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RESUMO 

 

A RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL E EXTRACONTRATUAL DO 

ESTADO POR ATOS JURISDICIONAIS 

 

A presente monografia trata acerca da possibilidade ou não de o Estado 

ser responsabilizado pelos atos jurisdicionais praticados por aqueles que 

possuem tal competência.  

Destaca-se a relevância do conteúdo abordado por este trabalho 

científico, que fora realizada utilizando-se a pesquisa jurídica aprofundada da 

legislação pátria, dos ensinamentos e lições de prestigiadosdoutrinadores do 

Direito Civil e do Direito Administrativo, e, ainda, da jurisprudência da Corte 

Suprema. 

O trabalho foi dividido em três capítulos, que abordam os seguintes 

temas: no capítulo de número um, tem-se uma abordagem geral da 

Responsabilidade Civil, em que trata-se, sobretudo, das possíveis acepções da 

responsabilidade, a distinção entre obrigação e responsabilidade, a evolução 

histórica da responsabilidade civil, e as espécies de responsabilidade. 

 O capítulo de número dois obteve como resultado final da pesquisa uma 

análise isolada da Responsabilidade Patrimonial e Extracontratual do Estado, 

cuidando-se de demonstrar a sua evolução histórica não só no Brasil como 

também em outros países. Além disso, o capítulo aborda as espécies de 

Responsabilidade e aponta as suas excludentes. 

 O capítulo de número três busca examinar a Responsabilidade Civil do 

Estado pelos atos jurisdicionais. Cuida-se, primeiramente, dadistinção existente 

entre o ato jurídico, ato jurisdicional e o ato não-jurisdicional. Examina-se, 

criticamente, os argumentos utilizados a favor e contra a possibilidade da 

responsabilização estatal por tais atos.  

Palavras-chave: responsabilidade civil; ato judicial; ato jurisdicional 
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ABSTRACT 

 

Thismonographisaboutwhether or notthe State isliable for 

theactscommitted bythosecourtshavesuch jurisdiction. Highlightsthe relevanceof 

thecontent coveredby thisscientific work, which wasperformed usingthein-

depthlegal researchlegislation, homeland teachingsand lessonsof 

prestigiousscholarsof civil lawandadministrative law, andthe jurisprudenceof the 

Courtshigher. 

 The work wasdivided into threechapters dealing withthe following 

subjects: Chapternumber one, there is a general approachofLiability, whereit 

isprimarilythe responsibilityof the possiblemeanings, the distinction 

betweenobligation and responsibilitythehistorical evolution of 

theliabilityandresponsibilityofthe species. 

 The chapternumber twoobtainedas the resultof the researchan 

analysisofisolatedandAssetLiabilityExtra contractualstate, with consideration 

given todemonstrate thehistorical evolutionnot onlyinBrazilbut also in 

otherWestern countries. In addition, thechapter discussesthe 

speciesResponsibilityand pointstheirexclusive. 

 Foranother spin, the chapter number threetries to examinetheLiabilityof 

the State forjudicialacts. Take care ofyourself, first, the distinctionbetweenthe 

actand the actlegalproceedings.Examinescriticallythe arguments usedfor and 

againstthe possibilityofstateaccountabilityfor such acts. 

Keywords:State responsibility, jurisdiction acts, administrative law. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Trata o presente trabalho sobre a Responsabilidade Patrimonial e 

Extracontratual do Estado por atos jurisdicionais. O tema é, sem dúvida, de 

grande valia para se buscar compreender o mecanismo de harmonia social 

entre o Estado e aos que estão sujeitos à imposição de suas regras. 

A responsabilidade visa à restauração de um equilíbrio moral e 

patrimonial desfeito e à redistribuição da riqueza, em conformidade com os 

ditames da justiça. O problema da responsabilidade é, sobretudo, o 

restabelecimento de uma harmonia que fora abalada.  

Desse modo, tem-se que a noção jurídica de responsabilidade 

pressupõe a atividade danosa de alguém, subordinando-se às consequências 

do seu ato. Pode-se dizer, portanto, que a responsabilidade civil deriva da 

agressão a um interesse eminentemente particular, sujeitando o causador da 

lesão ao pagamento de uma compensação pecuniária à vítima, caso não possa 

repor o estado anterior das coisas.  

Além disso, tem-se presente a atualidade e relevância do tema, por ser, 

constantemente, objeto de questionamentos e debates doutrinários, 

principalmente, em virtude das consequências do erro judiciário decorrente da 

atividade dos Magistrados.  

Os pontos nodais do celeuma reside na suposta impossibilidade de 

responsabilização estatal por atos jurisdicionais, em razão do Princípio da 

Soberania do Poder Judiciário e, ainda, na imutabilidade da coisa julgada.  

Por derradeiro, reconhece-se, na presente monografia, a possibilidade 

de ser o Estado e o juiz responsabilizados no âmbito civil por atos comissivos e 

omissivos que venham a ocasionar prejuízos a terceiros, em virtude do 

exercício da atividade jurisdicional.  

A linha de pesquisa foi realizada na seara do Direito Público e, 

preponderantemente, na área temática do Direito Administrativo. 
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2 RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Como se sabe, o Direito Positivo reúne regras necessárias ao bom 

convívio social, acoimando todos os que, infringindo-as, causa prejuízos aos 

interesses jurídicos por si tutelados. Assim, se uma pessoa, dolosa ou 

culposamente, causa uma lesão a outrem, fica obrigada a reparar o dano.  

 

2.1Conceitos de Responsabilidade 

 

A palavra responsabilidade provém do latim, originando-se do verbo 

respondere, significando a obrigação que uma pessoa tem de assumir com as 

consequências jurídicas de suas vontades. A acepção da palavra está, 

destarte, no surgimento de uma obrigação posterior, ou seja, um dever jurídico 

sucessor, devido a ocorrência de um fato jurídico latu sensu. 

Portanto, responsabilidade, para o Direito, é uma obrigação derivada de 

assumir as consequências jurídicas de um fato. Pode-se afirmar que tal 

obrigação encontra respaldo na máxima da “proibição de ofender”, que é um 

limite objetivo da liberdade individual nas sociedades civilizadas.  

Segundo Maria Helena Diniz (2003): 

A responsabilidade civil é uma aplicação de medidas que 

obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial 

causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, 

por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela 

pertencente ou de simples imposição legal.” (DINIZ, 2003, p. 

36)  

 Por sua vez, para Carlos Roberto Gonçalves (2009): 

Pode-se afirmar, portanto, que responsabilidade exprime a 

ideia de restauração de equilíbrio, de contraprestação, de 

reparação do dano. Sendo múltiplas as atividades humanas, 

inúmeras são também as espécies de responsabilidade, que 
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abrangem todos os ramos do direito e extravasam os limites da 

vida jurídica, para se ligar a todos os domínios da vida social. 

(GONÇALVES, 2009, p. 20) 

 Desse modo, as consequências surgidas em decorrência da violação de 

determinadas normas recaem sobre o responsável pela conduta que originou o 

dano, devendo este restaurar o estado anterior das coisas, restabelecendo-se, 

assim, o equilíbrio e a harmonia na convivência entre os atores sociais.  

 Sérgio Cavalieri Filho (2007), renomado autor e grande estudioso do 

presente tema, conceitua a responsabilidade civil nos seguintes moldes: 

Em apertada síntese, responsabilidade civil é um dever jurídico 

sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da 

violação de um dever jurídico originário. Só se cogita, destarte, 

de responsabilidade civil onde houver violação de um dever 

jurídico e dano. Em outras palavras, responsável é a pessoa 

que deve ressarcir o prejuízo decorrente da violação de um 

precedente dever jurídico. (FILHO, 2007, p.2) 

 Apesar das distinções presentes nos critérios utilizados pelos 

doutrinadores acerca do tema, percebe-se que o que há de semelhante entre 

as suas definições é a necessidade da reparação do dano como ato 

indispensável ao convívio em sociedade, restabelecendo, conforme possível, a 

harmonia social. 

 De acordo com ensinamentos de José Aguiar de Dias (1994): 

A responsabilidade é o resultado da ação pela qual o homem 

expressa o seu comportamento, em face desse dever ou 

obrigação. Se atuar na forma indicada pelos cânones, não há 

vantagem, porque supérfluo, em indagar da responsabilidade 

daí decorrente. Sem, continua o agente responsável pelo 

procedimento mas a verificação desse fato não lhe acarreta 

obrigação nenhuma, isto é, nenhum dever, traduzindo em 

sanção ou reposição, como substitutivo do dever de obrigação 

prévia, precisamente porque a cumpriu. (DIAS, 1994, p.2) 
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Portanto, diante dos conceitos trazidos à colação, conclui-se que a 

responsabilidade civil consiste na obrigação do indivíduo que ocasionou o dano 

de repará-lo, seja o prejuízo decorrente do ato danoso de natureza material ou 

imaterial.  

 

2.2 Evolução Histórica da Responsabilidade Civil 

 

 Nos primeiros tempos da civilização humana, as sociedades 

rudimentares respondiam de maneira bem diferente às ofensas e lesões 

sofridas. A utilização da violência era feita de maneira, previdentemente, 

natural, pois naquele contexto, os métodos primitivos e selvagens de retaliação 

predominavam.  

 Nesse período, o sistema que prevalecia era o da vingança privada, 

considerado como um meio bárbaro e rudimentar de solução de conflitos, no 

qual se fazia justiça pelas próprias mãos. Quando ocorria uma agressão ou 

lesão injusta contra uma pessoa, o seu grupo social, como a família, respondia, 

imediatamente, fazendo uso da força para repelir a agressão.  

 Entretanto, as restaurações de forças não possuíam regras, não existia 

uma tutela jurídica capaz de assegurar uma proporcionalidade entre ofensa e 

reparação, o que resultava, constantemente, em reações maiores que os 

próprios danos ocasionados. O que prevalecia era o desejo de vingança.  

 De acordo com Arnaldo Rizzardo (2007): 

É incontroverso que a responsabilidade, numa fase inicial das 

comunidades, não passava de um direito de vingança. A 

pessoa que sofria um mal podia, pelo próprio arbítrio, ir a 

desforra, ou buscar fazer justiça pelas próprias forças, no que 

era reprimida pelo poder estatal que então existia. (RIZZARDO, 

2007, p.33). 

 É primordial asseverar que, na era primitiva da sociedade humana, o 

fator culpa não era, normalmente, aferido. O ato danoso gerava uma reação 

automática, cruel e até desproporcional, pois não havia mecanismos de 
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controle ou limitação na vingança privada. A reparação consistia, 

sobremaneira, da tentativa de conserto do mal pelo próprio mal.  

 Entende Maria Helena Diniz (2003) que, no período das sociedades 

primitivas, a responsabilidade não abarcava a noção da culpa que temos hoje, 

ela era objetiva, pois apresentava-se, somente, como uma reação da vítima 

contra o causador aparente do ato danoso.  

 Contudo, nem sempre a reação podia ser imediata ao ato danoso, mas 

não foi por isso que a reparação dos prejuízos seria deixada de lado. Assim, 

originou-se a pena de talião, comumente conhecida atualmente como a lei do 

“olho por olho, dente por dente.”  

