
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 

UNIDADE ACADÊMICA DE DIREITO 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

  

 

 

 

 

 

 

RAIMUNDO LUIZ QUEIROGA DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATOS 

JURISDICIONAIS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SOUSA - PB 

2006 



RAIMUNDO LUIZ QUEIROGA DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATOS 

JURISDICIONAIS 

 

 
 

 

 

 

Monografia apresentada a Coordenação de 

Pós-Graduação do Centro de Ciências 

Jurídicas e Sociais da Universidade Federal 

de Campina Grande, como requisito parcial 

para obtenção do título de Especialista em 

Direito Processual Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Professora Drª. Maria da Luz Olegário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUSA - PB 

2006 



RAIMUNDO LUIZ QUEIROGA DE OLIVEIRA 

RESPONSABILIDADE C I V I L DO ESTADO POR ATOS 
JURISDICIONAIS 

BANCA EXAMINADORA 

Prof.3 Ms. Maria da Luz Olegario (Orientadora) 

Prof.3 Aurelia Carla Queiroga aa Silva 

Trof. 3 Jacyara Farias Souza 

Sousa - PB 
2006 



RESUMO 

Trata-se de uma sucinta, mas nao frivola, reflexao organizada com o eseopo de demonstrar de 
que forma acontece a responsabilizacao do Estado frente aos danos causados a terceiros por 
meio da atividade administrativa, legislativa e, sobretudo, jurisdicional. Um tema de extrema 
importancia, cuja origem remonta a propria historia da evolucao do homem e da sociedade; 
sua insereao no ordenamento juridico brasileiro vem desde a Constituicao de 1824, com a 
responsabilidade pautada na culpa da administracao e, em seguida a Constituicao de 1937, art. 
158, com a teoria da responsabilidade objetiva e, atualmente, com a Constituicao de 1988 
permaneceu o abandono a privalistica teoria subjetiva da culpa e a manutencao da 
responsabilidade objetiva do Estado por atos prejudiciais por ventura praticados. Numa busca 
de concretizacao do Estado Democratico de Direito e que a legislacao brasileira tern 
assegurado ao particular o direito de ingressar em juizo com uma acao de indenizacao 
atestando fatos praticados por sujeitos ligados ao Estado, bem como o nexo existente entre os 
fatos e o prejuizo sofrido pelo particular. Sem questionar a incidencia do elemento subjetivo 
(dolo ou culpa) do Estado, torna-se devida a reparaeao do dano por parte do Estado. Cabendo-
lhe, contudo, mediante acao regressiva demonstrar culpa do servidor na prestacao do servico 
prejudicial. Atraves de pesquisas bibliograficas e, em sintese, o que se propoe a mostrar o 
presente trabalho. 
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INTRODUCAO 

A Responsabilidade Civil consiste em um tema relevante da seara juridica e que, por 

assim o ser, tem induzido os estudiosos do Direito a se debruearem sobre ele na tentativa de 

conhecer todas as suas nuances e hipoteses de incidencia. 

E sabido que a responsabilidade civil, sobretudo no contexto do Poder Publico, adquire 

contornos por demais complexos. Precisamente por envolver o ente estatal, que e colocado em 

uma situacao de simetria com os seus suditos no que tange ao adimplemento da obrigacao de 

indenizar. No tocante a responsabilizaeao estatal pelos danos advindos ao particular em 

decorrencia do exercicio da funcao jurisdicional, ainda mais intricado se apresenta o tema, por ser 

essa uma funcao sui generis que, pautando-se na imparcialidade, tem como precipuo fim a 

concessao da prestacao jurisdicional, que se consubstancia mediante a "solucao" dos conflitos de 

interesses. Dessa forma, a possibilidade de reparar o dano causado pelo Estado no exercicio dessa 

funcao geraria, a principio, um enorme contra-senso. 

Contudo, o Estado Democratico de Direito enseja a regulamentacao por parte do Estado 

tanto dos interesses individuals quanta coletivos, impondo guarida aos sofredores de atos que 

lesem seus direitos, afastando o favoritismo odioso e injustificavel de que, na Antiguidade, 

gozava o Rei. Por isso, e impositiva a obrigatoriedade de o Estado se submeter ao ordenamento 

juridico imposto a todos os seus suditos pelo regime democratico de direito, cujo ideario constitui 

o alicerce, recepcionada a legalidade como regra, a igualdade como principio. Tais atributos tem 

respaldo na Constituicao Federal de 1988. 

Dessa forma, o fato de o Estado ter ampliado consideravelmente a sua intervencao na vida 

dos particulares, em decorrencia da propria evolueao da sociedade, aliado a maior 
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conscientizacao dos suditos em relacao aos seus direitos e obrigacoes, ensejou o disciplinamento 

legal da responsabilidade deste pelos danos que porventura venha a causar a outrem no exercicio 

das suas atribuicoes, assim como sao incutidos a fazer aqueles. Ou seja, o Estado, como sujeito 

de direitos e obrigacoes, podera, no exercicio das suas funcoes, causar prejuizos aos particulares, 

caso em que emerge a sua obrigacao, por forca de lei, de recompor as lesoes patrimoniais 

decorrentes de sua acao ou omissao motivadora do dano. 

Assim, constata-se que a obrigacao de o Estado recompor o patrimonio do particular 

lesado por sua atuacao se encontra vinculado estritamente ao seu proprio fim, haja vista que, por 

sua propria natureza, nao se poderia admiti-lo como instituicao destituida de finalidade, pois 

negar a finalidade ao Estado seria negar o proprio Estado. 



CAPITULO 1 A TEMATICA DA RESPONSABILIDADE C I V I L 

A acepcao de responsabilidade civil deriva do relacionamento social, onde os individuos, 

necessariamente, desenvolvem comportamentos omissivos ou comissivos que, as vezes, 

implicarn em danos ensejadores de julgamento por quern de direito, e de reparaeao por parte de 

quem causou o mal, sendo este responsabilizado pelo dano. Destarte, este Institute nao se 

restringe apenas as relacoes juridicas, mas a qualquer area de atuacao da vida social, ja que o 

individuo encontra-se subordinado ao implemento de determinada obrigacao quando causa um 

mal direta ou indiretamente. 

Buscando-se a origem etimologica do termo, depara-se com o verbo latino "respondere", 

em sentido jurfdico, assim encontrado desde a Roma antiga e transferido para o direito brasileiro 

atual. 

A responsabilidade seria nada mais do que a formula utilizada para apontar todo e 

qualquer culpado por um fate danoso, sobre quem recai as conseqiiencias. 

Hodiernamente, a responsabilidade civil pressupoe os seguintes elementos: 

individualizacao e patrimonialidade da sancao, proporcionalidade entre dano e ressarcimento, 

verificacao judicial do nexo de causalidade e o principio do alcance do status quo ante. 

1.1 Evolueao historiea da responsabilidade civil 

A responsabilidade civil e, indubitavelmente, um institute que remonta ao germe do 

proprio direito. O dano, como forma de dilaceracao patrimonial, nunca foi de boa aeeitacao no 

meio social, existem repressoes encontradas desde a Antiguidade com o Codigo de Hamurabi na 

Mesopotamia e o Codigo de Manu do direito hebreu. 
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Os helenos legaram o conceito de reparaeao do dano causado como sentido 

puramente objetivo, e independentemente da afronta a uma norma predeterminada, mas foi o 

direito romano que mais ofereeeu elementos para a formafao do instituto em comento. 

Pode-se destacar tres fases no direito romano que levou ao substrato dos principals 

subsidios da responsabilidade civil: a vinganca privada; a composicao voluntaria; a composicao 

legal. 

A primeira e corolario do principio de Taliao, pagar o mal com o mal, cuja 

maxima e "olho por olho, dente por dente". Segundo Venosa (2003, p. 152), tal principio e de 

natureza humana, trata-se de uma reacao a um mal injusto perpetrado contra a pessoa, a familia 

ou o grupo social, reprimido no Estado de Direito, pelo ordenamento juridico. 

