 

Diante disso, pode-se conceituar culpa como um erro de conduta, 

cometido pelo agente que, procedendo contra direito, causa dano a outrem, 

                                                 
18 MÁRIO MOACYR PORTO. Responsabilidade do Estado pelos atos de seus juízes, RT nº 563, pp. 9-
14, 1982. 
19 Clovis Bevilaqua, Comentários ao Código Civil, Observação 1, ao art. 159. 
20 Op. Cit., vol. 1, n. 65. 



 

 
 
 

28

sem a intenção de prejudicar, e sem a consciência de que seu comportamento 

poderia causá-lo. 

 

Nesse contexto, buscando delimitar ainda mais o conceito, surge as 

diversas espécies de graduação da culpa, quais sejam, culpa grave,  leve e 

levíssima. 

 

Sinteticamente pode-se diferenciar a culpa grave como a decorrente de 

imprudência ou negligência grosseira do agente causador do dano, costuma-se 

dizer que a culpa grave ao dolo se equipara. 

 

Culpa leve é aquela na qual um homem de prudência normal pode 

incorrer. E a culpa levíssima seria aquela da qual mesmo um homem de 

extrema cautela não poderia deixar de escapar. 

 

O inciso II, do art. 133 do Código de Processo Civil, prevê outra forma 

passível de responsabilização pessoal do juiz e concorrentemente do Estado. 

Caracteriza-se pela recusa, omissão ou retardamento, sem justo motivo, de 

providência que deva o magistrado ordenar de ofício ou a requerimento da 

parte. A configuração dessa hipótese, no entanto, é condicionada pelo 

parágrafo único ao prévio requerimento ao juiz, por meio do escrivão, para que 

determine a providência, conferindo-lhe um prazo de dez dias para tanto. 

 

Estabelece a doutrina que os casos do inciso II, do artigo  133 Código 

de Processo Civil, caracterizam a culpa grave do juiz21, por falta de 

cumprimento de seu dever legal de determinar as providências nele referidas e 

de fazê-los dentro dos prazos legais. 

 

Outra vez, verifica-se a referência feita aos seus deveres processuais, 

que, na direção do processo, deve obedecer aos prazos legalmente impostos, 

conforme se retira do art. 35, inciso II, da Lei Orgânica da Magistratura 
                                                 
21 Ada Pellegrini Grinover, A responsabilidade do juiz brasileiro, p.12; Nelson Nery Júnior & Rosa Maria 
Andrade Nery, CPCl comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, p. 561. 
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Nacional, que se encontram fixados no art. 189 do Código de Processo Civil 

(prescrevendo o dever de proferir os despachos em dois dias e as decisões em 

dez dias), sob pena das sanções previstas nos arts. 198 e 199, além da 

responsabilidade civil insculpida no artigo em comento, estabelecendo-se 

ressalva no entanto, ao motivo justificado, em qualquer grau de jurisdição, 

quando poderá exceder, por igual tempo, os prazos previstos no Código (art. 

187, Código de Processo Civil). 

 

Tendo em vista que a atividade jurisdicional desempenhada pelo 

magistrado no exercício de suas funções é, desde o seu início, regulada pela 

lei, mediante o estabelecimento de formas, prazos, ou seja, requisitos de atos 

que devem ser praticados ex officio ou mediante requerimento da parte, 

constata-se desta forma, tratar-se de deveres estabelecidos que, se 

descumpridos, geram a obrigação de reparar eventuais danos causados. 

 

Considerando o inciso em questão, verifica-se que o descumprimento 

do dever pode ser parcial, admitindo a sua remediação, isto é, há a 

possibilidade de adimpli-lo no prazo fixado pela lei, conforme se infere do 

parágrafo único, do art. 133. 

 

Pode-se afirmar assim, que os jurisdicionados têm o direito de receber 

a prestação jurisdicional nos prazos legalmente impostos, sob pena de, em 

função do retardamento, caracterizar-se a culpa do juiz. Nesse caso, impõe 

ainda o parágrafo único do art. 133 a necessidade de prévia interpelação feita 

pela parte, por intermédio de escrivão, para que fique configurada a hipótese. 

 

Portanto, seguindo a regra específica, poderá o juiz sanar a obrigação 

realizando a providência que deveria tomar de ofício ou que foi requerida pela 

parte dentro do prazo de 10 dias após interpelado. 

 

Se mesmo após requerimento da parte, não realize o magistrado a 

providência devida, fica tipificada a hipótese de mora, não se podendo deixar 
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de concordar com a afirmação de que nesse caso ficaria caracterizada a culpa 

grave, haja vista ser esta elementar na mora do devedor como seu elemento 

subjetivo. 