 Nesse contexto, a intromissão do Estado se dava somente quando era 

preciso declarar como o lesado teria o direito de retaliação, que deveria ser 

semelhante e proporcional ao dano sofrido, conforme os mandamentos legais 

da época. 

 Aos poucos, a vingança privada passava a ser substituída por 

mecanismos mais racionais e economicamente mais vantajosos, tanto para a 

vítima como para o lesador. O advento da composição proporcionou a 

percepção de inúmeras vantagens em contraposição ao mecanismo da 

vingança privada, mas, mesmo nesse estágio na evolução da 

responsabilidade, a noção de culpa ainda era posta de lado.  

 No estágio conhecido como composição, os prejuízos eram reparados 

pelo lesador com a imposição de uma pena, que consistia no pagamento de 

pecúnia. Nesse contexto, a pena era aplicada tanto pelo lesado, no âmbito dos 

conflitos privados, como pela própria autoridade pública, quando os danos e 

prejuízos estavam relacionados à atividade do Estado.  

 Durante o período da “Lex Aquília” restou evidenciado a ideia de que a 

reparação dos prejuízos deveria ter cunho, essencialmente, patrimonial.  

 Para Carlos Roberto Gonçalves (2009): 

É na Lei Aquília que se esboça, afinal, um princípio regulador 

da reparação do dano. Embora se reconheça que não continha 

ainda “uma regra de conjunto, nos moldes do direito moderno”, 
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era, sem nenhuma dúvida, o germe da jurisprudência clássica 

com relação à injúria, e “fonte direta da moderna concepção da 

culpa aquiliana, que tomou da Lei Aquília o seu nome 

característico. (GONÇALVES, 2009, p. 25). 

 Posteriormente, com o crescente aperfeiçoamento da máquina estatal e 

da concretização da sua soberania, o Estado começou a se intrometer nos 

conflitos dos particulares, proibindo os lesados de praticarem a “justiça com as 

próprias mãos” e impondo penas aos lesadores.  

Desse modo, percebe-se que o mecanismo da composição se tornou 

compulsório, no qual o poder estatal era incumbido de estipular o valor dos 

prejuízos. Vislumbra-se, nesse sistema, uma maior similitude com os 

processos atuais de solução de conflitos patrimoniais, em que o estado-juiz é o 

encarregado de substituir a vontade das partes e declarar o direito. 

Carlos Roberto Gonçalves (2009) afirma que a partir do direito francês, 

surgiram os primeiros princípios norteadores da responsabilidade civil, que 

influenciaram diversas sociedades como: reparação de prejuízos sempre que 

houvesse culpa, mesmo em grau leve, a separação da responsabilidade civil 

ou patrimonial da responsabilidade penal ou criminal, a ocorrência da culpa 

contratual, diferente da ideia de crime.  

Com o advento do Código de Napoleão, de 1804, aperfeiçoam-

se as ideias romanas, estabelecendo-se princípios gerais de 

responsabilidade, separando a responsabilidade civil, que era 

reparada perante a vítima, da responsabilidade penal, em que 

o autor, causando danos à sociedade respondia perante o 

Estado pelos ilícitos praticados. (GONÇALVES, 2009, p. 28). 

 Ocorreu, a partir da criação dos Estados Modernos, a separação da 

responsabilidade civil da responsabilidade penal, que outrora se confundiam. A 

responsabilidade civil passou a ter, primordialmente, aspectos patrimoniais. 

Quem responde pelos danos causados é o patrimônio do indivíduo lesador.  

 No direito brasileiro, a responsabilidade civil possui três períodos 

distintos. O primeiro deles adveio com as Ordenações do Reino, que possuía 
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estrutura similar à do direito romano. O segundo período foi marcado, 

sobretudo, pelo Código Criminal de 1830, no qual a responsabilidade civil e 

penal ainda eram confundidas. Por fim, o terceiro período foi o responsável 

pela diferenciação da responsabilidade civil e penal, nascendo então a 

responsabilidade subjetiva.  

 O principal diploma do primeiro período da responsabilidade civil no 

direito brasileiro foi a Lei da Boa Razão, de 18 de agosto de 1769, que 

determinava a utilização do direito romano subsidiariamente ao direito pátrio, 

nos casos não regulamentados pela lei nacional.  

 Seis anos após a proclamação da República, surge o Código Criminal 

(1830), que marcou o início do segundo período da responsabilidade civil no 

Brasil. Esse diploma legal determinava a satisfação do dano pelo causador que 

tivesse ocasionado o ilícito, determinava ainda que a satisfação deveria se dar 

da maneira mais completa possível, afim de suportar todos os prejuízos 

experimentados pela vítima.  

 Segundo Carlos Roberto Gonçalves (2009): 

O Código Criminal de 1830, atendendo ás determinações da 

Constituição do Império, transformou-se em um código civil e 

criminal fundando nas sólidas bases da justiça e da equidade, 

prevendo a reparação natural, quando possível, ou a 

indenização; a integridade da reparação, até onde possível; a 

previsão dos juros reparatórios; a solidariedade, a 

transmissibilidade do dever de reparar e do crédito de 

indenização aos herdeiros. (GONÇALVES, 2009, p. 26). 

 O terceiro período é marcado, principalmente, pelo advento do Código 

Civil de 1916, que foi intensamente influenciado pelo Código Francês de 1804, 

o que acarretou no surgimento da responsabilidade civil por culpa, conhecida 

ainda como responsabilidade civil subjetiva e ainda na responsabilidade que 

prescinde de culpa, a responsabilidade objetiva. 

 O atual Código Civil, que entrou em vigor no ano de 2002, continuou a 

seguir as mesmas disposições do Código de 1916, afirmando, no seu artigo 
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186, que aquele que causar dano a outrem, por negligência, imprudência ou 

imperícia, ainda que moral, comete ato ilícito.  

 Segue o ensinamento de Maria Helena Diniz (2003) a respeito: 

O Código Civil em seu artigo 186, ao se referir ao ato ilícito, 

prescreve que esse ocorre quando alguém, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito ou 

causa dano, ainda que exclusivamente moral, a outrem, em 

face do que será responsabilizado pela reparação dos 

prejuízos. Estabelece esse diploma legal o ilícito como fonte de 

obrigação de indenizar danos causados à vítima. Logo, a lei 

impõe a quem praticar o dever de reparar o prejuízo resultante. 

O ato ilícito é o praticado culposamente em desacordo com a 

norma jurídica, destinada a proteger interesses alheios, é o que 

viola direito subjetivo individual, causando prejuízo a outrem, 

criando o dever de reparar tal lesão. Para que se configure o 

ilícito será imprescindível um dano oriundo de atividade 

culposa. (DINIZ, 2003, p. 41).   

 Entretanto, nem sempre a comprovação da ideia da culpa é possível na 

realidade fática, o que torna a responsabilidade subjetiva, muitas vezes, 

insuficiente para atender aos anseios de justiça. Por essa razão, o atual Código 

traz dispositivos que indicam, explicitamente, casos de responsabilidade 

objetiva, nos quais a demonstração da culpa é prescindível, a exemplo temos o 

parágrafo único do artigo 927: 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.  

Parágrafo único: Haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, 

ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do 

dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem. 
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 Há ainda diversos outros dispositivos legais que informam princípios 

ligados à responsabilidade objetiva, ou da culpa presumida, como, por 

exemplo: o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Lei de Acidentes do Trabalho, 

além de outros artigos do próprio Código Civil, a saber: artigos 936 e 937, que 

tratam da responsabilidade dos possuidores de animais e de edifício em ruínas, 

respectivamente.  

 O objetivo da indenização é o de devolver ao lesado exatamente aquilo 

que foi perdido, nem mais nem menos. Ela deve procurar ser a mais justa 

possível, pois o ordenamento jurídico veda, em todas as hipóteses, o 

enriquecimento ilícito. É preciso reparar os danos na extensão dos prejuízos 

que causaram, pois o seu objetivo é o de restabelecer o equilíbrio social e 

moral anterior. 

 

2.3 Elementos da Responsabilidade 

 

 O presente tópico aborda os elementos caracterizadores da 

responsabilidade civil, assunto essencial para compreender o tema, mas que é 

bastante controvertido entre os doutrinadores.  

 Um dos mais notados fundamentos da responsabilidade civil é o artigo 

186 do Código Civil de 2002, que consagra o princípio nemimem laedere 

(ninguém é dado causar prejuízo a outrem).  

 A partir desse dispositivo legal, é possível extrair os seguintes elementos 

da responsabilidade civil: a conduta humana, que pode ocorrer tanto de 

maneira comissão (ação) como de maneira omissiva (omissiva), a culpa ou 

dolo do agente, o dano ou o prejuízo experimentado pela vítima, e o nexo de 

causalidade, que liga a conduta humana ao dano sofrido pelo lesado.  

 Cada um desses elementos compõe a responsabilidade civil, o que torna 

essencial o estudo de cada um separadamente para que ocorra a 

compreensão mais completa e profunda do tema estudado. 

  

2.3.1 Conduta Humana: Ação ou Omissão 
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 A conduta humana é um elemento primário da responsabilidade civil, 

podendo ser tanto comissiva como omissiva, voluntária e violadora do 

ordenamento jurídico vigente.  

 Desse modo, afirma Maria Helena Diniz (2003): 

A ação, elemento constitutivo da responsabilidade, vem a ser o 

ato humano, comissivo ou omissivo, ilícito ou lícito, voluntário e 

objetivamente imputável, do próprio agente ou de terceiro, ou 

do fato de animal ou coisa inanimada, que causa dano a 

outrem, gerando o dever de satisfazer os direitos do lesado. 

(DINIZ, 2003, p.39). 

 Portanto, a conduta humana voluntária pode ser classificada de duas 

maneiras distintas:  a positiva, que se dá através de uma ação, e a negativa, 

decorrente de uma omissão.  

 De ação entende-se a prática de um comportamento ativo, um ato que 

não deveria ter sido feito, e a omissão é a abstenção a um dever de praticar um 

determinado ato, que era exigido.   

 De acordo com Fábio Ulhoa Coelho (2012), um ato omissivo só poderia 

gerar responsabilidade civil subjetiva se estivessem presentes dois requisitos: o 

dever do lesador de ter praticar o ato omitido e a expectativa razoável de que 

se o ato fosse praticado, o dano teria sido evitado. 

 Ainda a respeito dos elementos da conduta humana, ensina Rogério 

Marrone Sampaio: 

Percebe-se, portanto, que a obrigação de reparar o dano 

vincula-se, etimologicamente, a um comportamento humano, 

positivo (ação), ou negativo (omissão). Daí a ideia de que o ato 

ilícito insere-se entre as espécies do gênero ato jurídico. Em 

suma, deve-se reparar o dano aquele que, por meio de um 

comportamento humano, violou dever contratual 

(descumprimento de obrigação contratualmente prevista), legal 

(hipóteses em que, segundo, comportamento, sem infringir a 
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lei, foge à finalidade social a que se destina, como acontece 

com os atos praticados com abuso de direito. (SAMPAIO, 

2007, p.30). 