A composicao voluntaria era uma solucao sob a forma de transacao. A vitima 

recebia do agente laedendi uma importancia em dinheiro ou qualquer bem, a titulo de pena. 

A composicao legal infligia uma punicao simploria em relacao as ofensas 

causadas as vitimas. A composicao estatal consistia em considerar o Estado interessado nao 

somente na repressao das infracoes que lhe eram dirigidas, como tambem as dirigidas aos 

particulares. 

A Lex Aquilia foi, sem embargo, a maior evolueao da Antiguidade do instituto 

abordado. Nesse diploma, o ato ilicito era considerado uma figura autonoma, constituindo a 

responsabilidade extracontratual. A culpa como elemento identificado do agente causador do 

dano fora erigida pela Lex Aquilia. Hodiernamente, a responsabilidade extracontratual tambem e 

conhecida por responsabilidade aquiliana, devido a sua grande importancia no direito. 

A teoria da reparaeao de danos somente comefou a ser perfeitamente 

compreendida quando os juristas equacionaram que o fundamento da responsabilidade situa-se na 

quebra do equilibrio patrimonial provocado pelo dano. 
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1.2 Responsabilidade civil do Estado 

Antes de adentrar na Responsabilidade civil do Estado, faz-se necessario tecer 

alguns comentarios a respeito do proprio Estado como instituicao, seus elementos, quais sejam: 

territorio, povo e poder; e suas funcoes: administrativa, legislativa e judiciaria. 

1.2.1 Evolueao do Estado 

Consistindo em um fenomeno historico, o Estado pode ser abreviado a seus tipos 

fundamentais, tais como o Estado oriental, o Estado grego, o Estado medieval e o Estado 

moderno, pois todos mantem uma continuidade e um, necessariamente, influencia o outro. Seus 

elementos caracterizadores sao: povo, territorio e poder. 

Na Idade Antiga, o Estado oriental estava vinculado a teocracia. O poder advinha 

da religiao e os direitos e garantias individuals eram drasticamente reduzidos pela monarquia 

absoluta predominante. Os detentores do poder, isto e, os monarcas, eram tidos como deuses, pois 

chefiavam tambem o poder espiritual. 

Fenomenos relevantes ocorrem no Estado oriental como, por exemplo, a 

estratificacao da sociedade com a consequente hierarquizacao da mesma. 

Ja o Estado grego fazia-se representar pelas denominadas polls ou cidades que 

tinham como origem a religiao e o culto dos antepassados. Estas polls gregas constituiam-se de 

cidadaos livres, de estrangeiros ou metecos e de escravos, nao sendo reeonhecido aos dois 

ultimos a condieao de participantes do poder politico. Aqui, o territorio era sutil, o elemento 

pessoal prevalecia sobre o territorial. 
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No Estado grego ja predominava a democracia, nao aquela tida como liberdade 

individual em face do Estado, mas que atribuia ao cidadao a prerrogativa de participar do 

processo politico. Era a democracia baseada na isonomia, isotimia e isogaria. Apesar disso, a 

democracia da classica civilizacao antiga ainda muito se distancia da concepcao moderna, pois a 

liberdade-participacao era restrita aos cidadaos livres. 

Assemelhado ao Estado grego e possfvel encontrar o Estado romano, baseado em 

grupos familiares e nos cultos dos antepassados. 

Ocupando grande extensao territorial, o Estado romano caracterizou-se pela 

separacao entre o poder publico e o privado. Passou por profundas transformacoes, compreendeu 

a realeza, a republica e o imperio. Neste o poder politico e tido como supremo e uno, abrangendo 

o imperium, a potestas, e a majestas. 

Na Idade Media, nao existiu coesao do poder estatal, o poder politico estava nas 

maos dos suseranos feudais e nas instituicoes eclesiasticas, prevalecendo uma concepcao 

patrimonial e fragrnentaria do poder que havia sido privatizado. Nao mais se falava em polls, mas 

em dominio de um principe sobre o territorio e o patrimonio. Aqui, a cristandade firma-se apenas 

como poder espiritual, nao se confundindo com o poder temporal, embora aquele possuisse o 

cunho de limitar este, ja que o governo tinha por obrigacao praticar o bem comum. 

Surge, entao, o Estado moderno, unificando o poder politico concentrado no rei. O 

Estado passa a corresponder a nacao. Verifica-se no ambito religioso, a autoridade do Papa sendo 

questionada pela Reforma e no piano economico o desenvolvimento do capitalismo com a 

conseqiiente ascensao da burguesia. 

O Estado moderno pode ser desdobrado em varias formas, quais sejam: Estado 

estamental, Estado absoluto, a variante do Estado de policia, e Estado constitucional ou de 

direito, seguido pelo Estado social de direito. Veja-se: 
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> Estado estamental - fase transitorial, ocorrendo dualidade politica entre o rei e os 

estamentos ou o terceiro Estado (clero, nobreza e povo). Aqui, os direitos sao atribuidos aos 

individuos enquanto membros dos estamentos revelando-se, assim, os privilegios de grupos. 

> Estado absolute - prevalencia da vontade do monarca, tida como lei. As regras limitadoras, 

nesta fase eram imprecisas, so se firmando no Direto Natural. 

> Estado de policia - correspondente ao despotismo esclarecido do seculo XVIII . O monarca 

age com plena liberdade para alcanear o interesse publico, intervindo nos setores economico, 

cultural e de assistencia social, passando a lei a prevalecer sobre o costume como fonte de direito. 

> Estado constitutional ou de direito - surge a ideia de soberania nacional, sendo o poder 

politico titularizado na nacao ou no povo. O poder passa a ser a vontade geral, limitada pela lei e 

pelo principio da separacao dos poderes. Todos os individuos tem os direitos fundamentais 

reconhecidos. Nao mais ha interferencia do Estado no setor economico, garante-se a propriedade 

privada e valoriza-se a liberdade. 

> Estado social de direito - nao deixa de ser uma fase do Estado constitucional, pois 

apresenta os mesmos fundamentos. Surge das mutacoes socioeconomicas e politicas do primeiro 

pos-guerra. Aqui, o Estado transforma-se em agente criador de servicos, por meio da prestacao de 

varias atividades sociais. Nao se confunde com o Estado socialista. 

1.2.2 Funcoes do Estado 

Com o objetivo de atingir o bem comum, o Estado desenvolve atividades que vem a se 

consubstanciar nas denominadas "funcoes do Estado". 
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As funcoes do Estado estiveram por muito tempo unidas e concentradas no monarca, mas, 

nomes como Jonh Locke e Rosseau levantaram a questao da separacao das mesmas. Montesquieu 

veio aprofundar este estudo e firmar a divisao classica do exercicio do poder enquanto funfao. 

Hodiernamente, cada uma das funcoes e tipica de um poder distinto, sendo elas: funfao 

administrativa, funcao legislativa e funfao jurisdicional, todas elas constituindo funf oes vitais do 

Estado Moderno. 

No tocante a funfao exeeutiva ou administrativa, podemos apontar a diversificacao de 

suas atividades. E atraves dela que o Estado realiza os seus objetivos, atuando de forma concreta 

atraves de decisoes e atos materiais, respeitando sempre as normas juridicas. Sao exemplos destas 

atividades a criacao e a gerencia dos servicos assistenciais, o incremento da iniciativa privada, 

etc. 

A funfao legislativa cria e modifica o ordenamento juridico, atraves da edifao de normas 

gerais, abstratas, inovadoras ou aperfeifoadoras deste ordenamento. Caracteriza-se, assim, pela 

produfao de atos dependentes da Constituifao, mas que subordinam todos os cidadaos. 