 

Configurada a culpa, como corolário, esta admite causas excludentes 

de responsabilidade, sendo os conhecidos o caso fortuito e a força maior, 

porém, no inciso em comento, a causa de exclusão da responsabilidade é o 

justo motivo. 

 

A hipótese apresenta-se de difícil configuração prática, pois de 

truncada tipificação, exigindo-se que a parte interessada requeira previamente 

ao magistrado que determine a providência, constituindo-o em mora, sendo 

que, após, ainda seria possível a escusa pela existência de justo motivo. 

 

Como se mencionou anteriormente, o descumprimento dos deveres 

expostos no inciso em tela pode dar-se por culpa do juiz, mediante negligência, 

porém, pode ocorrer também mediante dolo, deixando o juiz de tomar as 

providências que lhe incumbiam em razão do ofício ou a requerimento da parte, 

propositalmente. Nesse caso, além da implicação no inciso em debate, estará 

sujeito o juiz à prescrição do inciso I, cuja opção estaria ao alvedrio do lesado. 

 

As causas que podem configurar a responsabilização do magistrado no 

inciso II, do art. 133 são a recusa, a omissão ou o retardo. 

 

Recusar pode ser definido como o ato de rejeitar, negar, não realizar 

determinado ato. Verifica-se aqui a dificuldade na configuração dessa hipótese, 

tendo em vista o próprio grau de subjetividade do ato, bem como a discussão 

da necessidade ou não de ser expressa a recusa. 
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Segundo o entendimento de Arruda Alvim22 a idéia de recusa liga-se a 

deliberação de não praticar um determinado ato, entendendo que esta deve ser 

expressa. 

 

Para a hipótese de configuração da recusa são necessárias certas 

peculiaridades. Não ocorrendo qualquer manifestação do juiz, deve a parte, 

conforme regra o parágrafo único do art. 133, requerer ao juiz que determine a 

providência. Se este tomá-la, sanado estará o problema; se persistir em não se 

manifestar estar-se-á diante de uma clara omissão, e se recusar-se 

expressamente a tal providência, ainda assim, requer-se cautela para a 

afirmação de que o juiz responde por perdas e danos. 

 

Ocorre que a recusa pode ser decorrente da livre apreciação do 

magistrado, de que o pedido, por exemplo, não possui amparo legal, já que 

nesse caso, sua atitude pode fundar-se na interpretação que ele dá à lei em 

que a parte se baseia para pedir a providência. 

 

Nesse caso, a recusa, mesmo expressa, não dará ensejo a qualquer 

reparação porque inserida dentro da liberdade de julgar que possui, podendo 

avaliar os fatos, as provas e o direito. No inciso em tela, quando entender que o 

pedido não encontra base legal e recusar-se expressamente a praticá-lo, não 

se confere a possibilidade à parte, mesmo que tenha experimentado um dano 

dessa recusa , pleitear qualquer indenização. 

 

Omitir tem o significado de postergar, preterir, olvidar, esquecer, deixar 

de fazer, isto é, a inércia do julgador frente ao ato que deveria praticar de ofício 

ou a requerimento da parte. 

 

Aqui não se indaga da dificuldade de caracterização, posto que, para o 

seu surgimento basta a ausência da providência no prazo legal, que, por si só, 

já configura o ato de omissão, possibilitando à parte que interpele o juiz, para 

                                                 
22 Op. Cit.,vol.5, p. 298. 
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que, atendidos os outros pressupostos, fique caracterizada sua 

responsabilidade. 

 

A ação de retardar define-se como o ato de adiar, atrasar, demorar, 

andar devagar, ou seja, quando a providência for tomada fora do prazo previsto 

em lei, intempestivamente portanto. Para a sua contemplação, tal como a 

anterior, basta o não cumprimento do prazo assinalado em lei, seguido do 

requerimento dirigido ao juiz, que a providência seja tomada no prazo de dez 

dias. 

 

Por esta forma, como delineou-se anteriormente, mesmo que presente 

quaisquer das hipóteses supra, o  fato é que a denegação de justiça admite a 

exclusão de responsabilidade quando apresentar-se o justo motivo. 

 

Constitui o justo motivo, mediante mais uma referência ao direito das 

obrigações, numa causa excludente de responsabilidade, ou seja, numa 

circunstância que exime de responsabilidade o autor do fato danoso, posto que 

ausente a imputabilidade, pressuposto essencial da reparação. 

 

Tendo por ponto de partida o serviço Judiciário brasileiro, bastando um 

breve exame de nossos tribunais para que se constate a difícil situação que 

encontram-se submetidos os nossos julgadores, frente a um grande número de 

processos em tramitação, agravado pelo déficit no número de magistrados, 

que, como sabe-se, é em percentual muito menor do que em outros países23.  