 Nota-se, porém, que a característica primordial da conduta humana é a 

voluntariedade, assim como prescreve Pablo Stolze Gagliano (2011): 

O núcleo fundamental, portanto, da noção de conduta humana 

é a voluntariedade, que resulta exatamente da liberdade de 

escolha do agente imputável, com discernimento necessário 

para ter consciência daquilo que faz. (GAGLIANO, 2011, p. 27). 

 Todavia, o elemento da voluntariedade da conduta humana não deve ser 

encarado como o desejo de lesar outrem, o que poderia ser identificado no 

elemento dolo, mas sim na convicção do que se faz. Nesse aspecto da 

consciência, é necessário o conhecimento dos atos materiais praticados e não 

exige-se a consciência subjetiva sobre a sua ilicitude.  

 De acordo com o mestre Sílvio de Salvo Venosa (2012), a 

voluntariedade estaria intimamente conectada à imputabilidade, pois quando o 

agente lesador é juridicamente irresponsável, a voluntariedade não subsiste.  

 

2.3.2 Culpa ou Dolo do Agente  

 

 No seu sentido amplo, a culpa pode ser entendida como a falta de 

cumprimento do dever que o agente devia observar. No seu sentido mais 

estrito, a culpa é, segundo Rui Stoco (2011), um comportamento equivocado 

de alguém que não possui o desejo de lesar ou violar um direito, mas que 

deveria ter observado um comportamento diferente, pois o erro é indesculpável 

e evitável para o homem médio.  

 Para Maria Helena Diniz (2003), a culpa é: 

A violação de um dever jurídico, imputável a alguém, em 

decorrência de fato intencional ou de omissão de diligência ou 

cautela, compreende: dolo, que é a violação intencional do 
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dever jurídico, e a culpa em sentido estrito, caracterizada pela 

imperícia, imprudência ou negligência, sem qualquer 

deliberação de violar um dever. Portanto, não se reclama que o 

ato danoso tenha sido, realmente, querido pelo agente, pois ele 

não deixará de ser responsável pelo fato de não ter-se 

apercebido do seu ato nem medido as suas consequências. 

(DINIZ, 2003, p.41).  

 Por outro giro, Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho afirmam que três 

elementos podem ser claramente identificados no artigo 186 do Código Civil e 

os conceituam: 

Negligência – é a falta de observância do dever de cuidado, por 

omissão; Imprudência – esta se caracteriza quando o agente 

culpado resolve desnecessariamente enfrentar o perigo. O 

sujeito, pois, atua contra as regras básicas de cautela; 

Imperícia – esta forma de exteriorização da culpa decorre da 

aptidão ou habilidade para a realização de uma atividade 

técnica ou científica. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011, 

p. 128).  

 O dolo, por sua vez, está inserido no campo da culpabilidade, que pode 

ser entendido como a vontade livre e consciente de lesar outrem ou violar um 

direito, com propósito maculado de ilicitude. Pode-se afirmar, portanto, que no 

caso de dolo, a conduta já seria inatamente ilícita, pois o autor pratica 

querendo atingir um resultado contrário à ordem jurídica.  

 De acordo com Fábio Ulhoa Coelho (2012): 

Age dolosamente quem provoca prejuízo a outrem, ao praticar 

atos com o objetivo ou o risco de causa-los. Esta modalidade 

de culpa compreende tanto o dolo direto, em que o prejuízo é a 

finalidade perseguida pelo agente, como o indireto, em que o 

dano ocasionado não era propriamente o objetivo, mas o 

agente assumiu de forma consciente o risco de provoca-lo. 

(COELHO, 2012, p. 308). 
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 Porém, é importante frisar que em relação à reparação dos danos a 

distinção entre culpa e dolo se torna inepta, conforme ensina Carlos Roberto 

Gonçalves (2009): 

Tenha o agente agido com dolo ou culpa levíssima, existirá 

sempre a obrigação de indenizar, obrigação esta que será 

calculada exclusivamente sobre a extensão do dano. Em 

outras palavras, mede-se a indenização pela extensão do dano 

e não pelo grau de culpa. Adotou o legislador a norma romana, 

segundo a qual a culpa, ainda que levíssima, obriga a indenizar 

(“in lege Aquília et levíssima culpa venit”). (GONÇALVES, 

2009, p. 532). 

 Nesse sentido, expõe o artigo 944 do Código Civil de 2002: 

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.  

Parágrafo único: Se houver excessiva desproporção entre a 

gravidade da conduta e o dano, poderá o juiz reduzir, 

equitativamente, a indenização.  

 Excetuando-se os casos previstos em lei, pode-se afirmar que a 

culpabilidade é elemento fundamental da responsabilidade, pois sem culpa, 

não há responsabilidade. A responsabilidade fundado no risco, ou seja, a 

objetiva, é imposta pela lei em determinados casos, seja em razão da pessoa 

ou da atividade que essa pessoa exerce. Dessa forma, o dever de 

ressarcimento surgirá com a ocorrência do dano, sendo irrelevante a 

comprovação de culpa, pois a sua responsabilidade é fruto direto da lei. Tem-

se a responsabilidade objetiva, que será analisa em momento oportuno deste 

trabalho. 

 

2.3.3 Dano 

 

 O dano pode ser conceituado como o prejuízo, individual ou coletivo, 

material ou moral, experimentado pela vítima de um ato danoso. De fato, não 
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se pode considerar a responsabilidade civil sem que tenha ocorrido um dano, 

por ser esse elemento indispensável para que haja um dever de indenizar. 

 Para Rui Stoco (2011): 

O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à 

responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de 

ato lícito, nas hipóteses expressamente previstas, seja de ato 

ilícito, ou de inadimplemento contratual, independentemente, 

ainda, de se tratar de responsabilidade subjetiva ou objetiva. 

(STOCO, 2011, p. 35). 

 Maria Helena Diniz (2003) afirma que um dano indenizável deve possuir 

certos requisitos como: a diminuição ou extinção de um determinado bem 

jurídico, patrimonial ou moral, uma certeza ou efetividade do ato danoso, a 

causalidade, subsistência do dano, legitimidade e, por fim, ausência de causas 

excludentes da responsabilidade.  

 Constata-se que os danos ocasionados ao lesante podem ser de várias 

ordens, tais como: material, moral, incapacitação física ou intelectual, danos 

estéticos. Porém, não é possível vislumbrar um dano sem uma lesão, pois a 

indenização somente poderá ser pleiteada por aquele que sofreu essa lesão. 

Porém, em certos casos, admite-se que familiares ou até mesmo terceiros 

reclamem a reparação dos danos. 

 Outro requisito indispensável é que o dano seja efetivo e certo, 

simplesmente porque a lesão não pode ser hipotética. Assim ensina Carlos 

Roberto Gonçalves (2009): 

O requisito da certeza do dano afasta a possibilidade de dano 

meramente hipotético ou eventual, que poderá não se 

concretizar. Tanto assim que, na apuração dos lucros 

cessantes, não basta a simples responsabilidade de realização 

do lucro, embora não seja indispensável a absoluta certeza de 

que este teria se verificado sem a interferência do evento 

danoso. O que deve existir é uma probabilidade objetiva que 

resulte do curso normal das coisas(...) (GONÇALVES, 2009, p. 

589). 
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 O dano indenizável pode ser tanto de ordem patrimonial, suscetível de 

aferição em pecúnia, como de ordem moral, que podem ser aferidos em danos 

emergentes, aquilo que se perdeu, efetivamente, e nos lucros cessantes, que 

formam aquilo que deixou de se ganhar, assim como estabelece o artigo 402 

do Código Civil de 2002: 

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, 

as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que 

ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de 

ganhar.  

 É necessário informar ainda que o dano moral decorre da lesão de 

direitos não patrimoniais de pessoas físicas e jurídicas. A sua indenização é 

expressa por valores convencionados e não deve gerar o enriquecimento ilícito 

da vítima do ato danoso.  

 

2.3.3 Nexo de Causalidade  

 

 O nexo de causalidade pode ser compreendido como um vínculo 

existente entre uma conduta e o seu resultado lesivo. Tem-se, pois, que o nexo 

causal deriva de leis naturais, pois constitui tão-somente a relação de causa 

entre a conduta e o resultado danoso. 

 Entretanto, na procura desse nexo causal, surge o problema em 

identificar o fato que originou o dano, pois, muitas vezes, um dano é 

ocasionado por diferentes causas, sendo dificílimo determinar a sua causa 

determinante.  

 Diante de tal problemática, a doutrina criou teorias para tentar 

compreender o nexo de causalidade, as principais são: a teoria da equivalência 

das condições, a teoria da causalidade adequada, e ainda a teoria da 

causalidade imediata.  

 Para a primeira teoria, equivalência das condições, que fora adotada 

pelo Código Penal, todo antecedente que tenha contribuído para o ato danoso 

é tido como causa. Os fatores causais seriam equivalentes, não haveria causa 
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determinante. Ocorre que, essa teoria é inconveniente, pois ela levaria a uma 

análise infinita das concausas, podendo, inclusive, imputar a infinitos agentes o 

dever de indenizar.  

 Por sua vez, a teoria da causalidade adequada apenas encara como 

causa o antecedente idôneo abstratamente capaz de produzir o evento danoso. 

Tal precedente abstratamente apto a produzir o resultado deve possuir um 

juízo de razoável probabilidade, sendo imprescindível a experiência do julgador 

ao analisar o caso concreto.  

 Já a teoria da causalidade imediata determina como causa do evento 

danoso somente o antecedente fático que tem um vínculo de necessária 

dependência ao evento que ocasionou o dano, ou seja, uma consequência 

imediata.  

 Após análise dos seus dispositivos, percebe-se que o Código Civil de 

2002 adotou a terceira teoria, conforme se demonstra a partir do seguinte 

artigo: 

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, 

as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros 

cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do 

disposto na lei processual.  

 Vale lembrar que há situações em que ocorre uma ruptura do nexo de 

causalidade, em que ocorre a exclusão da responsabilidade do agente. As 

principais excludentes da responsabilidade civil, que serão abordadas em 

momento oportuno, são: a culpa exclusiva da vítima, o fato de terceiro, o caso 

fortuito, a força maior, o estado de necessidade, a legítima defesa e ainda a 

cláusula de não indenizar. 
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3 RESPONSABILIDADE CIVIL E EXTRACONTRATUAL DO 

ESTADO 

 

 Por ser um ente dotado de personalidade jurídica própria, o Estado 

detém a aptidão para exercer direito e contrair deveres, ou seja, possui a 

capacidade para figurar como parte nas relações jurídicas que envolvem os 

seus mais variados interesses.  

 Como se sabe, a responsabilidade, no âmbito civil, expressa o dever da 

reparação dos danos patrimoniais decorrentes de uma atividade. A 

responsabilidade estatal, portanto, ocorre quando o Estado-administração, por 

meio dos agentes público, causa prejuízos aos administrados.  