Ja a funfao jurisdicional visa o amparo e protefao do ordenamento juridico por meio de 

decisoes individuals e concretas, baseadas em normas gerais, definindo, assim, a harmonia ou nao 

dos fatos com as normas e aplicando as conseqiiencias juridicas. Encarrega-se de distribuir a 

justifa aos casos de violafao concreta a lei, observando sempre o due process of law. Alem disso, 

e responsavel tambem por algumas atividades de carater administrativo, tais como a organizafao 

de seus proprios servif os. 

Apesar de Charles de Montesquieu ser considerado o oraculo mais consultado e citado 

atraves de seu livro intitulado Do Espirito das Lets, de 1748, tem-se proposto novas 

classificafoes das funfoes do Estado levando-se em conta a realidade historica em que se 

encontram. 
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Constata-se que ha atividades do Estado, de igual natureza, que provem de mais de um 

orgao estatal. Isto revela que a especializacao destas funfoes estatais e relativa, pois na verdade o 

que existe e uma predominancia e nao exclusividade desta ou daquela funfao desempenhada por 

um determinado orgao do Estado. Destarte, os poderes: exeeutivo, legislativo e judiciario 

desempenham funfoes administrativas, legislativas e jurisdieionais em carater apenas 

predominante e nao exclusivo, ja que cada um desses poderes podera exercitar, 

exeepcionalmente, a funfao material de outro poder. 

O Estado tem funfao administrativa, governativa ou politica, judicial, legislativa, 

regulamentar, de controle, entre outras. A constatafao da existencia dessas funfoes, segundo 

Bastos (2000, p. 42), decorre da insuficiencia absoluta das tradicionalmente aceitas e se trata de 

uma constante de quem, hodiernamente, se ocupa a estudar o tema. 

1.2.3 Teorias sobre a responsabilidade do Estado 

O ordenamento juridico de cada grupo de individuos acompanhou, durante a historia, a 

evolufao do homem e da sociedade, principalmente como reconhecimento dos direitos e 

garantias fundamentais. O instituto da responsabilidade do Estado, por seu turno, progrediu com 

todo esse processo de evolufao social, passando por diversas transformafoes de acordo com a 

ordem juridico-politica vigorante. 

A administraf ao publica, a epoca dos governos absolutos, nao possuia nenhuma parcela 

de responsabilidade sobre atos de seus agentes, primava a teoria da irresponsabilidade do Estado. 

Sob o dominio dos Governos absolutos negou-se a responsabilidade do Estado, 

secularizada na regra inglesa da infalibilidade real - "The King can do no wrong" -, extensiva aos 

seus representantes; sob a influencia do liberalismo, assemelhou-se o Estado ao individuo, para 
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que pudesse ser responsabilizado pelos atos culposos de seus agentes; finalmente em nossos dias, 

atribul-se a Administracao Publica uma responsabilidade especial de Direito Publico. 

A irresponsabilidade absoluta, no dizer de Diniz (1993, p. 431), "e a doutrina mais antiga, 

decorrente da ideia absolutista que apresentava o Estado como um ente todo-poderoso, contra o 

qual nao prevaleciam os direitos individuals". Assim sendo, quem contratava um funcionario 

publico devia saber que este, enquanto preposto do Estado, nao podia violar a norma, uma vez 

que o Estado exercia tutela do direito. Se o funcionario, no desempenho de sua funcao, lesasse 

direito individual, e ele que, pessoalmente, deveria reparar o dano e nao o Estado. Infere-se dai 

que a responsabilidade estatal era temperada, pois admitia a responsabilidade do funcionario 

quando o evento danoso estivesse relacionado a um comportamento pessoal. Alem disso, os 

administrados nao estavam completamente desprotegidos perante comportamento unilateral do 

Estado, visto que havia leis que previam sua responsabilizacao em certos casos, como a Lei 

francesa de 28 pluvioso do Ano VIII , por danos resultantes de obras publicas, por prejufzos 

causados por gestao do dominio privado do Estado, ou pelas coletividades publicas locais. 

O Estado liberal manteve, assim, a absoluta irresponsabilidade do Poder Publico, 

admitindo, porem a responsabilizacao dos seus agentes quando da pratica de atos culposos. 

A obrigacao de o funcionario responder pelos seus atos sofria, entretanto, grandes 

restricoes. Alem da exigencia da culpa grave ou do dolo para que ele fosse aeionado, deveria ser 

solicitada previa autorizacao do Estado, salvo se se tratasse de falta, absolutamente, pessoal. 

Esse sistema, chamado de "garantia administrativa dos funcionarios", foi recepcionado no 

comando do artigo 75 da Constituicao francesa de 1791. 

Preleciona Frezzini (apud Oliveira, 2002) que o fundamento basico para a 

irresponsabilidade da Administracao Publica assenta-se sobre tres postulados, quais sejam: 
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1 — a soberania do Estado, por natureza irredutfvel, "proibe ou nega sua 
igualdade ao sudito" e a responsabilizacao do soberano "envolveria uma 
contradicao nos termos da equacao"; 
2— o Estado soberano representando o direito organizado, nao pode "aparecer 
como violador desse mesmo direito"; 
3— os atos contrarios a lei, praticados pelos funcionarios, nao "podem ser 
considerados como atos do Estado, devendo ser pessoalmente atribuidos 
aqueles, como praticados nao em representacao do ente publico, mas nomine 
proprio" 

A teoria da irresponsabilidade do Estado, tambem denominada feudal, regalista ou 

regaliana, encontrou defensores mesmo fora do absolutismo, como os alemaes Richeimann e 

Bluntschli e os italianos Mantellini, Saredo e Gabba. 

Modernamente, nao mais se admite a teoria da irresponsabilidade estatal, haja vista a 

valoracao dos direitos nao ser complacente com a ideia de que aquele que vier a ser vitimado por 

um procedimento lesivo do Estado nao tenha, contra o ente publico, o direito de se ver reparado, 

devendo limitar-se a demanda-la contra o agente que diretamente causou a lesao, ainda que 

agindo em nome e por conta do Poder Publico. 

Sem defensores de peso em tempos atuais, ainda que apresente resquicios em algumas 

legislacoes como a do Peru, do Mexico (CC, art. 1928) e da Espanha (CC, arts. 1902 e 1903) que 

adotam a responsabilidade direta do funcionario e so subsidiariamente a do Estado, a exclusao da 

responsabilidade deste sujeito de direitos tende a desaparecer. Os ultimos paises a abolirem-na 

foram os Estados Unidos e a Inglaterra, respectivamente, pela Federal Tort Claims Act, de 1946 e 

pelo Crowrn Proceeding Act, de 1947. 

A doutrina da responsabilidade do Estado, todavia, evoluiu da irresponsabilidade para a 

responsabilidade com culpa (fase civilista) e desta para a responsabilidade sem culpa (fase 

publicista). 
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Acredita-se que esse processo tem como causa o reconhecimento da personalidade 

jurfdica do Estado que o faz sujeito de direitos e obrigacoes. Alem da adocao do principio da 

legalidade que submete a Administracao Publica ao imperio da lei. 

Nos tempos modernos, a responsabilidade desse sujeito de direito e aceita universalmente, 

consenso expressado pela doutrina, jurisprudencia e legislacao dos povos civilizados. 

Pode-se afirmar que antes de se chegar a tal fase, foi necessario um longo periodo em que 

o labor da construcao dogmatica foi marcado por uma lenta e acidentada elaboracao 

jurisprudencial e pela privacao de um movimento legislativo consciente. 

Contudo, existe entendimento diverso no sentido de que essa evolufao se deu de forma 

diferente, assegurando-se que numa primeira fase, dominava a irresponsabilidade da 

Administracao, sob o fundamento de que a sua responsabilidade pecuniaria constituiria um 

entrave perigoso a execucao dos seus servicos. Na ordem patrimonial, os administrados tinham 

apenas a acao de responsabilidade civil do funcionario. Numa segunda fase, a questao abordada 

num piano civilistico buscava, nas teorias do Direito Privado, relativas aos atos dos prepostos e 

mandatarios, o fundamento de uma responsabilidade pecuniaria do Poder Publico. Na terceira 

fase, em uma concepcao original, a questao desvincula-se do Direito Civil e passa a se 

desenvolver no piano proprio do Direito Publico, fundada na falta e no risco administrativo. 