 

Figura geralmente como justo motivo, atuando como causa excludente 

da responsabilidade, o acúmulo de serviços, tornando praticamente impossível 

a tarefa do magistrado de cumprir os prazos processuais impostos. Neste caso, 

a não prestação jurisdicional no prazo legal , gerado pelo desmedido volume de 

serviço, não se dá por acontecimento imputável ao juiz, mas por fato alheio à 

sua vontade. 
                                                 
23 Luiz Flávio Gomes, A dimensão da magistratura, p.171; José Eduardo Faria, Direitos humanos, 
direitos sociais e justiça, p.57. 
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Embora a lei não defina o que é justo motivo, pode-se deduzir, com 

base em critérios razoáveis, como o excessivo volume de trabalho, a particular 

dificuldade das questões, a situação de ofício que o processo refere-se etc. 

 

Além dessa caracterização usual, pode também ser verificado o justo 

motivo na conduta negativa da própria parte, que deveria realizar determinado 

ato para o prosseguimento do feito, porém não o faz, dando causa ao efeito 

danoso. Nesta hipótese, não se pode imputar ao juiz a paralisação do processo 

ou qualquer denegação de justiça. 

 

Logo, prescindindo-se de maiores considerações, pode-se 

precipitadamente inferir que o magistrado brasileiro, a princípio, possui justo 

motivo para o não cumprimento dos prazos estabelecidos em lei, face ao 

acúmulo de serviços e o limitado número de julgadores, que, segundo dados 

estatísticos24, é quase o triplo da média estabelecida como ideal. 

 

Ainda que esta seja uma realidade incontestável, não se pode anuir 

que  esse fator, mediante simples alegação de justo motivo,  transforme-se em 

uma forma inibidora de qualquer possibilidade de responsabilização. 

 

Caberá então ao julgador de eventual ação de ressarcimento de danos 

apurar se o acúmulo de serviços, alegado como excludente de 

responsabilidade, atuou como causa preponderante para que a providência 

requerida não tenha sido tomada no prazo legal e após a interpelação do juiz, 

conforme estabelece o art. 133 do Código de Processo Civil. Em caso 

afirmativo estar-se-á diante da hipótese de responsabilidade objetiva do Estado 

pelo não aparelhamento do serviço judiciário. 

 

Pretende-se firmar com essa colocação que o justo motivo, 

eventualmente alegado na ação de reparação de danos movida contra o 
                                                 
24 Luiz Flávio Gomes, A dimensão da magistratura, p. 171. 
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magistrado, deve ser efetivamente provado para que seja configurada a causa 

excludente de responsabilidade. 

 

Ressalta notar, ainda, que relativamente às condutas aqui versadas, 

mesmo admitido o justo motivo como inibidor da responsabilidade pessoal do 

juiz, este não é argumento cabível para infirmar a responsabilidade do Estado, 

que é objetiva e por esse motivo não admite a isenção. 

 

 

CAPÍTULO V - DISFUNÇÃO DA MÁQUINA 

ADMINISTRATIVA 

 

Consoante o exposto anteriormente, o juiz no exercício de suas 

funções exerce atividade administrativa que é atípica ao seu mister de dizer o 

direito, por isso, classifica-se, a hipótese em voga, como uma das espécies de 

responsabilidade civil do Estado-juiz, situada no plano das atividades não 

jurisdicionais propriamente ditas. 

 

Com efeito. Desde o princípio deste estudo, vem-se ressaltando que o 

juiz é um agente que possui atribuições incomparáveis aos demais agentes 

públicos, dada a especialidade da função exercida, sua importância 

fundamental já destacada e o poder que detém pelo que se verifica o motivo 

que levou o legislador a submetê-lo a regras de comportamento especiais. 

 

Enquadram-se essas regras especiais desde as garantias 

indispensáveis à função jurisdicional, passando, evidentemente, pelas regras 

destinadas à direção do processo, já que é o magistrado incumbido de distribuir 

a justiça, sendo possuidor do monopólio da prestação da tutela jurisdicional, 

atividade que, por só, demonstra sua peculiaridade, além, é óbvio, de sua 

responsabilidade civil, também peculiar. 
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Entretanto, no desempenho de suas funções, o juiz, pratica as 

atividades ditas administrativas, decorrentes da estruturação e administração 

de seus serviços, tais como nomeações, contratações, demissões, correições, 

licitações; essas atividades são equiparadas às de qualquer outro agente 

público, haja vista não vislumbrarem as particularidades diferenciadoras da 

atribuição jurisdicional típica. 

 

Assim, todos os elementos que diferenciam e identificam a função 

jurisdicional e fazem com que o magistrado tenha um regime de 

responsabilidade especial não se fazem presentes na prática dos atos 

administrativos, o que enseja desta forma o mesmo regime de 

responsabilidade destinada aos demais agentes públicos. 