 Vale salientar que o tema em questão aborda precisamente a 

responsabilidade extracontratual do Estado, que não tem como origem a 

celebração de um contrato da Administração com um administrado. A 

responsabilidade contratual do Estado é regida por institutos jurídicos diversos, 

que são analisados, sobretudo, no estudo dos contratos administrativos.  

 A responsabilização do Estado pelos atos praticados pelos seus agentes 

pode ser entendida ao se estudar a Teoria do Órgão Público, que foi 

desenvolvida pelo alemão Otto Friedrich von Gierke (1841-1921).  

 Nos dizeres de Alexandre Mazza (2012): 

Gierke comparou o Estado ao corpo humano. A personalidade, 

no corpo, assim como no Estado, é um atributo do todo, não 

das partes. Por isso, os órgãos públicos não são pessoas, mas 

partes integrantes da pessoa estatal. (MAZZA, 2012, p.137). 
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 A teoria da imputação volitiva, que foi baseada na teoria de Gierke, 

explica que os agentes públicos não atuam em nome próprio, mas sim em 

nome do Estado, o que atribui a esse ente a responsabilidade pelos atos dos 

seus agentes.  

 Essa ideia de imputação também pode ser vislumbrada ao se analisar o 

princípio constitucional da impessoalidade, previsto no “caput” do artigo 37 do 

Texto Maior, que exprime a noção de que a função de administrar é exercida 

por agentes “sem rosto”, ou seja, a responsabilidade recai diretamente sobre a 

Administração Pública.  

 Cumpre destacar as importantes lições de Maria Sylvia Zanella di Pietro 

(2013): 

Ao contrário do direito privado, em que a responsabilidade 

exige sempre um ato ilícito (contrário à lei), no direito 

administrativo ela pode decorrer de atos ou comportamentos 

que, embora lícitos, causem a pessoas determinado ônus 

maior do que o imposto aos demais. (PIETRO, 2012, p. 374). 

 Dessa forma, conclui-se que o estudo da responsabilidade patrimonial e 

extracontratual estatal aborda o dever do Estado de indenizar os particulares 

por danos ocorridos em razão de ações ou omissões dos agentes públicos no 

exercício das suas atribuições funcionais. Esses danos podem ter natureza 

material, moral e ainda estética.  

 É importantíssimo apontar o dispositivo legal que disciplina o tema em 

questão, que é o artigo 37, parágrafo 6°, da Constituição Federal, segundo o 

qual: 

Art. 37, parágrafo sexto: As pessoas jurídicas de direito público 

e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 

causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra 

o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
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3.2 Evolução Histórica 

 

 A teoria da responsabilidade estatal passou por mudanças bastante 

importantes até chegar à situação atual, que é considerada uma das mais 

avançadas da história do Direito Público, pois ampliou, sobremaneira, a 

proteção aos direitos dos administrados quando violados pelo aparelho estatal. 

 Pode-se dizer que a teoria da responsabilidade do Estado percorreu três 

fases principais, quais sejam: a) A teoria da irresponsabilidade do Estado, b) A 

teoria da irresponsabilidade subjetiva, c) A teoria da responsabilidade objetiva.  

 Porém, nos ensinamentos de Alexandre Mazza (2012), vale ressaltar 

que: 

Evidentemente que em cada país a evolução histórica da 

responsabilidade estatal seguiu um ritmo próprio. Assim, a data 

de passagem de uma teoria para outra sofre variação. 

Dependendo do direito positivo do respectivo país.” (MAZZA, 

2012, p. 292). 

 A seguir, as referentes fases da responsabilidade do Estado serão 

analisadas. 

 

3.2.1 A Fase da Irresponsabilidade do Estado 

 

 A teoria da irresponsabilidade estatal também é chamada por muitos 

autores como teoria regalista ou regaliana e feudal. Essa teoria estava, 

tipicamente, presente nos Estados Absolutistas, regime no qual todo o poder 

estava concentrado nas mãos do soberano, o rei.  

 Na época de tais regimes, vigorava a exacerbação da ideia de soberania 

dos reis, que impossibilitava que os súditos pudessem questionar os atos 

praticados pelos soberanos no exercício de sua função governamental.  

 Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro: 
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A teoria da irresponsabilidade do Estado foi adotada na época 

dos Estados absolutistas e repousava, fundamentalmente, na 

ideia de soberania; O Estado dispõe de autoridade 

incontestável perante o súdito; ele exerce a tutela do direito, 

não podendo, por isso, agir contra ele; daí os princípios de que 

o rei não pode errar (“the king can do no wrong; lei roi ne peut 

mal feire”) e o de que “aquilo que agrada ao príncipe tem força 

de lei” (“quod principi placuit habet legis vigorern”). (PIETRO, 

2013, p. 376).  

 Assim, qualquer possibilidade de atribuir ao Estado a responsabilidade 

de indenizar os administrados por seus atos seria a mesma de impor aos 

soberanos um tratamento igualitário em relação aos súditos, o que violaria a 

soberania divina daqueles, em detrimento de todas as injustiças provocadas 

pelo conjunto dessa ideologias.  

 Entretanto, a partir da grande influência trazida pelo Direito Francês, a 

fase da completa irresponsabilidade do Estado começou a findar. Nota-se 

como o mais relevante evento caracterizador da mudança das fases a decisão 

tomada pelo Tribunal de Conflitos na França na data de 08 de fevereiro de 

1873, que ficou conhecido na história como Aresto Blanco, episódio no qual 

ocorreu o primeiro reconhecimento de que o Estado deve indenizar danos 

decorrentes do exercício de sua função administrativa.   

 Os Estados Unidos da América e a Inglaterra foram os dois últimos 

países ocidentais a aplicarem a teoria regaliana na abordagem da 

responsabilidade do Estado, que teve ser término com a edição do “Federal 

Tort Claims” (1946) e do “Cromn Proceding Act” (1947), respectivamente. 

Dessa forma, iniciou-se a adoção da fase que será analisada a seguir. 

 

3.2.2 A Fase da Responsabilidade Subjetiva 

 

 A teoria da responsabilidade subjetiva também é chamada de teoria 

civilista, teoria mista, teoria da responsabilidade com culpa e ainda de teoria 

intermediária. Essa teoria ganhou importância a partir do século XIX, em 
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decorrência da formação dos Estados liberais, que possuíam legislações mais 

semelhantes às legislações civis modernas.  

 A teoria civilista foi precursora ao explicar o dever do Estado de 

indenizar os particulares pelos prejuízos decorrentes da prestação dos serviços 

públicos. Em um primeiro momento da fase da responsabilidade subjetiva, 

havia a discriminação dos atos estatais em duas espécies: os atos de império e 

os atos de gestão.  

 Os atos de império eram caracterizados como aqueles dotados de um 

poder soberano, com as prerrogativas do poder soberano, ou seja, 

insuscetíveis de gerar a responsabilidade de indenizar os administrados por 

danos deles decorrentes. Por outro giro, os atos de gestão comportavam essa 

possibilidade, pois nesses casos, o Estado estava em situação de igualdade 

com os particulares.  

 Nessas hipóteses, o Estado se submetia ao direito comum, uma vez que 

era obrigado a reparar os prejuízos que eram causados aos administrados. 

Enquadravam-se na espécie de atos de gestão aqueles destinados ao 

desenvolvimento e conservação do patrimônio público e aqueles destinados à 

gestão de serviços.  

 Porém, Maria Sylvia Zanella de Pietro (2013) aponta críticas a tal divisão 

artificial da personalidade do Estado, afirmando em sua obra: 

Surgiu, no entanto, grande oposição a essa teoria, quer pelo 

reconhecimento da impossibilidade de dividir-se a 

personalidade do Estado, quer pela própria dificuldade, 

senão impossibilidade, de enquadrar-se como atos de 

gestão todos aqueles praticados pelo Estado na 

administração do patrimônio público e na prestação de seus 

serviços. (PIETRO, 2013, p. 376). 

 Observa-se que para que a vítima pudesse ser ressarcida era 

imprescindível a demonstração da culpa do agente público, ou seja, que o 

agente agiu com imperícia, imprudência ou negligência, pois a teoria subjetiva 

estava intrinsicamente ligada a ideia de culpa. Em virtude disso, restava 
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inevitável que a vítima comprovasse a ocorrência simultânea dos quatro 

requisitos para ser indenizada: a) o ato, b) o dano, c) o nexo de causalidade e 

d) a culpa do agente público.  

 Percebe-se que a comprovação do requisito da culpa não era muito 

conveniente aos administrados, pois, não raro, impossibilitava a obtenção da 

justa indenização. Por esse motivo, afirma Alexandre Mazza (2012) em sua 

obra: 

Embora tenha representado grande avanço em relação ao 

período anterior, a teoria subjetiva nunca se ajustou 

perfeitamente às relações de direito público diante da 

hipossuficiência do administrado frente ao Estado. A 

dificuldade da vítima em comprovar judicialmente a 

ocorrência de culpa ou dolo do agente público prejudicava a 

aplicabilidade e o funcionamento prático da teoria subjetiva. 

(MAZZA, 2012, p. 294). 

 Em decorrência da difícil aplicação no cotidiano das relações entre o 

Estado e os particulares, a teoria subjetiva precisava avançar ainda mais. Era 

extremamente necessário o desenvolvimento de uma teoria apta a considerar 

os pormenores da relação desigual do Estado e dos administrados.  

 Contudo, é importante lembrar que a teoria da responsabilidade 

subjetiva não resta completamente ultrapassada no Direito brasileiro, pois ela 

ainda é aplicada em certas situações, a exemplo das ações regressivas do 

Estado contra o agente causador do dano e também quanto aos danos 

ocasionados por omissões do Estado.  

 

3.2.3 A Fase da Responsabilidade Objetiva 

 

 A teoria da responsabilidade objetiva é também denominada por muitos 

doutrinadores de teoria publicista ou ainda da teoria da responsabilidade sem 

culpa. A presente teoria está, indubitavelmente, em mais consonância com o 
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Direito Administrativo contemporâneo, pois não requer que as vítima 

comprovema existência de dolo ou culpa do agente público para ser indenizada 

por eventuais prejuízos causados. 

 De acordo com Alexandre Mazza (2012): 

A adoção da teoria objetiva transfere o debate sobre culpa 

ou dolo para a ação regressiva a ser intentada pelo Estado 

contra o agente público, após a condenação estatal na ação 

indenizatória. Foi o que aconteceu no Brasil após a 

Constituição Federal de 1946: a discussão sobre culpa ou 

dolo foi deslocada para a ação regressiva. (MAZZA, 2012, 

p.294). 

 Desse modo, verifica-se não ser mais indispensável o esforço, muitas 

vezes, extraordinário dos particulares a fim demonstrar a existência da culpa ou 

dolo nos atos praticados pelo agentes públicos, pois este não é mais um 

requisito para a configuração da reponsabilidade do Estado. Na fase atual, a 

vítima necessita apenas provar a existência do ato, do dano e do nexo de 

causalidade entre ambos, o que representa um enorme avanço nos direitos dos 

administrados.  