A partir do seeulo XIX, sob a influencia do liberalismo, a responsabilidade do Estado 

passou a ser admitida, todavia, fundamentando-se a materia em teorias civilistas, como a do 

mandato ou o da representacao, ou do enriquecimento sem causa, ou ainda o abuso de direito, 

condicionando a responsabilidade estatal a natureza dos atos lesivos praticados pelos seus 

agentes, ou a situacao pessoal dos mesmos. 

A teoria mais expressiva, notadamente na Franca, foi a que estabeleceu a distineao entre 

atos de imperio e atos de gestao, admitindo a obrigacao de reparar apenas quanta aos ultimos. 
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Essa teoria afirmava que as atividades desempenhadas pelo Estado classificam-se em duas 

especies: as denominadas necessarias ou essenciais a garantia da existencia ao Poder Publico e as 

facultativas, realizadas para satisfazer necessidades sociais, de progresso, bem estar e cultura. 

No tocante as primeiras, considerando que o Estado atuava como potestade publica, 

expressao do poder soberano, nao se admitia a sua responsabilizacao, devendo a vitima 

conformar-se com os danos que sofrera, uma vez que nao se dera no interesse de todos os 

coletivos. Sao os denominados atos de imperio. 

Quanta as facultativas, agia o Estado como gestor de interesses coletivos, administrando 

seu patrimonio como pessoa privada e, nessa qualidade, tinha sua responsabilidade reconhecida. 

Sao os denominados atos de gestae 

Entretanto, a responsabilidade de reparar danos somente se estabelecia se o funcionario 

tivesse agido com culpa ao lesionar o administrado. 

Essa teoria, embora representasse um progresso com relacao ao sistema anterior, foi alvo 

de incontaveis criticas. A necessidade da caracterizacao da culpa do agente publico a cargo do 

particular, a individualizacao do agente culpado e a divisao da personalidade do Estado se 

configuraram em verdadeiros entraves a responsabilizacao do Estado. 

A posteriori e, uma vez abandonada a distincao entre atos de imperio e atos de gestao, 

passou-se entao a admitir a responsabilidade do Estado com fundamento na culpa do funcionario, 

conceito inspirado no Direito Civil. 

Segundo essa teoria, a responsabilizacao estatal so teria cabimento quando a lesao 

causada ao sudito fosse derivada de uma conduta culposa do agente publico. Assim, apenas as 

condutas revelativas da triade imprudencia, negligencia ou imperieia do servidor publico, 

levariam a obrigatoriedade de o Estado compor o dano; as condutas dolosas eram imputadas 

diretamente ao servidor publico. 
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De ressaltar que a teoria da culpa procurou, ainda, estabelecer uma variedade de 

distincoes entre as modalidades de culpa, como "a culpa de servigo", "culpa pessoal", "culpa in 

eligendo" e "culpa in vigilandd", para estabelecer as situacoes em que o Estado seria ou nao 

responsavel pelos atos danosos dos seus agentes. 

A teoria da culpa tambem se viu alvo de criticas, acabando por ser afastada, em face da 

existencia de fatores condicionantes do comportamento do agente causador do dano para a 

recomposicao do patrimonio lesado, conduzindo a subjetivismos tendentes a eximir a 

Administracao da responsabilidade pelo dano. 

Ante a insatisfacao das teorias existentes para dirimir o problema, cada vez mais ruins, se 

tornava presente a ideia da necessidade de os institutos de Direito Publico se desvincularem das 

regras do Direito Privado. 

Dai Meirelles (2002, p. 126) expor esse entendimento ao afirmar que: 

O Estado nao pode ser equiparado com seu poder e os seus privilegios 
administrativos ao particular despido de autoridade e de prerrogativas publicas, 
tornando-se inaplicaveis em sua pureza os princfpios subjetivos da culpa civil, 
para a responsabilidade da Administrafao pelos danos causados aos 
administrados. 

Sustenta Trujillo (apud Oliveira, 2002) que o marco desta nova fase e o caso Blanco, 

acontecido na Franca nos idos de 1873 envolvendo uma pretensao de indenizacao contra o 

Estado, em razao de acidente ocorrido com vagonete da Companhia Nacional de Manufatura de 

Fumo, que colheu a menina Agnes Blanco quando transportava materia prima de um edificio a 

outro. Em historica decisao do Tribunal de Confiitos, cujo relator foi o conselheiro David, 

declarou ser da competencia da administrativa a solucao da questao, por se tratar de apreciacao 

da responsabilidade decorrente do mau funcionamento de um servico publico. Firmou-se, com 

isso, a autonomia do Direito Administrativo e da propria responsabilidade administrativa, 
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aceitando-se o entendimento de que o funcionamento dos servicos publicos e regido por um 

regime juridico diverso do que prevalece no Direito Privado. 

A partir de entao, afluiram as teorias publicistas a fundamentar a responsabilizacao do 

Estado decorrente de atos lesivos da Administracao Publica. 

A doutrina do Direito Publico propos-se a resolver a questao da responsabilidade civil da 

Administracao por principios objetivos, expressos na teoria da responsabilidade sem culpa ou 

fundados numa culpa especial do servigo publico quando lesivo de terceiros. 

Nessa tentativa surgiram as teses da culpa administrativa, do risco administrativo e do 

risco integral, todas elas identificadas no tronco comum da responsabilidade objetiva da 

Administragao Publica, mas com variantes nos seus fundamentos e na sua aplicacao, sem se falar 

nas submodalidades em que se repartiram essas tres correntes. Veja-se, em sintese, essas teorias 

objetivas, para que se verifique qual a acolhida pelo Direito Administrativo Brasileiro atual. 

A primeira das teorias publicistas foi, inegavelmente a "teoria da culpa administrativa" 

que representou o elo de transicao entre as ideias civilistas e a doutrina publicista da 

responsabilidade do Estado, pois leva em conta a falta do servico para dela inferir a 

responsabilidade da Administracao. 

Por essa teoria, a reparabilidade do dano se constituia em obrigatoriedade para o Poder 

Publico quando seus agentes ou orgaos se portassem culposamente, por acao ou omissao, perante 

terceiros. E o estabelecimento do binomio falta do servico - culpa da Administracao. 

A teoria da culpa administrativa, apesar do seu avanco, ainda exige muito da vitima que, 

alem da lesao sofrida injustamente, fica no dever de comprovar a falta do servico para obter a 

indenizacao. A falta do servico, segundo o entendimento de Duez (apud Oliveira, 2002), pode 

apresentar-se sob tres modalidades: inexistencia do servico, mau funcionamento do servico, 

retardamento do service Ocorrendo, pois, qualquer destas hipoteses, presume-se a culpa 
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administrativa e surge a obrigatoriedade de o Estado compor o dano mediante a verba 

indenizatoria justa. 

A teoria da culpa administrativa se insere entre as denominadas subjetivistas, sendo muito 

proxima da teoria da reparaeao do dano por culpa do Direito Civil. Difere, porem, da teoria 

civilista, por culpa pela natureza do fundamento da obrigacao estatal de indenizar que, na licao de 

Araujo (1981, p. 86), passa a ser o principio do Direito Publico da "solidariedade patrimonial da 

coletividade frente ao ressarcimento do dano causado ao administrado, pelo orgao que representa 

essa mesma coletividade". 

Para Trujillo (apud Oliveira, 2002) "a teoria do acidente administrativo", sucessora da 

culpa administrativa constituiu o primeiro estagio da responsabilidade objetiva do Estado. Sem 

abandonar o preceito de que incidia obrigatoriamente a responsabilidade estatal, quando agia o 

funcionario com culpa, esta teoria centralizou a questao na falha do servico, chamada pela 

jurisprudencia francesa de "faute du service publique" que se configura no funcionamento 

irregular, defeituoso, com retardo, ou ainda, do nao funcionamento do aparelho administrativo. 