Como salientou Caio Mário da Silva Pereira25, ao fazer alusão à 

diferenciação da responsabilidade, é a natureza do ato que fundamenta essa 

posição e não a autoridade que o pratica. 

 

Consoante o exposto, no caso da atividade administrativa, a 

responsabilidade civil do juiz não difere do agente público em geral da 

administração, pois agiu como se esse fosse, embora seja uma autoridade 

judiciária e não administrativa circunstância pela qual, nos termos do art. 37, § 

6º da Carta Constitucional, é inafastável a responsabilidade civil do Estado por 

eventuais danos causados. 

 

Nos termos preconizados por Maria Sylvia Zanella Di Pietro26, quando 

o dano é causado por servidor público, é necessário distinguir duas 

possibilidades: o dano causado ao Estado e o dano causado a terceiros. 

 

Destaca ainda, a administrativista que na primeira hipóteses a 

responsabilidade é apurada por meio de processo administrativo conduzido 

                                                 
25 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. 8. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. P. 139 
que prega a caracterização do ato como judiciário pelo emprego da  fórmula genérica: define-se ex 
ratione materiae e não ex ratione personae. 
26 Op. Cit., p. 387. 
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pela própria Administração, margeado de todas garantias de defesa do 

servidor. 

 

Por outro lado, no caso de danos causados a terceiros, figura a regra 

do art. 37, § 6º da Constituição da República, “em decorrência da qual o Estado 

responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa ou dolo, mas 

fica com o direito de regresso contra o servidor que causou o dano, desde que 

este tenha agido com culpa ou dolo.” 27 

 

Edmir Netto de Araújo, expressando-se acerca dos atos administrativos 

praticados pelo magistrado sintetiza que subordinam-se ao regime comum da 

responsabilidade do Estado, empenham sua responsabilidade 

indiscutivelmente, ocasionam ação  regressiva contra o agente, em caso de 

dolo ou culpa. Esta constatação não é impugnada pela doutrina e encontra 

acolhida na jurisprudência.28 

 

Em face das distinções supramencionadas, infere-se que quando o juiz 

exerce função administrativa, independentemente do dano ser causado ao 

próprio Estado ou a terceiros,  estando presentes os requisitos ensejadores da 

responsabilidade, responderá este civilmente de forma subjetiva, isto é, na 

hipótese de configuração de dolo ou culpa, sem prejuízo de sua 

responsabilização penal e disciplinar. 

 

Como já destacado, o mau funcionamento do aparelho estatal não é 

causa de exclusão da responsabilidade civil do Estado, como pretende fazer 

crer a Administração Pública. Ao contrário, figura como circunstância que 

tipifica a sua obrigação de indenizar, à medida que a Constituição Federal 

mantém a regra geral no art. 37, § 6º e também o dispositivo do art. 5º, LXXV. 

                                                 
27 Idem, p.387-388. 
28 Edmir Netto de Araújo, Responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional, p. 88.No mesmo 
sentido: Hely Lopes Meirelles, Direito administrativo brasileiro, p. 569;  Álvaro Lazzarini, Estudos de 
direito administrativo, p. 436; Rui Stoco, Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial, p. 
350; Augusto do Amaral Dergint, Responsabilidade do Estado por atos judiciais, p. 108; Caio Mário da 
Silva Pereira, Responsabilidade civil, p. 139. 
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Das considerações de Mário Moacry Porto, retira-se que não é 

indispensável a verificação da ocorrência de culpa dos juízes e funcionários 

para que se caracterize a responsabilidade do Estado. Basta que o serviço se 

revele falho, deficiente, inoperante, para que o poder público responda pelo 

mau desempenho da prestação judicial a que está obrigado.29 

 

Assim, seguindo este entendimento, pode-se afirmar que não 

cumprindo o Estado com sua obrigações, responderá inexoravelmente pelos 

danos causados ao jurisdicionados, sejam de ordem patrimonial ou moral. 

Aliás, reportando-se a esfera penal, em situações como a do penitenciário 

brasileiro, que permanece cumprindo pena por tempo superior ao da 

condenação, ou o caso a manutenção de prisão preventiva não obstante o 

trânsito em julgado de sentença absolutória, ou, ainda, a permanência em 

presídio comum quando configurada a hipótese de absolvição com imposição 

de medida de segurança que deveria ser cumprida em hospital ou 

estabelecimento apropriado, o dano sofrido  por omissão culposa do Estado, 

que deixa de oferecer instrumentos e estruturas adequadas à execução das 

sentenças, afronta direitos fundamentais da pessoa humana. 