 Diante do exposto, pode-se concluir que pela utilização da teoria da 

responsabilidade objetiva do Estado ocorre uma solidariedade social, que 

distribui entre toda a coletividade o ônus de ressarcir os prejuízos causados a 

determinado particular. Assim explica Maria Sylvia Zanella di Pietro (2013) nas 

suas lições: 

Essa doutrina baseia-se no princípio da igualdade dos ônus 

e encargos sociais: assim como os benefícios decorrentes 

da atuação estatal repartem-se por todos, também os 

prejuízos sofridos por alguns membros da sociedade devem 

ser repartidos. Quando uma pessoa sofre um ônus maior do 

que o suportado pelos demais, rompe-se o equilíbrio que 

necessariamente deve haver entre os encargos sociais; para 

restabelecer esse equilíbrio, o Estado deve indenizar o 
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prejudicado, utilizado recursos do erário público. (PIETRO, 

2013, p.377). 

 A teoria publicista se fundamenta, sobretudo, na noção do risco, 

segundo a qual aqueles que prestam os serviços públicos podem causar 

prejuízos, devendo o seu risco ser assumido pelo Estado, independentemente 

da comprovação de culpa ou dolo. Porém, existem duas correntes que 

divergem quanto a compreensão da teoria da responsabilidade objetiva. Há a 

teoria do risco integral e a teoria do risco administrativo.  

 Entende-se pela teoria do risco integral que a partir da ocorrência dos 

requisitos ato, dano e nexo de causalidade há a responsabilidade do Estado 

em qualquer circunstância. Não haveria para essa corrente radical da teoria 

objetiva circunstâncias ensejadoras da exclusão da responsabilidade estatal. 

Já a o teoria do risco administrativo, que foi adotada pela Constituição Federal 

de 1988, comporta excludentes como: a força maior, a culpa de terceiros, a 

culpa exclusiva da vítima, que serão analisadas nesse capítulo. 

 

3.3 Histórico da responsabilidade civil e extracontratual do Estado no 

direito brasileiro 

 

 Não existia nas Constituições Federais de 1824 e 1891 qualquer 

dispositivo relacionado à responsabilidade civil e extracontratual do Estado em 

virtude de danos causados aos administrados. Contudo, havia dispositivos 

prevendo a responsabilidade de agentes públicos que agissem com abuso ou 

mesmo nos casos de omissão destes. Havia também, não nas Constituições, 

mas na legislação extravagante, determinadas leis que determinavam uma 

responsabilidade solidária entre o Estado e os seus agentes pelos danos 

decorrentes da prestação de serviços como o transporte ferroviário e correios.  

Dessa forma, afirma Celso Antônio Bandeira de Mello (2009): 

De fato, é pacífico entre os doutrinadores brasileiros que a tese da 

responsabilidade do Estado por atos lesivos sempre frequentou com 
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sucesso os Tribunais brasileiros, sob aplausos constantes da 

doutrina nacional. (MELLO, 2009, p.1010).  

 Conclui-se, a partir dos ensinamentos do grande autor, que a teoria da 

irresponsabilidade, para sorte do Estado brasileiro, jamais foi aceita de forma 

ampla e nem prevaleceu em momento algum da nossa história. É possível que 

a justificativa para tal fato seja justamente a colonização tardia do Brasil e de 

outros países sul-americanos em relação aos Estados europeus, que já se 

encontravam em momento de declínio da teoria da irresponsabilidade estatal.  

 Como dito anteriormente, as Constituições de 1824 e 1891 tratavam do 

tema em análise de maneira bastante vaga. Só a partir do advento do Código 

Civil de 1916, é possível afirmar, com segurança, que a tese da 

responsabilidade subjetiva havia sido adotada pelo ordenamento jurídico 

brasileiro. A essa conclusão se chega, ao analisarmos o artigo 16 dessa Lei: 

As pessoas jurídicas de direito público são civilmente 

responsáveis por atos de seus representantes que nessa 

qualidade causem danos a terceiros, procedendo do modo 

contrário ao direito ou faltando a dever prescrito em lei, salvo 

direitos regressivos contra causadores do dano. (Código Civil 

de 1916, artigo 15.) 

 De acordo com os ricos ensinamentos de Maria Sylvia Zanella di Pietro:  

A expressão “procedendo de modo contrário ao direito ou 

faltando a dever prescrito por lei” conduzia à ideia de que 

deveria ser demonstrada a culpa do funcionário para que o 

Estado respondesse. No entanto, a redação imprecisa do 

dispositivo permitiu que alguns autores defendessem, na 

vigência desse dispositivo, a teoria da responsabilidade 

objetiva. (PIETRO, 2013, p. 378). 

 Apenas a partir da Constituição de 1946 pode-se afirmar que a teoria da 

responsabilidade objetiva foi adotada pelo ordenamento jurídico pátrio, pois o 

artigo 194 daquela Carta Maior introduzira a possibilidade de o Estado 

indenizar os danos decorrentes de atos lesivos ainda que ausente qualquer 
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procedimento inapropriado de um agente público, em detrimento de qualquer 

noção de falta ou culpa de serviço. Nascia então a responsabilidade objetiva no 

Direito brasileiro.  

 A Constituição de 1967 em nada alterou a norma da Constituição de 

1946. Apenas acrescentou um parágrafo único, que afirmava que a ação 

regressiva caberia em caso de culpa ou dolo, expressão não prevista no texto 

constitucional anterior.  

 Por fim, a Constituição de 1998 prevê, no seu artigo 37, parágrafo sexto: 

As pessoas jurídicas de direito público e de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 

assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de culpa ou dolo. 

 Vale ressaltar que o novo Código Civil no ano de 2002 reproduziu, de 

maneira clara a previsão constitucional sobre o tema, exceto quanto a previsão 

referente às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público.  

 Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello: 

Para que haja a responsabilidade pública importa que o 

comportamento derive de um agente público. O título jurídico 

da investidura não é relevante. Basta que seja qualificado 

como agente público, é dizer, apto para comportamentos 

imputáveis ao Estado (ou outras pessoas, de Direito Público ou 

de Direito Privado, prestadoras de serviços públicos, quando 

atuarem nessa qualidade). Importa, outrossim, que o dano 

tenha sido produzido por alguém graças a esta qualidade de 

agente público, e não em situação alheia ao qualificativo em 

causa. A condição de agente, no sentido ora indicado, não se 

descaracteriza pelo fato de este haver agido impulsionado por 

sentimentos pessoais, ou, por qualquer modo, estranhos à 

finalidade do serviço. Basta que tenha podido produzir o dano 

por desfrutar de posição jurídica que lhe resulte da qualidade 
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de agente atuando em relação com o serviço público, bem ou 

mal desemprenhado. (MELLO, 2009, p. 1014).  

 

3.4. Excludentes de Responsabilidade 

  

 Antes mesmo de iniciarmos uma análise a respeito das excludentes ou 

atenuantes da Responsabilidade Civil do Estado, é imprescindível expor as 

duas correntes distintas acerca da Teoria Objetiva, quais sejam: a teoria da 

risco integral e a teoria do risco administrativo. 

 De acordo com Alexandre Mazza: 

A teoria do risco integral é uma variação radical da 

responsabilidade objetiva, que sustenta ser devida a 

indenização sempre que o Estado causar prejuízo a 

particulares, sem qualquer excludente. Embora seja a visão 

mais favorável à vítima, o caráter absoluto dessa concepção 

produz injustiça, especialmente diante de casos em que o dano 

é produzido em decorrência de ação deliberada da vítima. Não 

há notícia de nenhum pais moderno cujo direito positivo tenha 

adotado o risco integral como regra geral aplicável à 

responsabilidade do Estado, jamais tendo sido adotada entre 

nós. (MAZZA, 2012, p.299). 

 A utilização da teoria do risco integral é bastante perigosa, pois 

transformaria o Estado em uma espécie de garantidor universal ou indenizador 

universal, o que produziria injustiças certamente indesejadas. Ora, se um dano 

ocorre por culpa exclusiva de uma determinada vítima, não seria justo que toda 

a coletividade, que, no final das contas, é quem paga as indenizações, fosse 

condenada a reparar esse dano. 

 Entretanto, observa-se que há certas situações, que por serem 

excepcionais, exigem a aplicação dessa teoria. É o caso, por exemplo, de 

acidentes de trabalho, dano ambiental, dano nuclear, indenizações do DPVAT 
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(seguro obrigatório para automóveis). Nessas situações excepcionais, verifica-

se a necessidade imperiosa da teoria do risco integral. 

 Assim, assevera Hely Lopes Meirelles em mais uma de suas lições: 

A teoria do risco integral foi abandonada na prática, por 

conduzir ao abuso e à iniquidade social. Isso porque, de acordo 

com essa fórmula radical, a Administração ficaria obrigada a 

indenizar todo e qualquer dano suportado por terceiros, ainda 

que resultante de culpa ou dolo da vítima.” (MEIRELLES, 2001, 

p.612).  

 Dessa maneira, o direito positivo brasileiro adotou, como regra geral, a 

teoria do risco administrativo, que não é tão vantajosa para a vítima como a 

teoria do risco integral, mas que acaba sendo mais justa, por reconhecer 

algumas excludentes, que não permitem que a responsabilidade estatal ocorra.  

 A primeira excludente é a chamada de força maior ou caso fortuito, que 

pode ser caracterizada como um fato incontrolável, involuntário ou imprevisível, 

que desfaz o nexo de causalidade. Uma hipótese que poderia ser enquadrada 

como força maior seria a uma tsunami que destrói casas litorâneas.  

 Importante destacar que para alguns autores como Celso Antonio 

Bandeira de Mello (2003), a força maior ou o caso fortuito não pode ser 

entendida como uma causa excludente da responsabilidade do Estado, pois 

segundo o autor: 

O caso fortuito não é utilmente invocável, pois, sendo um 

acidente cuja raiz é tecnicamente desconhecida, não elide o 

nexo entre o comportamento defeituoso do Estado e o dano 

assim produzido.” (MELLO, 2003, p.883).  

 A segunda excludente é a culpa exclusiva da vítima, que pode ser 

entendida quando o dano é decorrente de uma atividade deliberada da própria 

vítima. Nesse caso, a vítima se utiliza dos serviços públicos para praticar um 

dano a si própria. Exemplo disso pode ser vislumbrado quando uma pessoa se 

atira sobre uma viatura de uma ambulância pública.  
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 Por fim, destaca-se a última excludente da responsabilidade estatal 

denominada de culpa de terceiros. Tal excludente acontece quando o dano 

causado a alguma vítima pode ser, perfeitamente, atribuído a alguém que não 

é agente público, ou seja, a pessoa estranha à Administração Pública. Assim, 

ensina Maria Sylvia Zanella di Pietro: 

A mesma regra se aplica quando se trata de atos de terceiros, 

como é o caso de danos causados por multidão ou por 

delinquentes; o Estado responderá se ficar caracterizada a sua 

omissão, a sua inércia, a falha na prestação do serviço público. 