A responsabilidade estatal, por essa teoria, passou a ter como fundamento a anormalidade 

do funcionamento da Administracao. O julgamento a ser feito e, portanto, o do servico publico e 

nao do agente publico, sob o principio da perfeieao e continuidade do mesmo. 

Assim, se o servigo publico funcionou mal, nao funcionou ou funcionou com retardo em 

relacao ao que era razoavel exigir, e dessa situacao resultarem danos para o administrado, devera 

o Estado ser responsabilizado, recompondo o prejuizo causado. 

A teoria enfocada evoluiu para a "teoria do risco administrativo", que prevalece 

amplamente na orientacao adotada pela maioria dos doutrinadores. 

A "teoria do risco administrativo" tambem chamada "teoria da responsabilidade objetiva" 

separou-se defmitivamente do dogma da culpa estabelecendo, como germe essencial para a 
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imputabilidade de responsabilidade ao ente publico, a existencia do nexo de causalidade entre o 

evento daninho ocasionado ao particular e o comportamento do orgao ou agente da 

Administracao Publica que provocou o dano, em conseqiiencia da sua atuacao. 

O fundamento da teoria esta no principio da igualdade dos administrados diante do onus e 

encargos publicos que devem ser equitativamente repartidos entre todos os suditos da 

coletividade, ou seja, na solidariedade patrimonial da coletividade, frente ao prejuizo suportado 

por um determinado administrado em conseqiiencia da acao danosa de um agente publico. 

Preleciona Meirelles (2002), que "a teoria do risco administrativo" faz surgir a obrigacao 

de indenizar o dano, do so ato lesivo e injusto causado a vitima pela Administracao. Nao se exige 

nenhuma falta do servico publico, nem culpa de seus agentes. Basta a lesao, sem o concurso do 

lesado. E continua o mesmo administrativista afirmando que "na teoria da culpa administrativa 

exige-se a falta do servico; na teoria do risco administrativo exige-se, apenas, o fato do servico". 

Naquela, a culpa e presumida da falta administrativa; nesta, e inferida do fato lesivo. 

Ve-se, pois, que aqui nao se leva em conta se houve nao-culpa da Administracao ou de 

seus agentes, sendo bastante que a vitima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por acao 

ou omissao do Poder Publico. Como o nome indica, a teoria se assenta precipuamente no risco 

que a atividade publica gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos 

membros da comunidade, impondo-lhes um onus nao suportado pelos demais. 

Adverte, contudo, Meirelles (2002, p. 301), que a teoria do risco administrativo, embora 

dispense da parte da vitima a prova da culpa da Administracao, permite que o Poder Publico 

demonstre a culpa da vitima para excluir ou atenuar a indenizacao. E explica: 

Isto porque o risco administrativo nao se confunde com o risco integral. O risco 
administrativo nao significa que a Administracao deva indenizar sempre e em 
qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa apenas e tao-somente, 
que a vitima fica dispensada da prova da culpa da administracao, mas esta podera 
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demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a 
Fazenda Publica se eximira integral ou parcialmente da indenizacao. 

Preleciona, ainda, Meirelles (2002), ser a "teoria do risco integral" a modalidade 

extremada da doutrina do "risco administrativo", abandonada na pratica por conduzir ao abuso e 

a iniquidade social. Por essa formula radical a Administracao ficaria obrigada a indenizar todo e 

qualquer dano suportado por terceiros, ainda que resulte da culpa ou dolo da vitima. Dai porque 

foi acoimada de "brutal", pelas graves conseqiiencias que haveria de produzir se aplicada na sua 

inteireza. 

Assegura tambem Meirelles (2002, p. 302) que "essa teoria jamais foi acolhida entre nos, 

embora haja quem sustente a sua admissibilidade no texto da Constituicao Federal", a exemplo de 

Mario Masagao e Otavio de Barros. Contesta, todavia tal entendimento que, na sua otica, "se 

desgarra da doutrina acolhida pelo nosso direito e se divorcia da jurisprudencia que se formou 

acerca do citado dispositivo constitutional, consagrador da teoria objetiva, mas sob a modalidade 

do risco administrativo e nao do risco integral". 

1.2.4 Responsabilidade do Estado no ambito do poder judiciario 

E bastante conflituoso o posicionamento da doutrina e da jurisprudencia no que diz 

respeito a responsabilidade civil do Estado no ambito do Poder Judiciario. 

Adeptos da tese da irresponsabilidade: Carlos Maximiliano, ao comentar o artigo 94 da 

Constituicao do 1946, que ja declarava as pessoas juridicas de direito publico, civilmente 

responsaveis pelos danos que os seus funcionarios causassem a terceiros, afirma que tanto a 

Uniao como o Estado e o Municipio, respondem pelos atos dos seus funcionarios. Verifica-se, 

entao, a originalidade estabelecida por motivos de ordem politica e social, onde os membros do 
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congresso nao sao responsaveis c ivi l , nem criminalmente, pelos seus votes, mas o tesouro 

indeniza o prejuizo que eles causam; ao contrario, os juizes podem ser processados e punidos, 

estando o erario livre de ressarcir o dano resultante das sentencas. A irresponsabilidade do Estado 

pelos atos e omissoes dos juizes advem da independencia da Magistratura, prerrogativa que tem 

como conseqiiencia logica o tornar exclusivamente pessoal a responsabilidade. 

A posicao do Supremo Tribunal Federal: a Suprema Corte tem entendido que o Estado 

nao e civilmente responsavel pelos atos do Poder Judiciario, a nao ser nos casos declarados em 

lei, porquanto a administracao da justica e um dos privilegios da soberania. Assim, pela demora 

da decisao de uma causa responde civilmente o juiz, quando incorrer em dolo ou fraude ou, 

ainda, sem juste motivo, omitir ou retardar medidas que devem ordenar de oficio ou a 

requerimento da parte. 

A irreparabilidade dos danos provenientes de atos do Poder Judiciario resultaria do fato de 

se tratar de um Poder Soberano, que goza de imunidades que nao se enquadram no regime da 

responsabilidade por efeitos de seus atos quando no exercicio de suas funcoes. 

Argumentos contra a irresponsabilidade: sao inconsistentes as razoes apresentadas em 

prol da tese da irresponsabilidade do Estado por atos jurisdicionais. Existe uma imprecisao 

quanta ao uso do vocabulo "soberania" ao se referir ao Poder Judiciario, uma vez que o mesmo 

nao e um superpoder colocado sobre os demais (Legislativo e Executivo). 

No entanto, soberano e o Estado como um todo, como uma entidade titular maxima do 

poder politico. Os tres Poderes, embora exercam atividades componentes do Estado, e o facam 

em seu nome, nao sao soberanos, e sim, implementam e tornam factivel a soberania estatal. 

Percebe-se, entao, que os tres poderes encontram-se no mesmo patamar de igualdade, 

podendo afirmar-se que o juiz e orgao do Estado tal como qualquer colegio legislativo ou 

autoridade executiva. Assim, a prevalecer a tese da irresponsabilidade fundada na soberania do 
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Judiciario, seria ela tambem aplicavel ao Executivo, em relacao ao qual ninguem mais admite o 

privilegio. 

Ressalte-se, ainda, que embora soberano, o Estado de Direito subordina-se a lei, sem 

abdicar de sua soberania. 

A independencia dos magistrados tambem nao explica a irresponsabilidade estatal, 

justificando, quando muito, a irresponsabilidade pessoal do juiz. Entre a responsabilidade do 

Estado e a independencia do juiz nao ha qualquer incompatibilidade. 