 

O mais alarmante é que o problema da disfunção da máquina 

administrativa não se restringem ao âmbito criminal ou a poucas Comarcas, 

encontram-se difundidos em toda a estrutura judiciária, não poupando qualquer 

área da atuação do Poder Judiciário deste país. 

 

Por vezes, chega-se à conclusão, aparentemente realista, que a função 

Estatal, no que concerne as questões penais e de política criminal, resume-se 

unicamente ao ato de legislar, empregada como forma mascarada de mera 

satisfação jurídica a sociedade. Em contrapartida, denega deliberadamente os 

meios concretos imprescindíveis à consecução pragmática dessas medidas. O 

tema é tão sério e paradoxalmente tão comum, que chega a atingir as raias da 

                                                 
29 Mário Moacyr Porto, Temas de responsabilidade civil. p. 155. 
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absurda ‘normalidade’, agravando-se com uma inverídica carga aparente de 

insolubilidade. A posição inerte do Estado frente a problemas dessa ordem 

importa em manifesta inconstitucionalidade por omissão.   

 

Outro ponto de relevante interesse, porém ainda nebuloso e 

controverso, diz respeito a demora na prestação da tutela jurisdicional, 

debatido por José Augusto Delgado, nos seguintes termos:  

 

“... configura-se, pois, de maneira insofismável, a necessidade de criação 

jurisprudencial do direito, assegurando ao particular prejudicado a indenização 

cabível a ser paga pelo Estado. 

A realidade mostra que não é mais possível a sociedade suportar a morosidade da 

Justiça, quer pela sua ineficiência dos serviços forenses, quer pela indolência dos 

seus juízes. É tempo de se exigir uma tomada de posição do Estado para solucionar 

a negação da Justiça por retardamento da entrega da prestação jurisdicional. Outro 

caminho não tem o administrado, senão o de voltar-se contra o próprio Estado que 

lhe retardou Justiça, e exigir-lhe reparação civil pelo dano, pouco importando que por 

tal via também enfrente idêntica dificuldade. Só o acionar já representa uma forma de 

pressão legítima e publicização do seu inconformismo contra a Justiça emperrada, 

desvirtuada e burocratizada...”30 

 

Por fim, cabe salientar que, até tempos atrás a orientação dominante 

na doutrina e jurisprudência era no sentido de não responsabilizar o Estado 

pela sua atividade judiciária e jurisdicional, em que pese levantarem-se, ainda 

hoje, algumas vozes em defesa desta tese.31 Inobstante o exposto, a 

tendência mundial contemporânea é no sentido de responsabilizar amplamente 

o Estado, independentemente da caracterização da atividade jurisdicional de 

seus agentes ou da disfunção dos serviços públicos prestados através dos 

Órgãos Judiciais. 

                                                 
30 José Augusto Delgado. Paraná Judiciário, vol. 8/35-36, n. 6. Responsabilidade civil do Estado pela 
demora na prestação jurisdicional. 
31 Tratando desta evolução e diversas opiniões a respeito recomenda-se o estudo do Professor Yussef Said 
Cahali, Responsabilidade Civil do Estado, Responsabilidade Civil, especificamente nas páginas 206 (n. 
76) e seguintes. Em particular, v. a posição do saudoso Ministro do Supremo Tribunal Federal, Aliomar 
Baleeiro, na declaração de seu voto (vencido) onde contraria a orientação da maioria para, ná naquela 
época, nos idos de 1966, defender a tese da mais ampla responsabilidade civil do Estado, pela sua função 
judicial e jurisdicional (pp. 210/2).  
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Confirmando esta orientação, Aguiar Dias destaca que não obstante a 

persistência das idéias regalistas, a responsabilidade do Estado progride para 

um ponto de satisfação plena aos princípios solidaristas. Vai pouco a pouco 

perdendo terreno a tese da irresponsabilidade, para surgir em seu lugar o 

princípio de que o particular tem direito de ser indenizado, toda vez que sofra 

um prejuízo em conseqüência do funcionamento do serviço público, pouco 

importando indagar se regular ou irregular, porque não se cogita de sabê-lo, 

mas de aplicar logicamente o princípio da igualdade dos encargos sociais.32 

 

5.1 - ERRO JUDICIÁRIO ‘STRICTO SENSU’ 

 

Com certeza o ponto mais controverso que envolve o tema da 

responsabilidade civil do Estado-juiz está circunscrito ao erro ou equívoco 

técnico-jurídico na prestação da tutela jurisdicional (e isso se verifica também 

nos sistemas e doutrinas estrangeiras), já que abrange, indubitavelmente, 

questões limítrofes relacionadas à independência do julgador, à soberania do 

Estado, à coisa julgada entre outras. 