Nesta hipótese, como na anterior, é desnecessário apelar para 

a teoria do risco integral; a culpa do serviço público, 

demonstrada pelo seu mau funcionamento, não-funcionamento 

ou funcionamento tardio é suficiente para justificar a 

responsabilidade do Estado. Quando houver culpa da vítima, 

há que se distinguir se é sua culpa exclusiva ou concorrente 

com a do poder público; no primeiro caso, o Estado não 

responde; no segundo, atenua-se a sua responsabilidade, que 

se reparte com a da vítima. (PIETRO, 2013, p.380). 

Impende destacar, portanto, que as causas excludentes da 

responsabilidade do Estado ocasionam o rompimento do nexo de causalidade 

existente entre o ato estatal e o dano sofrido pela vítima, eximindo o Poder 

Público de ser condenado ao ressarcimento de tais danos. 

Finda a explanação referente aos aspectos da responsabilidade civil do 

Estado, será analisada, no próximo capítulo deste trabalho acadêmico, a 

possibilidade ou não de um ente estatal ser responsabilizado por atos 

jurisdicionais praticados por aqueles que detém a competência para tal.  
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4RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR ATOS 

JURISDICIONAIS 

 

 A maior parte da jurisprudência pátria e boa parte dos entendimentos 

dos estudiosos do Direito, inclusive de renomados doutrinadores brasileiros, 

afirmam que não há a possibilidade de responsabilização do Estado pelos atos 

jurisdicionais. 

 Contudo, a bem da verdade, observa-se que esses entendimentos estão 

perdendo espaço, pois, como será abordado adiante, a doutrina pátria e 

alienígena, paulatinamente, estão reconhecendo a responsabilidade do Poder 

Público em virtude dos atos dos magistrados no âmbito de exercício de suas 

funções jurisdicionais.  

 

4.1 Distinções entre atos judiciais jurisdicionais e atos judiciais não 

jurisdicionais 

 

 Primeiramente, por serem conceitos usados, recorrentemente, como 

sinônimos, é imprescindível que se discorra a respeito dos elementos 

diferenciadores de um ato judicial, um ato jurisdicional e um ato não-
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jurisdicional. Desse modo, poder-se-á verificar a possibilidade da 

responsabilização do Estado em face de cada um de tais atos.  

 Sabe-se que os atos judiciais representam um gênero do qual os atos 

jurisdicionais e os atos não-jurisdicionais são espécies. Os atos não-

jurisdicionais se assemelham, preponderantemente, aos atos administrativos, 

ou seja, são atos indispensáveis para a organização do próprio Poder 

Judiciário, como, por exemplo, a concessão de férias dos servidores, a 

concessão de uma licença, e os atos ordinatórios de processos, que não 

possuem natureza decisória. 

 Assim, ao praticar um ato judicial não-jurisdicional, ou seja, de caráter 

administrativo, os magistrados se identificam com os demais agentes públicos. 

Portanto, é pacífico o entendimento de queosatos judiciais de natureza não-

jurisdicional, de caráter meramente administrativo, merecem o mesmo 

tratamento dos atos administrativos próprio, do Poder Executivo.  

 De acordo com Hely Lopes Meirelles (1997): 

Quanto aos atos administrativos praticados por órgãos do 

Poder Judiciário se equiparam aos demais atos da 

Administração, e, se lesivos, empenham a responsabilidade 

objetiva da Fazenda Pública. (MEIRELLES, 1997, p.451). 

 A partir desse ensinamento, verifica-se que não há questionamento 

sobre a responsabilização ou não do Estado por atos judiciais não 

jurisdicionais, pois estes representam atos, tipicamente, administrativos.  

 Por outro giro, entende-se por atos judicias de caráter jurisdicional 

aqueles atos típicos da atividade jurisdicional do Estado-juiz. Essa espécie de 

atos judiciais manifestam as deliberações tomadas pelo magistrados. Pode-se 

dizer, então, que a determinação do caráter do ato judicial é tomada por “ex 

ratione materiae” e não por “ratione persoane”, uma vez os mesmo agentes, 

magistrados, praticam ambos.  

 A respeito dos atos jurisdicionais, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo 

(2011) afirmam: 
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A jurisprudência brasileira não admite a responsabilidade civil 

do Estado em face de atos jurisdicionais praticados pelos 

magistrados. Assim como ocorre com os atos legislativos, a 

regra geral é a irresponsabilidade do Estado pelos atos 

jurisdicionais (praticados pelo juiz na sua função típica, de dizer 

o direito aplicável ao caso sob litígio, sentenciando). 

(ALEXANDRINO; PAULO, 2011, p. 810).  

 É necessário observar que a regra predominante na jurisprudência 

brasileira é a da irresponsabilidade do Estado por atos jurisdicionais. 

Entretanto, essa regra possui exceções, a exemplo, tem-se o erro judiciário, 

que é tratado pela Constituição Federal em seu artigo 5°, LXXV: 

Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: 

[...] 

LXXV – o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, 

assim como o que ficar preso além do tempo fixado na 

sentença.  

 Corrobora com esse entendimento a seguinte lição de Alexandre Mazza 

(2012): 

Por fim, em relação aos atos tipicamente jurisdicionais, 

entende-se que, em princípio, não produzem direito a 

indenização como consequência da soberania do Poder 

Judiciário e da autoridade da coisa julgada. Entretanto, a 

Constituição Federal prevê, excepcionalmente, a possibilidade 

de ressarcimento do condenado por erro judicial, assim como o 

que ficar preso além do tempo fixado na sentença, entre outras 

hipóteses.” (MAZZA, 2012, p. 312).  



42 
 

 Em relação às outras situações em que atos jurisdicionais causam 

prejuízos aos jurisdicionados, inúmeras são as justificativas, que ainda serão 

analisadas uma a uma no presente trabalho, utilizadas por aqueles que não 

admitem a responsabilização doEstado e dos magistrados. Mas, antes, é 

necessário esclarecer uma dúvida pertinente, que é a natureza dos atos 

judiciais praticados no bojo da jurisdição voluntária.  

 Nos ensinamentos de Vicente Greco Filho (1996), a jurisdição voluntária 

consiste na “administração pública dos interesses privados” (GRECO 

FILHO,1996, p. 39). Em conformidade com a doutrina majoritária, o autor 

defende que os atos emanados durante a jurisdição voluntária são, 

genuinamente, administrativos, ensejando, sem questionamentos, a 

responsabilidade Civil do Estado. 

 Após essa explanação introdutória, que foi imprescindível para a 

delimitação do tema que será abordado a seguir, analisar-se-á a 

reponsabilidade do Estado em razão dos atos judiciais jurisdicionais proferidos 

pelos magistrados, examinando, criticamente, os argumentos utilizados por 

aqueles que defendem a sua irresponsabilidade. 

 

4.2 Argumentos a favor da Irresponsabilidade do Estado: Críticas  

 

 O presente trabalho acadêmico passará a expor e a analisar todos os 

argumentos que são utilizados pelos defensores da não responsabilização do 

Estado em decorrência de atos jurisdicionais. Além de expor e analisar, 

criticamente, essas justificativas, será realizada uma refutação dessas ideias 

com o intuito de demonstrar que o Estado tem o dever de reparar os danos que 

causar aos particulares, inclusive por atos jurisdicionais.  

 Nessa esteira de pensamento, destaca-se a importante lição de Rui 

Stoco (1999):  

Negar, hoje, a responsabilidade do Estado em face de ato 

jurisdicional danoso é fugir da realidade e olvidar evidentes 

avanços da dogmática jurídica, que a sociedade moderna 
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impõe, posto que o Direito é dinâmico, cumprindo-lhe 

acompanhar a evolução constante das relações sociais e seus 

reclamos, de modo que se a lei não as acompanha e se 

anacroniza, cabe ao intérprete adequá-las às novas situações. 

(STOCO, 1999, p.552). 

 Não se pode perder da memória o fato de que as dimensões da 

responsabilidade do Estado se ampliaram, enormemente, com o transcurso da 

história. Como fora exposto nos primeiros capítulos desse trabalho, há algum 

tempo o Estado simplesmente não respondia por quaisquer de seu atos, 

administrativos ou jurisdicionais. Depois, passou a ser responsabilizado, mas 

somente quando a vítima conseguia demonstrar a culpa ou dolo do agente, 

tarefa que poderia ser bastante árdua.  

 Os argumentos que sustentam a irresponsabilidade por atos 

jurisdicionais serão analisados, sobretudo, à luz da Constituição Federal de 

1988, especificamente no seu artigo 37, parágrafo sexto, e ainda do artigo 5°, 

LXXV, disposições estas que, inegavelmente, reconhecem que os atos 

judiciais, jurisdicionais ou não jurisdicionais, são todos atos do Estado, ou seja, 

todos eles estão aptos a ensejar a responsabilização por danos que venham a 

produzir aos particulares. 

 

4.2.1 Argumento da Soberania do Poder Judiciário 

 

 O primeiro argumento utilizado para impossibilitar a ocorrência da 

responsabilidade estatal em decorrência de atos jurisdicionais é o da Soberania 

do Poder Judiciário. Aqueles que aduzem tal argumento defendem que a 

atividade jurisdicional é uma das formas de expressão da soberania do próprio 

Estado.  

 De acordo com essa teoria, a responsabilização por atos jurisdicionais 

violaria a soberania estatal, uma vez que a jurisdição, que é uma das 

atividades mais essenciais do Estado, existe em função da sua soberania, o 

que impossibilitaria a existência de um dever de reparação estatal. Nessa 
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esteira de pensamento, está a ideia de que o Poder Judiciário se encontra em 

posição “supra legem”. 

 Ao criticar tal posicionamento, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2004) 

esclarece: 

A Soberania é do Estado e significa a inexistência de outro 

poder acima dele; ela é una, aparecendo nítida nas relações 

externas com os outros Estados. Os três Poderes – Executivo, 

Legislativo e Judiciário – não são soberanos porque devem 

obediência à lei, em especial à Constituição. Se fosse o 

argumento da soberania, o Estado não poderia responder por 

atos praticados pelo Poder Executivo, em relação aos quais 

não se contesta a responsabilidade. (PIETRO, 2004, p.551). 

 Dessa forma, conclui-se que a soberania não pode ser encarada como 

uma qualidade de determinado Poder. Ela pertence ao Estado como um todo, 

de forma indivisível e inalienável. O Poder Judiciário, isoladamente 

considerado, não faz jus a tal atributo.   

 Ora, se tal argumento fosse aceito, não seria possível ocorrer a 

responsabilização do Estado inclusive quanto aos atos do Poder Executivo, o 

que, sem questionamentos, não é aceito pela doutrina e jurisprudência, pois 

contrariaria a própria Constituição Federal de 1988 e o Estado Democrático de 

Direito. 

 

4.2.2 Argumento da Ofensa à Coisa Julgada 

 

 Os defensores dessa teoria negam a responsabilidade civil do Estado 

pela atividade jurisdicional em virtude da violação à autoridade da coisa 

julgada, que possui como finalidade fundamental garantir a segurança jurídica, 

tornando imutável as decisões. Ao admitir a responsabilidade estatal, seria 

reconhecido que a decisão atacada foi proferida em desacordo com a lei.  