Colocafao do tema em face da Constituifao de 1988: uns dos argumentos que 

prevaleceram na Suprema Corte era o de que o artigo 101 da Constituicao do 1967, que 

disciplinava a responsabilidade do Estado, nao se aplicava ao Judiciario porque estava situado no 

capitulo do Poder Executivo, na seeao relativa aos funcionarios publicos. Argumentava-se que o 

juiz nao e funcionario publico, mas orgao do Estado, quando muito um funcionario sui generis. 

A luz da Constituicao Federal de 1988, os argumentos supramencionados foram 

inteiramente prejudicados e perderam forea. De initio, o preceito que regula a responsabilidade 

estatal localiza-se em capitulo que versa sobre a Administracao Publica em geral e diz respeito, 

conforme exposto no caput do artigo 37, a "administracao publica direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muniefpios". 

Se nao bastasse, o paragrafo 6° desse mesmo artigo nao mais dispoe sobre funcionario, 

mas sobre agentes, que compreende "todas as pessoas fisicas incumbidas, definitiva ou 

transitoriamente, do exercicio de alguma funfao estatal". Nesta categoria incluem-se, sem duvida, 

nao somente os membros do Poder Judiciario como agentes polfticos, como tambem os 

serventuarios e auxiliares da Justifa em geral, vez que desempenham funfoes estatais. 



CAPITULO 2 A RESPONSABILIDADE C I V I L DO ESTADO 
DECORRENTE DOS ATOS JURISDICIONAIS 

E sabido que a funfao jurisdicional e aquela que, realizada pelo Estado, substancia-se 

mediante o Poder Judiciario, tendo por escopo precipuo a aplicabilidade da lei as situacoes faticas 

controvertidas levadas a sua apreciafao e julgamento, gerando, ao final, a coisa julgada, esta, 

substitui definitivamente a vontade das partes. 

Exerce o Estado atividades de cunho executivo, legislativo e jurisdicional e, no exercicio 

de todas elas, podera causar prejuizos aos suditos, nao obstante todos esses atos obrigatoriamente 

serem revestidos de legalidade. No tocante a atividade jurisdicional, complexa se torna a questao 

acerca da responsabilizacao civil do Estado, pois, a principio, se se levar era eonsideracao que o 

exercicio dessa funfao visa precipuamente por fim a um conflito de interesses, seria incongruente 

admitir-se que uma nova querela pudesse ter a sua genese vinculada a propria prestafao 

jurisdicional. Os que defendem a irresponsabilidade do Estado pelos danos causados nesse 

contexto fundamentam o seu pensamento na soberania do Poder Judiciario, na independencia 

funcional dos juizes, na imutabilidade da coisa julgada, dentre outros fatores. Contudo, a tese da 

irresponsabilidade do Estado pelos danos causados no exercicio da funfao jurisdicional esta 

sendo aos poucos refutada, pois alem de os seus argumentos serem, por vezes, inconsistentes, 

pelo abalizado principio da igualdade dos encargos sociais, o Estado tem o dever de indenizar 

todo e qualquer dano sofrido pelo particular quando paciente do servico publico seja ele de que 

natureza for, incluindo-se o exercicio da funfao jurisdicional, sem prejuizo, como e obvio, da 

responsabilizafao pessoal do juiz mediante afao regressiva estatal em situafoes espeeificas. 
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2.1 O Trataraento dado pela Iegislacao 

Observa-se que o tema acerca da responsabilidade civil do Estado tem se apresentado, no 

seio da sociedade, de forma cada vez mais evoluida, o que tem reclamado um disciplinamento 

legal que se coadune com a evolufao da problematica, sobretudo no que tange a responsabilidade 

objetiva estatal em decorrencia dos danos advindos da prestacao jurisdicional, que se respalda 

tanto em leis constitutionals quanto recebe disciplinamento pela Iegislacao ordinaria, alem dos 

posicionamentos consubstanciados na jurisprudencia. Passa-se a analisar, de per si, o tratamento 

dado pela Iegislacao alienigena e patrio acerca da materia. 

2.1.1 Direito estrangeiro 

No Direito italiano, a responsabilidade civil do juiz e regulada por Iegislacao ordinaria 

especifica, a qual foi fruto de caloroso debate por parte da sociedade que, atraves de referendo, 

manifestou-se favoravelmente a criacao da Lei n° 117/1998, a qual aleanca os arbitros e a Corte 

Constitucional Italiana. Preve esse dispositivo legal que a responsabilizacao civil do Estado por 

danos causados em decorrencia do exercicio da atividade jurisdicional pressupoe a comprovacao 

de dolo ou culpa grave, o que a aproxima da modalidade aquiliana. E crivel que a exigencia da 

comprovacao desses dois elementos: dolo ou culpa grave, constitui um obice a responsabilizacao 

do Estado, o que contraria a atual tendencia de responsabilidade estatal objetiva. A mencionada 

lei tambem nao abrange os erros judiciarios no ambito penal nem tampouco as prisoes injustas, 

onde se tem a responsabilidade objetiva do Estado, aplicando-se o art. 571 do Codigo de Processo 

Penal Italiano. 
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Relativamente ao Direito espanhol, a materia possui respaldo constitutional, tendo o art. 

121 da Constituicao de 1978 previsto que: "Os danos causados por erro judiciario, assim como os 

que sejam conseqiiencia do funcionamento anormal da administracao da justica, darao direito a 

uma indenizacao a cargo do Estado, conforme a lei". Depreende-se de tal diploma legal que a 

aplicabilidade dos seus dispositivos e imediata, tendo a materia sido integralmente regulamentada 

pela Lei Organica do Poder Judiciario, datada de 1985, a qual dissociou a responsabilidade 

estatal da responsabilidade do juiz. No ambito do Direito espanhol, e importante frisar que 

qualquer especie de erro judiciario gera a responsabilidade do Estado, nao se diferenciando a 

natureza do processo: civil ou penal, bem como que a Corte Constitucional e o Tribunal de 

Contas submetem-se a essa Iegislacao, conforme o entendimento majoritario; a reforma e a 

anulacao de decisao {lato sensu) judicial nao gera direito a indenizacao, assim como os casos de 

prisao provisoria e preventiva em situacoes especificas e nos casos de culpa grave ou dolo do 

magistrado, o Estado responde civilmente, podendo, porem, exercer o direito de regresso. 

No Estado frances ha uma dualidade de jurisdicdes, sendo que a materia e tratada de 

forma diferenciada no que se refere a responsabilidade pelos danos provocados pelo exercicio da 

atividade jurisdicional administrativa daquela conhecida como comum. No tocante 

especificamente a jurisdicao comum, a doutrina divide as hipoteses de responsabilizacao no seio 

de dois regimes: o especial e o geral; no primeiro inserindo a responsabilizacao civil pelo erro 

judiciario, pela detencao provisoria injusta e pela falta pessoal do juiz; e no segundo (geral), o 

Estado e provocado a responder pelo mau funcionamento do aparelho judicial, ou seja, denegacao 

da justica ou falta grave (erro ou negligencia grave). 

No tocante ao disciplinamento da materia dado pelos Estados Unidos e Inglaterra 

prepondera o principio da irresponsabilidade do Estado pelos atos jurisdicionais. No Estado 

ingles, diz Thompson (apud Laspro, 2000): "De acordo com o 'CROWN PROCEEDINGS ACT', 
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de 1947, a coroa britanica nao responde por danos deeorrentes de atos ou omissoes de qualquer 

pessoa no desempenho das funfoes judieiais". Exeetua a regra a possibilidade de o juiz de paz 

responder pelos danos que causa no exercicio da funfao jurisdicional, conforme preleciona 

Laspro (2000, p. 93): "De fato, caso um juiz de paz venha a praticar um ato fora dos limites de 

sua jurisdifao ou estenda indevidamente esses limites, tendo consciencia desse fato, podera 

responder civilmente pelos prejufzos que vier a causar." 

Na Belgica, o entendimento jurisprudencial sedimentou-se no sentido de atribuir a 

responsabilizafao ao Estado pelos danos que porventura der causa em razao do mau 

funcionamento da justifa. 