 

O professor Arruda Alvim debatendo sobre os fundamentos jurídicos 

basilares da responsabilidade do Estado apregoa que é possível pensar-se, 

entre nós, na responsabilidade objetiva do Estado, consagrada expressamente 

entre nós (Constituição Federal, art. 107), embora a responsabilidade do 

Estado por atos jurisdicionais deva vir a ser nitidamente definida em Lei. 

 

Outro enfoque do problema poderá situar a responsabilidade do Estado 

no ‘risco social’, independendo da necessidade do prejudicado provar, 

necessariamente, que houve uma falta do serviço público (culpa do serviço 

instituído). A própria culpa do serviço, outrossim, poderá configurar o 

pressuposto para tal responsabilidade, porquanto a atividade jurisdicional, 

                                                 
32 Op. Cit., vol. 2, n. 214, p. 705. 
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existindo, para funcionar bem não poderá prejudicar, isto é, causar danos aos 

particulares.33 

 

Não é completamente desmedida a tese de que se pretendendo 

responsabilizar os magistrados, pessoalmente, além dos casos de dolo, fraude 

ou culpa grave, estar-se-á comprometendo seriamente a própria independência 

do juiz, na sua atividade, ou mais especificamente, comprometendo a atividade 

jurisdicional em seu todo. 

 

Versando sobre o tema expõe Arruda Alvim: 

“Podemos considerar que a irresponsabilidade pessoal do juiz, significa uma defesa 

do magistrado, que, em si mesma, leva a um engrandecimento da própria 

independência do juiz, e, portanto, do Judiciário. Se o juiz, além dos casos 

apontados, se sentisse ameaçado, é certo que passaria a ser um juiz timorato, a todo 

o momento, com medo de errar; quanto mais não fosse, a sua intensa 

responsabilidade faria com que a máquina judiciária emperrasse. Disto tudo, pois, 

deflui que a pessoa do juiz e seu patrimônio, salvo casos gravíssimos, deverão ficar a 

salvo de responsabilidade, por atos jurisdicionais ou mesmo materiais que 

pratique.”34 

 

Contudo, não se resume a esse contexto o problema, exigindo um 

maior engajamento, buscando uma visão mais ampla da questão, porquanto 

inegável é a realidade da proliferação de decisões desarrazoadas, equivocadas 

técnica e juridicamente, sendo imprescindível acarear-se a questão com a 

retidão e seriedade que requer a espécie. 

 

Assim, encontra-se o jurista, diante do estudo do erro judiciário, 

defronte de um problema de difícil solução, em que a opção pela 

irresponsabilidade do Estado na atividade jurisdicional, ressalvados os casos 

expressamente previstos em lei e na própria Constituição, tão incisivamente 

defendida na doutrina e na jurisprudência soa de forma paradoxal, face a 

                                                 
33 Op. Cit., vol.5, p. 304, n.4.6. 
34 Op. Cit., p. 302, n. 4.4. 
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relevância deste setor  da atuação pública e de seus efeitos sobre os 

jurisdicionados. 

 

Em direção contrária, a opção pela ampla responsabilização do Estado 

por todos os atos jurisdicionais supostamente defeituosos ou equivocados 

poderia acarretar um retardamento ainda maior na administração da Justiça e 

na própria formação da convicção íntima do juldador. Tal conseqüência seria 

ainda mais nefasta se levado em consideração que as decisões, 

eventualmente equivocadas, são muito mais fruto de insuficiência probatória ou 

por descuido processual das partes e não, propriamente, de erro técnico-

jurídico por parte do magistrado. 

 

Destarte, verifica-se o quão delicada é a questão da responsabilidade 

civil do Estado-juiz por danos causados aos jurisdicionados em razão da 

prática de atos ou providências judiciais decorrentes de falhas ou equívocos 

técnico-jurídicos não intencionais, ou seja, sem qualquer grau de dolo ou culpa. 

Nestes casos, há de se reconhecer no entanto, tendo por fundamento a 

subsunção de todos ao ordenamento jurídico, pressuposto do Estado de 

direito, a responsabilidade estatal, todavia, com cautela e sempre em caráter 

de excepcionalidade. 

 

Dentro desse contexto, buscando solução conciliadora, pressupõe a 

hipótese de reparação, antes de qualquer coisa, uma averiguação e 

comprovação por intermédio de ação apropriada da existência do erro judiciário 

‘stricto sensu’, que não pode ser confundido com a avaliação e valoração das 

provas  e interpretação da norma jurídica pelo julgador. Caso contrário, estarão 

colocados à prova a independência, a segurança e a auto-confiança que deve 

ter todo magistrado e, conseqüentemente, a própria garantia das partes no 

recebimento de um julgamento justo, isto sem mencionar a inevitável derrocada 

das contas Públicas. 
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Defendendo este posicionamento, pontifica Rui Stoco os requisitos a 

serem previamente observados e preenchidos, sem os quais não se pode 

imputar ao Estado-juiz o dever de indenizar, primeiro, o dano há de decorrer 

efetivamente de um erro atribuído ao Magistrado ou à Câmara ou Turma 

julgadoras, quer se trate de julgamento em primeira instância; pelo Tribunal, 

como instância originária, ou em grau de recurso. Tal erro há de ser a causa 

eficiente do dano sofrido. Esse dano há de ser efetivo e ficar demonstrado se 

rebuços. 