 Primeiramente, é necessário frisar que o instituto da coisa julgada possui 

o objetivo de garantir a segurança jurídica, estabilizando as decisões judiciais. 
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A coisa julgada formal decorre da impossibilidade de alteração da sentença, 

quer porque a lei não permite, quer por intempestividade, decurso do prazo, ou 

ainda por desistência ou renúncia à sua interposição.  

 Afim de facilitar o entendimento, ensina Theodoro Júnior (2003): 

A coisa julgada formal decorre simplesmente da sentença 

dentro do processo em que foi proferida pela impossibilidade 

de interposição de recursos, quer porque a lei não mais os 

admite, quer porque se esgotou o prazo estipulado pela lei sem 

interposição pelo vencido, quer porque o recorrente tenha 

desistido do recurso interposto ou ainda tenha renunciado à 

sua interposição. (JÚNIOR, 2003, p. 476). 

 A exemplo de coisa julgada formal, tem-se a sentença de um processo 

que o extingue sem a resolução do mérito, em decorrência de carência de ação 

ou por faltar qualquer dos pressupostos processuais, entre outros.  

 Por sua vez, a coisa julgada material pode ser entendida como a coisa 

julgada por excelência ou ainda como coisa julgada verdadeira e autêntica, 

pois, essa sim, reveste a decisão de imutabilidade, impossibilitando a 

rediscussão do caso tutelado. A coisa julgada material não se prende à relação 

processual firmada, ela atinge a vida das pessoas envolvidas no processo. 

 Analisando a importância desse instituto, leciona Moacyr Amaral Santos 

(2003): 

O comando emergente da sentença se reflete fora do processo 

em que foi proferida, pela imutabilidade dos seus efeitos. A 

vontade da lei, que se contém no comando emergente da 

sentença, e que corresponde à expressão da vontade do 

estado de regular concreta e definitivamente o caso decidido, 

tornou-se indiscutível, imutável, no mesmo ou em outro 

processo. O comando emergente da sentença, tornando 

imutável, adquire autoridade da coisa julgada, a impedir que a 

relação de direito material decidida, entre as mesmas partes, 

seja reexaminada e decidida, no mesmo processo ou em outro 
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processo, pelo mesmo ou outro juiz ou tribunal. (SANTOS, 

2003, p. 48).  

 Logo, observa-se que a finalidade da coisa julgada material está 

diretamente ligada à efetividade da tutela jurisdicional definitiva e irrevogável, 

realizando o princípio da segurança jurídica, pois se mutável fosse o decisium, 

os litígios seriam eternos.  

 Em razão da importância desse instituto, os defensores da 

irresponsabilidade do Estado pela atividade jurisdicional afirmam que a 

indenização por danos decorrentes de decisão judicial violaria a coisa julgada, 

que tornou imutável a decisão, já que consistiria no reconhecimento de que a 

decisão foi proferida violando a lei.  

 É imprescindível ponderar que nem todos os atos jurisdicionais estão 

amparados pela coisa julgada material, mas somente os terminativos de mérito, 

ou seja, sentenças e acórdãos que julguem o pedido da demanda. As decisões 

unicamente terminativas estariam amparadas apenas pela coisa julgada formal. 

Portanto, conclui-se que, mesmo se esse argumento pró irresponsabilidade 

fosse aceito, a responsabilidade não estaria afastada em sua totalidade, pois 

só a impossibilidade de rediscussão só alcançaria a coisa julgada material. 

 Por outro giro, o mesmo argumento é utilizado para demonstrar que o 

instituto da coisa julgada está, intimamente, ligado à presunção de legalidade, 

justiça e verdade da decisão. Contudo, a partir de uma análise mais 

aprofundados, verifica-se que essa presunção é iuris tantum, relativa, ou seja, 

admite a rediscussão por meio de ação rescisória e ação de revisão criminal. 

Posicionamento diferente, cairia no brutal equívoco de desconsiderar a 

falibilidade humana. 

 Ademais, ainda que pudéssemos desconsiderar a possibilidade de 

rediscutir as decisões cíveis, por meio da ação rescisória, e as decisões da 

esfera penal, por meio da revisão criminal, subsistiria a responsabilidade do 

Estado pela indenização, conforme sintetiza Edmir Netto de Araújo (1981): 

Uma coisa é admitir a incontrastabilidade da coisa julgada, e 

outra, bem diferente, é erigir essa qualidade como fundamento 
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para eximir o Estado do dever de reparar o dano. O que se 

pretende é possibilitar a indenização ao prejudicado, no caso 

de erro judiciário, mesmo que essa coisa julgada não possa, 

dado o lapso temporal, ser mais modificada. (ARAÚJO, 1981, 

p. 137).   

 Pode-se, ainda, acrescentar a observação de que o Estado não ocupou, 

necessariamente, o polo passivo ou o ativo da demanda anterior, em que 

ocorreu o ato jurisdicional lesivo. Assim, a obrigação de indenizar do Estado 

não estaria protegida pela autoridade da coisa julgada. Portanto, a 

responsabilidade estatal, por ser autônoma, não entra em conflito com o 

instituto da coisa julgada.  

  

4.2.3 Argumento da Independência dos Magistrados  

  

 A utilização do argumento da independência dos magistrados ou da 

independência da Magistratura consiste na impossibilidade de 

responsabilização estatal por atos jurisdicionais em decorrência do fato de os 

magistrados serem independentes no exercício da judicatura. Esse argumento 

preconiza que os juízes jamais julgariam de forma a produzir danos passíveis 

de indenização.  

 A mencionada Independência está presente na Constituição Federal de 

1988 de duas maneiras, a independência política e a independência jurídica. 

Entende-se por independência política aquela que se destina a impedir a 

influência e a interferência dos demais Poderes em relação ao Poder Judiciário, 

em razão disso, estabelece o artigo 99, caput, da Constituição Federal: “Art. 99 

– Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira.” 

Conclui-se que a independência política está, intimamente, ligada a 

independência financeira.  

 Por seu vez, a independência jurídica diz respeito a imparcialidade do 

magistrado, no exercício de suas funções. São asseguradas determinadas 

garantias como: irredutibilidade de vencimentos, vitaliciedade, inamovibilidade. 
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Garantias essas que são indispensáveis para que não exista subordinação 

jurídica no desempenho das atividades jurisdicionais.  

 Ocorre que a independência dos juízes e as suas garantias são, 

comumente, trazidas à discussão em relação a responsabilidade do Estado, 

pois, para alguns, reconhecer a obrigação de o Poder Público indenizar os 

jurisdicionados vítimas da má atuação dos magistrados restaria por violar as 

garantias conferidas pelo Texto Maior.  

Afirma-se que os juízes, ao temerem futuras responsabilizações do 

Estado, e até mesmo pessoal, em ação regressiva, deixariam de desempenhar 

as suas funções de forma independente e imparcial. Dessa forma, observa-se 

que o temor de comprometer a importantíssima função jurisdicional 

desempenhada pelos magistrados tem sido usado como argumento para 

afastar a responsabilidade estatal por ato jurisdicional.  

Contudo, esse argumento não pode prosperar, pois nada impede que o 

Estado seja responsabilizado pelos atos jurisdicionais, uma vez que isso só 

viria a reforçar a independência dos próprio magistrados, pois ela funcionaria 

como escudo protetor do juiz já que as ações indenizatórias são intentadas em 

face do Estado. Os juízes somente poderiam responder por via de ação 

regressiva nos casos de terem agido com dolo ou culpa. 

Importanteapontar que o dolo do magistrado ocorre quando ele, de 

forma deliberada, decide violar a lei para beneficiar uma das partes, 

prejudicando a outra. Já a culpa se caracterizaria quando o juiz não cumprir as 

suas atribuições funcionais, julgando e conduzindo o processo com o zelo e o 

brio necessários, praticando erros indesculpáveis, uma vez que poderia tê-los 

evitado. 

Por outro lado, não se pode deixar de esclarecer que a independência e 

as garantias asseguradas ao Poder Judiciário não podem ser interpretadas 

como absolutas. Não deve prevalecer o entendimento de que a independência 

dos magistrados representaria, em última análise, a irresponsabilidade estatal 

em decorrência dos danos oriundos da atividade jurisdicional, pois até as 

disposições constitucionais não podem ser interpretadas de forma isolada, mas 

sim de maneira sistemática.  
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4.2.4 Argumento de que os Magistrados não são agentes públicos 

 

 De acordo com os defensores dessa tese, os juízes são órgãos do 

Poder Judiciário e não agentes públicos, o que não poderia ensejar a 

responsabilidade do Estado por danos decorrentes da atividade jurisdicional. 

Entretanto, como será exposto, nota-se que não assiste razão a essa 

argumentação. 

 De acordo com os ensinamento de Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo 

(2011): 

Considera-se agente público toda pessoa física que exerça, 

ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, 

nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de 

investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função 

pública. Conforme se constata, a expressão “agente público” 

tem sentido amplo, englobando todos os indivíduos que, a 

qualquer título, exercem uma função pública, remunerada ou 

gratuita, permanente ou transitória, política ou meramente 

administrativa, como prepostos do Estado. (ALEXANDRO; 

PAULO, 2011, p.159). 

 Conclui-se que os magistrados são, de fato, agentes públicos porque 

desempenham uma atividade privativa do Estado, que é a jurisdição. Logo, 

como estabelecido, claramente, pela Constituição Federal de 1988 em seu 

artigo 37, parágrafo sexto, a condição de agente do Estado é suficientemente 

capaz de possibilitar a responsabilidade do Estado. 

  Vale lembrar a pertinente lição de Maria Helena Diniz (1993) 

sobre o assunto em questão: 

O termo “agente”, empregado no artigo 37, parágrafo sexto, da 

nova Constituição, abrange todos os que em nome do Estado. 

[...] E, como maior razão, também os juízes, como agentes do 

Estado para a função jurisdicional deste, que os coloca sob 
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regime especial de garantias no interesse de tal função. Esse 

regime especial e a natureza específica de sua atividade não 

lhes tiram o caráter de funcionário, “lato sensu”. (DINIZ, 1993, 

p.443). 

 

 Não é possível sustentar que os juízes não são agentes públicos, pois a 

noção de agente público, sem dúvidas, engloba os magistrados, que são 

servidores estatutários, cujos cargos foram preenchidos através de concurso 

público e são remunerados pelo Erário, por meio de subsídios. Logo, tal 

argumento não pode ser tido como coerente. 

 

4.2.5 Argumento de que os jurisdicionados se condicionam à falibilidade dos 

juízes 

  

 É inquestionável que os magistrados, assim como todos os seres 

humanos, podem cometer equívocos. Muito embora seja reconhecido a 

competência profissional dos juízes, que foram selecionados para o cargo 

mediante concurso público de elevada dificuldade, não é possível afastar que 

eles estão sujeitos a falhas, condição humana inalterável.  