2.1.2 Disciplinamento da materia no direito patrio 

O tema referente a responsabilidade do Estado pelos danos causados a terceiros em 

decorrencia do exercicio da funfao jurisdicional e tratado pelo Direito brasileiro em diversos 

diplomas legais, havendo previsao constitucional e infraconstitucional, penal e civil, de direito 

substantial e processual. 

O Codigo Civil Brasileiro elenca alguns dispositivos aplicaveis ao tema, a exemplo dos 

artigos 15, 294, 420 e 421. Como e obvio, o disciplinamento da materia levado a efeito pelo 

Codigo Civil e pautado em uma visao civilistica da responsabilidade, nao contemplando a 

responsabilidade objetiva do Estado, nem tampouco restringindo a responsabilidade do juiz aos 

casos em que o mesmo agir com dolo, como o fazem os textos infraconstitucionais que o 

sucederam. 

Tambem trata acerca do assunto ora em comento o nosso Codigo de Processo Penal, que 

em seu art. 630 preve a possibilidade de requerimento, em sede de revisao criminal, de 
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indenizacao por prejufzos experimentados pelo eondenado em face de erro judiciario. Contudo, 

tal dispositivo preve a possibilidade a responsabilidade direta do Estado, sem admitir a 

possibilidade de acao regress!va contra o agente causador do dano, o que de certa forma contraria 

as disposicoes constitutionals acerca da materia. 

A nossa Iegislacao processual civil disciplina a responsabilidade civil do magistrado em 

seu art. 133, o qual e reproduzido pelo art. 49 da Lei Organica da Magistratura. Como se infere 

da analise desses dispositivos, foi trazida a baila a questao da responsabilidade pessoal e direta do 

julgador, ou seja, nao se trata de hipotese de acao regressiva do Estado contra o mesmo. Dessa 

forma, o magistrado respondera diretamente perante o jurisdicionado sempre que houver agido 

com dolo (incluindo-se a conduta fraudulenta) ou culpa (na hipotese de atuar comissivamente). E 

valido ressaltar ainda que o nosso Codigo de Processo Civil, mais precisamente no seu art. 29, 

dispoe acerca da possibilidade de responsabilizacao do magistrado quando da existencia de vfcio 

material ou formal que reclame a pratica de novo ato processual ou a sua postergacao. Conclui-

se, nesse aspecto, que o art. 133 preceitua uma responsabilidade generiea do magistrado, 

enquanto o art. 29 traz uma conduta especifica. 

A Constituicao Federal de 1988 versa acerca da responsabilidade civil estatal por atos 

judiciais em dois de seus dispositivos: no art. 5°, inciso LXXV e no art. 37, paragrafo 6°. No 

tocante ao primeiro dispositivo, ha a previsao da responsabilidade objetiva do Estado quando se 

verificar a existencia de condenacao por erro judiciario ou prisao acima do prazo fixado na 

sentenca. Em relacao a este ultimo a doutrina nao e assente em relacao a sua aplicabilidade aos 

atos praticados pelo magistrado. Em relacao a parte final desse dispositivo, poder-se-ia concluir 

que a prisao a qual o mesmo alude seria apenas a legal com excesso de prazo, contudo, o 

dispositivo se aplica tambem as prisoes ilegais, como assevera Stoco (1997, p. 167): 
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Poder-se-ia entao entender que a regra constitueional asseguradora da garantia 
fundamental e taxativa, em numerus clausus. Nao e o que ocorre porem. Como 
nao se desconhece, porque truismo, a Carta Magna estabelece principios e nao 
casuismos, os quais reserva a legislafao infraconstitucional. Desse modo a 
prisao indevida, seja qual for, ainda que nao se subsuma com perfeicao a 
hipotese enunciada naquele inciso, enseja reparaeao. 

E valido destacar que o disciplinamento da responsabilidade civil do Estado pelos danos 

causados em decorrencia do exercicio da funfao jurisdicional, embora tratado por diferentes 

diplomas legais brasileiros, nao enseja conflitos, mas, do contrario, estes convivem de forma 

harmonica e complementar. 

Por fim, saliente-se que o Projeto de Lei n. 687/99, de autoria do Senador Paulo Souto, 

disciplina os crimes de responsabilidade dos magistrados, alterando, ainda, o Codigo Penal e a 

Lei n. 8.429/92 e prevendo, em seu art. 9°, a possibilidade do Direito de regresso do Estado 

contra o juiz que causar dano a parte, seja por dolo ou culpa. 



CAPITULO 3 RESPONSABILIDADE POR PREJUIZOS CAUSADOS P E L A 
ATIVIDADE JURISDICIONAL DO ESTADO 

Diante de tudo o que fora ate entao exposto, depreende-se que ja e ponto pacifico na 

doutrina o entendimento de que o ordenamento juridico brasileiro admite que o Estado possa 

causar prejuizos aos seus administrados, atraves de comportamentos licitos ou ilicitos, comissivos 

ou omissivos, resultando-lhe a obrigacao de recompor tais danos. 

A responsabilidade do Estado obedece a um regime proprio, compativel com sua situacao 

juridica, pois potencialmente tem o condao de proporcionar prejuizos macroscopicos. Ademais, 

os administrados nao tem poderes para diminuir a atuacao do Estado, no ambito de seus direitos 

individuais. 

A responsabilidade do Estado esta implfcita no proprio conceito de Estado democratico de 

Direito, nao havendo necessidade de regra expressa para firmar-se isto, posto que no Estado de 

Direito todas as pessoas, de direito publico ou privado, encontram-se sujeitas a obediencia das 

regras de seu ordenamento juridico. Desta forma, presente tambem esta o dever de responderem 

pelos comportamentos violadores do direito alheio. 

Meirelles (2002) utiliza o termo "responsabilidade da administracao", pois entende que o 

dever de indenizar se impSe a Fazenda Publica, porem, do ponto de vista pratico, nao ha porque 

se fazer distincao entre atos administrativos, legislatives ou jurisdicionais no ambito da 

responsabilidade. Ja do ponto de vista teorico e de bom alvitre que se faea, a fim de que se possa 

analisar as hipoteses em que se tem admitido a responsabilidade estatal por atos jurisdicionais. 

Considerando o magistrado como agente do poder estatal incluido na condieao de 

funcionario publico, nao resta duvidas de que aos atos por este praticado de modo a causar 

prejuizos a outrem e perfeitamente aplicavel a teoria da responsabilidade civil do Estado. 
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Assim sendo, tem-se a responsabilidade do Estado por atos jurisdicionais em tres 

dimensoes: a responsabilidade por ato judicial tipico, a responsabilidade pela atividade judiciaria 

e a responsabilidade pessoal do juiz. 

3.1 Responsabilidade por ato judicial tipico 

Quando se tenta visualizar a pessoa do juiz de modo racional, chega-se a conclusao de 

que este e um ser humano e, portanto, nao pode ser visto como infalivel, um senhor do 

conhecimento, mas como um ser que, embora dotado de inteligencia, esta apto a cometer falhas e 

omissoes lesivas. 

Partindo dessa analise e que a doutrina tem afirmado com veemencia que no exercicio da 

atividade tipicamente judiciaria podem ocorrer os denominados erros judiciais, podendo-se 

afirmar sem exageros, que a possibilidade de existencia desses erros e imprevislvel e, inclusive, 

dificil de ser evitada, uma vez que foge ao controle do magistrado. 

Diante da impossibilidade de existencia de uma atividade jurisdicional isenta de erro, a 

Iegislacao processual colocou um grande numero de recursos a disposicao da parte que se sentir 

prejudicada, a fim de que se previna a perpetuacao de tais erros e, mesmo apos a sentenca tem a 

parte prejudicada a possibilidade de evidenciar tais erros por meio de uma acao rescisoria, desde 

que, ainda, nao tenha ocorrido o transito em julgado da mesma. 