 

Em segundo lugar, o reconhecimento dessas condições há de ser 

declarado em ação rescisória do julgado, sob pena de se negar o valor e 

alcance da coisa julgada, estabelecido nas leis processuais e se instalar a 

insegurança jurídica das decisões definitivas, posto, também, que a 

prevaricação, concussão, corrupção, impedimento, incompetência ou erro do 

juiz se apresentam como causas rescidendas do julgado (Código de Processo 

Civil, art. 485, I, II e IX).35 

 

Desta forma, convém destacar que a responsabilização do Estado-juiz, 

pelos danos causados, somente será possível depois de transitada em julgado 

revisão criminal, ação recisória ou declaratória de anulação de decisão judicial, 

favoravelmente ao prejudicado, comprovando o erro judiciário típico. 

 

Há também a possibilidade de configuração de erro judicial sem que o 

jurisdicionado tenha de lançar mão dos remédios supramencionados. Trata-se 

das hipóteses de decretação de nulidade da sentença recorrida pela superior 

instância, em apelação, diante de erro grosseiro, ou seja, violação manifesta e 

injustificável de dispositivo legal pelo julgador, ou por intermédio de 

impugnação pelos embargos à execução ou por meio de mandado de 

segurança. 

 

                                                 
35 Rui Stoco, Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial, p.353. 
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Fazendo referência ao citado antídoto de ordem constitucional, o 

Professor Álvaro Lazzarini assim se posiciona: 

 

“...1. O juiz é agente político do Estado e, assim, uma de suas autoridades supremas. 

2. Bem por isso não pode furta-se de ver seus atos – sejam tipicamente judiciais ou, 

então, administrativos – sujeitos a mandado de segurança. Seus atos são ‘atos de 

autoridade’. 3. Os atos administrativos do Juiz sujeitam-se ao mandado de segurança  

como qualquer outro ato administrativo. 4. Os atos judiciais sujeitam-se ao mandado 

de segurança independentemente de recurso ou correição, quando inexiste efeito 

suspensivo e do ato puder ocorrer lesão a direito subjetivo, de natureza líquida e 

certa. 5. Mandado de segurança pode ser oposto à decisão judicial com trânsito em 

julgada, pois, ‘não sujeita a recurso ordinário ou extraordinário’ (artigo 467 do Código 

de Processo Civil), ela sujeita-se, no entanto, ao mandado de segurança. Esta 

possibilidade decorre da compatibilização dos incisos LXIX do artigo 5° da 

Constituição da República de 1988, c/c o art. 467 do Código de Processo Civil, e com 

o artigo 6°, § 3°, da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro.”36 

 

De outra forma, há que se tratar com ressalva a hipótese de 

responsabilidade civil do Estado em face de erro técnico-jurídico, quando o 

próprio sistema normativo oferece os meios adequados de impugnação do ato 

decisório àquele que se sentiu prejudicado. Parece razoável o posicionamento 

que exige a manutenção do entendimento equivocado, não obstante o 

emprego de todos os meios de impugnação colocados à disposição dos 

litigantes, para que reste configurado o erro judiciário propriamente dito. 

 

Ponto relevante ainda, diz respeito a responsabilização a ser 

impugnada na esfera civil (porquanto não afastada a responsabilidade penal e 

administrativa), esta não poderá jamais ser atribuída ao magistrado (direta ou 

indiretamente), mas sempre ao Estado. Tal posicionamento rege-se pela 

proteção aos princípios que norteiam a função jurisdicional desempenhada pelo 

julgador, quais sejam, a segurança, garantia e independência, instituídos para 

proteger a própria coletividade e não para beneficiar o juiz. 

 

                                                 
36 JTJSP, vol. 131/20-21. A Constituição Federal de 1988 e o mandado de segurança contra ato judicial. 
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Cretella Jr. sobre o assunto apregoa que pelos prejuízos que os atos 

judiciais causam aos administrados, responderá o Estado, quer se prove a 

culpa ou dolo do magistrado, que os danos sejam ocasionados pelo serviço de 

administração da Justiça, que é, antes de tudo, um serviço público do Estado. 