E de bom alvitre frisar que a busca de responsabilizacao do Estado em todos os atos deve 

estar acompanhada de clara demonstracao do erro judicial que, eventualmente, tenha sido 

praticado, nao sendo necessaria a demonstracao de culpa, ja que a lei brasileira adotou a teoria 

objetiva. 
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3.2 Responsabilidade pela atividade judiciaria 

Trata-se de uma responsabilidade firmada em decorrencia da existencia de danos 

originados da negligencia do juiz e dos demais serventuarios da justica. 

Esta modalidade de responsabilidade estatal compreende os casos de denegacao da justica 

pelo juiz, a carencia do servico judiciario, a desidia dos serventuarios, dentre outros, cuja 

responsabilizacao acontece de forma diferente. 

A negligencia do juiz no desempenho de sua funfao jurisdicional, o prolongamento de 

forma abusiva de prisoes preventivas, a publicacao indevida de determinados processos, bem 

como a morosidade injustificada na solucao de litigios sao situacoes que configuram uma 

prestacao jurisdicional defeituosa e inutil, o que arranha o proprio conceito de justifa pois 

conseqiientemente, acarreta uma serie de prejuizos as partes envolvidas, especialmente a parte 

que tem contra si uma decisao desfavoravel desmerecidamente. 

Sabe-se que uma das principais funfoes do Poder Judiciario substancia-se na organizafao 

do funcionamento dos servif os prestados por este magnanirno poder, de modo que, em havendo 

quebra de tal funfao de modo a lesionar terceiros, que buscam seus prestimos, ao Estado nao e 

dada a prerrogativa de esquivar-se de sua responsabilidade perante os danos causados. 

3.3 Responsabilidade pessoal do juiz 

Em meio aos danos produzidos pela atividade jurisdicional, pode-se afirmar que, em 

regra, o juiz nao responde pelos prejuizos que, eventualmente, cause as partes envolvidas numa 

lide por este trabalhada. Contudo, cabe ressaltar que se o juiz, no exercicio de sua funfao 
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jurisdicional, atuar com dolo ou fraude, e, ainda, quando sem justo motivo, recusar, omitir ou 

retardar medidas que deveria ordenar de oficio ou a requerimento da parte, sera responsabilizado 

pela pratica de tais acoes ou omissoes, conforme se apresente in casu. 

Embora existam entendimentos contrarios, predomina dentre os estudiosos do assunto 

entendimento no sentido de que a responsabilizacao do juiz nao exclui a do Estado, o que levou a 

jurisprudencia a concluir que a parte prejudicada pode optar entre acionar o Estado ou o juiz 

diretamente, ou, ainda, os dois simultaneamente. 

3.4 Reparaeao do dano e acao regressiva 

Por reparaeao do dano entende-se o ressarcimento juridico da parte prejudicada em 

decorrencia de um servico prestado de modo deficiente. Essa reparaeao podera ser obtida 

amigavelmente ou por meio de acao indenizatoria, de modo que, uma vez ocorrida a indenizacao 

da lesao, a entidade publica tem o direito de ingressar com acao regressiva contra o causador do 

dano. 

Tendo a Iegislacao brasileira adotado, como regra, a teoria da responsabilidade objetiva 

do Estado por atos lesivos a terceiros, para que se obtenha a indenizacao, necessario se faz que a 

parte prejudicada ingresse em juizo com uma acao indenizatoria pleiteando o que entende ser-lhe 

de direito. 

Na oportunidade da propositura da referida acao, devera a parte prejudicada comprovar a 

existencia do fato lesivo (acao ou omissao) e do nexo existente entre este e o resultado danoso, 

bem como, cabera demonstrar o seu montante, que compreendera de forma liquida os danos 

emergentes e os lucros cessantes, aqueles abrangerao o que a vitima efetivamente perdeu e 
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desprendeu; estes o que a vftima deixou de ganhar. Deve a indenizacao incluir, ainda, os 

honorarios advocaticios, tudo acrescido de correcao monetaria e juros de mora em caso de atraso. 

Sendo, portanto, de dificil quantificacao a reparaeao por danos morais. 

Uma vez eomprovada a acao ou omissao lesiva por parte do orgao estatal, a obrigacao de 

indenizar surge naturalmente. Para eximir-se de tal obrigacao, cabera a Fazenda Publica argiiir 

provas robustas de que a vitima concorreu para a existencia do evento danoso, seja total ou 

parcialmente, pois enquanto isto nao ocorrer prevalecera a responsabilidade objetiva da 

Administracao Publica. 

Meirelles (2002), ao tratar do tema, demonstrou que a responsabilizacao quanto aos atos 

legislatives e judiciais so se efetiva se houver a comprovacao de culpa manifesta na sua 

expedicao ilegftima e lesiva. Essa diferenciacao advem do proprio texto constitucional que, ao 

tratar dos agentes administrativos (servidores) nao faz nenhuma alusao aos agentes politicos 

(parlamentares e magistrados). 

Quanto ao ato legislativo tipico (lei), ha de se convir que dificilmente havera de causar 

prejuizos de modo direcionado ao particular, pois se trata de norma abstrata e geral, cuja atuacao 

direciona-se a coletividade como um todo e nao a um indivfduo de modo singular. 

Ja em relacao ao ato judicial tipico (sentenca) tem-se que enseja a responsabilidade 

objetiva do Estado, conforme se constata do art. 5°, LXXV, da CF/88, o que nao aniquila a 

possibilidade de se levantar a responsabilidade subjetiva do juiz que atua com dolo, fraude, 

omissao ou retardamento de providencias. 

A acao regressiva consiste no remedio juridico colocado a disposicao do Estado a fim de 

que este, mediante comprovacao de culpa do servidor, consiga ser ressarcido pelo que 

efetivamente desprendeu com o particular prejudicado. Ante o exposto, cabe frisar que, para o 

Estado ingressar com acao regressiva necessario se faz a presenca de dois requisitos: primeiro, 
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que tenha havido condenacao da administracao para pagar a vitima e, segundo, que seja 

comprovada a culpa do funcionario. 



CONSIDERACOES FINAIS 

Diante de tudo o que fora teoricamente exposto ao longo deste trabalho, depreende-se que 

a responsabilizacao do Estado por atos prejudieiais foi uma decorrencia do principio da 

legalidade. oriunda da teoria filosofica organicista, bem como da evolufao pratica do Estado 

constitutional. 

O estudo do institute da responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus 

agentes e de monumental importancia na busca incessante de concretizacao do Estado 

Democratico de Direito. haja vista que assegura os direitos do cidadao em face de um injusto 

dano causado pelo poder publico tripartido entre os poderes legislativo, executivo e judiciario. 

Sendo a responsabilidade por atos jurisdicionais o objeto central da abordagem deste trabalho 

academico. 

Trata-se de um tema instigante e, conforme a firm am alguns doutrinadores. um dos temas 

mais fascinantes do ordenamento juridico. A relevancia do tema em epigrafe se justifica pelo 

grande niimero de pretensoes originarias de interesses relativos aos danos que nao solucionados 

sao direcionados a busca de um provimento jurisdicional condenatorio. 

Sendo assim, pode-se afirmar com veemeneia que a responsabilidade do Estado tem como 

fundamento primordial a viabilizafao de ressarcimento dos prejuizos causados ao lesionado pela 

atividade publica, acao ou omissao dos seus agentes ou prepostos, mediante a dispensa da prova 

de culpa. 

Do is reined ios processuais estao a disposifao dos envolvidos na reiafao controvertida: a 

afao de indenizafao e a afao regressiva, cujas funfoes foram oportunamente ana I i sad as. Tais 

afoes colocam as partes juridicamente em pe de igualdade e proporcionam aos contcndores uma 
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maior seguranca juridica. desaparece ou deve desapareeer o tratamento de subordinacy que 

hodiernamentc norleia a relacao Fstado-particular. 
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