 

E, seguindo o mesmo posicionamento exposto anteriormente, salienta 

que pessoalmente, o Juiz não é responsável. Nem pode ser. Responsável é o 

Estado. Se o magistrado causa dano ao particular, o Estado indeniza, 

exercendo depois o direito de regresso contra o causador do dano.37 

 

Contribuição a ser destacada, ainda sobre o erro judiciário em sentido 

estrito, nos forneceram os membros integrantes da I Comissão de Estudos da 

União Internacional dos Magistrados, realizada em Túnis, em outubro de 1980, 

cujo relatório final dos trabalhos destaca: 

 

...A esse respeito, uma distinção se impõe: não se pode responsabilizar o magistrado 

pelas decisões que tome, quando se trata de simples erro de apreciação ou de 

interpretação. Os únicos casos nos quais sua responsabilidade pode ser admitida são 

os de que demonstrem negligência muito grave, uma falta muito grave de 

comportamento e uma falta inaceitável, que um magistrado normal e razoavelmente 

diligente não cometeria. Como exemplo de negligência grave, foi citado  o caso de 

demora excessiva para julgar uma causa, imputável ao magistrado. 

 

A forma de se apurar a responsabilidade do juiz foi também 

examinada. Em princípio, essa responsabilidade só se admite após terem sido 

utilizadas pelas partes todas as vias recursais. 

 

Se esta posição, relativamente ao juiz, é perfeitamente justificável, e, 

mais do que isto, deve ser mantida, por outro lado, inegavelmente, atos 

jurisdicionais, sejam os praticados no processo de conhecimento, no cautelar 

ou no de execução, e mesmo nos casos de jurisdição voluntária, existem que 

causam danos aos particulares. Incumbe, pois, saber se esses danos devem 

                                                 
37 José Cretella Jr., Revista de direito administrativo. Responsabilidade do Estado por atos judiciais. vol. 
99, p. 18 e 25 
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ou não ser indenizados, e, se positiva a resposta, é certo que só o Estado 

poderia arcar com os mesmos. 

 

No contraste entre os que gostariam de excluir, mesmo diante de uma 

opinião pública que reclama capacidade e conhecimento dos próprios deveres 

por parte do juiz, que deva o magistrado sofrer sanções disciplinares por 

‘pretensa insuficiência técnico-profissional’ nos julgamentos por ele prolatados, 

uma vez que isso constituiria atentado à sua independência, enquanto a 

atividade judiciária deveria ser, ao contrário, submetida somente ao crivo de 

uma discussão político-cultural, e os que, ao contrário, reputa, que o controle 

disciplinar deveria referir-se especificamente à capacidade técnico-disciplinar 

demonstrada pelo juiz, a Corte Suprema optou por essa última tese, chamando 

a atenção dos magistrados antes de tudo para a necessidade do exercício das 

funções jurisdicionais com a seriedade e o rigor que decorrem de uma 

preparação adequada e do perfeito conhecimento da Lei, à qual o Juiz deve 

estar sujeito não só retórica, mas cientificamente.38 

 

Assim, parece que a solução para a problemática da responsabilidade 

civil no que concerne ao erro judiciário ‘stricto sensu’, encontra-se na assertiva 

de que os princípios que norteiam a responsabilidade civil pessoal do 

magistrado não são os mesmos da responsabilidade objetiva geral do Estado, 

já que esta, tratando-se de modalidade mais ampla, prescinde, para sua 

caracterização, a responsabilidade direta do juiz. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Simonetta Sotgiu, Revista de Processo, vol. 46, p.104. 
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CONCLUSÃO 
 

Tratando-se da responsabilidade civil do Estado por atos praticados 

pelos seus agentes políticos, infere-se que a Doutrina diverge, porém, de forma 

tímida inicia um processo de conversão para que a máquina estatal passe a 

responder de forma efetiva pelos atos praticados pelos seus maiores agentes, 

os que possuem os maiores cargos e, conseqüentemente, deveriam possuir 

maior ingerência, por suas decisões, no mundo social, resultando em grandes 

danos e prejuízos indenizáveis. 

 

Os agentes públicos são aqueles que praticam executam a vontade do 

Estado a qualquer título. Atuam em funções públicas como prepostos do 

Estado, isto é, são integrantes de órgãos públicos cuja vontade é imputada a 

pessoa jurídica, compondo a trigolia fundamental da Administração: órgãos, 

agentes e funções. 

 

Quando a doutrina e os Tribunais Superiores tratam da 

responsabilidade, estes descartam o grau hierárquico tanto do agente como do 

ato administrativo emanado, seja qual for a exteriorização estatal esta deve ser 

analisada, medida e indenizável, caso haja preenchido todos os requisitos 

expostos neste trabalho. 
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