 Em virtude disso, os defensores dessa tese preconizam que os erros 

cometidos pelos magistrados não devem acarretar no dever do Estado de ser 

responsabilizado pelos danos deles decorrentes, pois tais equívocos estariam, 

indissociavelmente, ligados à condição humana dos juízes, não se tratando, 

dessa forma, de uma falta funcional. 

 Apesar de ser, genuinamente, compreensível, esse argumento 

ensejador da irresponsabilidade do Estado não pode prevalecer. Ora, 

argumento muito mais justo e coerente seria o de que os cidadãos, que se 

submetem ou são submetidos à função jurisdicional, não podem ser obrigados 

a arcar com os danos para os quais eles não contribuíram. 
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 Fala-se que o risco do juiz falhar é assumido e suportado pelos 

indivíduos que procuram a tutela jurisdicional do Estado. Buscando 

desenvolver essa ideia, os defensores dessa tese aduzem para uma suposta 

diferença entre o serviço jurisdicional e os demais serviços públicos. Essa 

distinção residiria no fato de que o serviço da jurisdição somente ocorre após a 

provocação da parte, em decorrência da princípio inércia jurisdicional. Por esse 

motivo, os jurisdicionados deveriam assumir, aleatoriamente, os riscos de 

receberem um “mau serviço”.  

 Entretanto, de plano, observa-se que esse argumento não se aplica na 

esfera penal, pois o Ministério Público, que é um órgão do Estado, é aquele 

que provoca o serviço jurisdicional. Ademais, é salutar lembrar que quando um 

cidadão procura o Poder Judiciário, ele anseia por nada menos que a justiça. 

Mas que justiça é essa que impõe ao jurisdicionado o dever de arcar com os 

prejuízos causados pelos agentes do Estado?  

 Os erros da atividade jurisdicional exercida pelos magistrados devem ser 

reparados pelo Estado porque o próprio serviço judiciário é imposto aos 

cidadãos, e os atos praticados pelos juízes são atos estatais. Se foi o próprio 

Estado que avocou a administração da justiça para si, é ele quem assumiu a 

obrigação de manter o seu bom funcionamento e, além disso, de reparar os 

jurisdicionados lesados pelos erros dos agentes públicos encarregados dessa 

atividade.  

 

4.2.6 Argumento da exigência de texto legal expresso 

 

 Indispensável também é rebater o argumento que afirma a necessidade 

de haver texto legal expresso disciplinando a responsabilidade patrimonial 

estatal por atos jurisdicionais. De acordo com os defensores desse argumento, 

o Estado somente teria o dever de indenizar, em razão de atos praticados no 

decorrer da atividade jurisdicional, nas hipóteses do artigo 5°, LXXV, do Texto 

Maior e do artigo 630 do Código de Processo Penal. 

 Nota-se que os defensores dessa teoria defendem que a 

irresponsabilidade do Estado é a regra, pois consideram que o texto escrito e 
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literal é imprescindível para existir a responsabilidade. Contudo, é sabido que, 

no ordenamento jurídico em vigor, a responsabilidade do Estado passou a 

ocupar a posição de princípio. 

 Nesse mesmo diapasão, sintetiza Odoné Serrano Júnior (1997): 

Não se justifica uma interpretação restritiva do texto 

constitucional, de modo a aplica-lo somente nas hipóteses 

previstas expressamente na legislação infraconstitucional, que, 

em seu atual momento, não abrange todo o leque de situações 

danosas decorrentes da má prestação dos serviços da Justiça. 

(SERRANO JÚNIOR, 1997, p.135). 

 Na mesma linha de pensamento, expõe, coerentemente, Augusto do 

Amaral Dergint (1994): 

A responsabilidade estatal é um princípio inerente aos sistemas 

jurídicos, desde o advento do Estado de Direito, de modo que 

prescinde de texto legal a estabelecê-lo. Não procede o 

argumento de que o Estado somente responde por atos 

judiciais nas hipóteses expressamente declaradas em lei, que, 

assim, representariam exceções a uma pretensa imunidade do 

Estado – igualmente sem correspondência legal. De qualquer 

forma, o princípio da responsabilidade estatal encontra-se 

consagrado, textualmente, em regra constitucional (art.37, 

parágrafo sexto), aplicável aos atos danosos executivos, 

legislativos e judiciais. Não se pode dizer que exista uma 

lacuna no ordenamento jurídico. Mesmo se houvesse, ela não 

eximiria o juiz de julgar, devendo ele recorrer a analogia, aos 

costumes e aos princípios gerais de direito. (DERGINT, 1994, 

p.102). 

 Portanto, torna-se inócuo o argumento da imprescindibilidade de 

dispositivo legal específico a fundamentar a responsabilidade estatal por ato 

jurisdicional. 

 

4.2.7 Argumento do insuportável prejuízoaos cofres públicos 
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 O argumento segundo o qual o reconhecimento da responsabilidade do 

Estado pelos seus atos jurisdicionais traria um gigantesco fardo aos cofres 

públicos é bastante inconsistente, pois pode ser encarado com uma verdadeira 

confissão da responsabilidade, uma vez que o Estado seria acometido por um 

grande dispêndio pelo pagamento de indenizações. 

 Entretanto, não é possível e, muito menos, razoável esse argumento, 

pela impossibilidade de vincular o princípio da responsabilidade estatal, 

previsto expressamente na Constituição Federal, a existência de uma dotação 

orçamentária.  

 Ora, o Estado possui o dever de responder pelos atos praticados pelos 

seus agentes, logo, não se pode argumentar que as reparações pelos danos 

causados seriam uma despesa vultosa. Se, para o próprio ente estatal, as 

indenizações podem ser um fardo, para o particular que sofreu um prejuízo 

essa realidade se mostraria muito mais árdua.  

 Além do mais, o próprio texto constitucional prevê uma forma de 

compensação dos prejuízos com as ações de indenização movidas pelas 

particulares, a denominada ação regressiva. Por meio dessa ação, o Estado 

deverá ser ressarcido, se for comprovado a culpa ou dolo do agente público, no 

caso o magistrado, que praticou o ato danoso. 

 

4.3A Responsabilidade Civil do Estado por atos jurisdicionais na 

Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

  

 Infelizmente, a jurisprudência dos tribunais brasileiros ainda não aceita a 

responsabilidade estatal por atos jurisdicionais, o que é bastante lastimoso, 

pois, não raro, não somente na esfera criminal, para qual a Constituição optou, 

expressamente, pela responsabilidade, mas, também, nas esferas cíveis e 

trabalhistas, ocorrem flagrantes erros judiciais, causando os mais diversos 

prejuízos aos particulares. 
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 Entretanto, em relação aos atos que não estão inseridos no exercícios 

da função jurisdicional, é sabido, sem controvérsias, de que eles ensejam a 

responsabilidade do Estado, pois tratam-se de atos de conteúdo administrativo. 

Apresentando a questão e a sua repercussão na jurisprudência, segue o 

posicionamento no Supremo Tribunal Federal, proferida no Agravo Regimental 

no Recurso Especial n° 429.518-1/SC, cujo relator foi o Ministro Carlos Velloso: 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ATO DO 

PODER JUDICIÁRIO. 

O princípio da responsabilidade objetiva do Estado não se 

aplica aos atos do poder judiciário, salvo expressamente 

declarados em lei. Orientação assentada na jurisprudência do 

STF. (...) (STF – 2ª Turma – RE 429518 AgR /SC – Rel. Min 

CARLOS VELLOSO– DJ 28.10.2004. p. 49). 

 Ainda a título de exemplo, segue outro posicionamento da Corte 

Suprema a respeito do tema, de autoria do Ministro Moreira Alves: 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ATO DO 

PODER JUDICIÁRIO. A orientação que veio a predominar 

nesta Corte, em face das Constituições anteriores a de 1988, 

foi a de que a responsabilidade objetiva do Estado não se 

aplica aos atos do Poder Judiciário a não ser nos casos 

expressamente declarados em lei. Precedente do STF. 

Recurso Extraordinário não conhecido. (STF – 1ª Turma – RE 

111609/AM – Rel. Min. MOREIRA ALVES – DJ 19.03.1993. p. 

4281). 

  

 Com o devido respeito ao mencionado entendimento do Supremo 

Tribunal Federal, e a consequente contraposição ao argumento utilizado, que 

se refere à falta de disposição legal responsabilizando o Estado por atos do 

Poder Judiciário, é importantíssimo atentar ao fato de que o artigo 37, 

parágrafo sexto, da Constituição Federal, expressamente, determina que o 
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Estado é objetivamente responsável pelos atos praticados pelos seus agentes 

públicos, no exercício da suas funções.  

 Nessa esteira de pensamento, verifica-se que a responsabilidade do 

Estado objetiva do Estado é um princípio constante no ordenamento jurídico 

brasileiro. Assim, para afastar essa responsabilidade, deveria a lei, 

expressamente, excepcionar tais situações. A necessidade de lei para 

determinar a responsabilidade estatal deveria, ao inverso, ser requerida para 

determinar a sua isenção. 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 À vista de tudo o que se expôs, conclui-se que não há como negar que o 

Estado deva ser responsabilizado pelos atos jurisdicionais exercidos pelos 

magistrados, tendo em vista os princípios básico do Estado Democrático de 

Direito e das disposições, expressas, da nossa Constituição Federal. 

 Por serem agentes do Estado, os magistrados, caso pratiquem danos, 

no âmbito do exercício da jurisdição, na qualidade de agentes públicos, 
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ensejarão a responsabilidade do Estado de maneira direta e, no caso de culpa 

ou dolo, de maneira indireta, do próprio magistrado, por meio de ação 

regressiva. 

 A não responsabilização estatal certamente ofenderia o princípio da 

isonomia, constante no Texto Maior, uma vez que a igualdade estaria sendo 

desrespeitada, se o magistrado não fosse responsável pelos seu atos como os 

outros agentes públicos. 

 A justificativa para o ressarcimento pelos danos oriundos de atos 

jurisdicionais está estabelecida na teoria do risco administrativo pois, sendo um 

serviço público que o Estado tomou para si, o exercício da jurisdição, como 

qualquer outro, pode ocasionar diversos prejuízos aos particulares, em 

detrimento do objetivo maior de toda atividade estatal, que é o de propiciar o 

bem-estar social. 

 Conforme disposto na Constituição Federal, por ser do tipo objetiva, faz-

se imprescindível para a ocorrência da responsabilidade do Estado, tão-

somente, a comprovação do nexo de causalidade e o dano sofrido pela vítima. 

Não restando dúvidas de que os atos dos magistrados também são atos do 

Estado. 

 É imprescindível frisar que não é possível responsabilizar os juízes pelas 

suas decisões quando ocorre apenas um simples erro de intepretação. Os 

magistrados só poderão ser responsabilizados pelos seus atos jurisdicionais, 

por meio de ação regressiva, quando houver a culpa qualificada ou dolo, 

isentando os magistrados coerentes e honestos de qualquer responsabilização. 

 Diante de tudo que foi trazido à colação, verifica-se que os argumentos 

utilizados pelos defensores da irresponsabilidade estatal por atos jurisdicionais 

não possuem base jurídica e coerência suficientes para serem acatados. Caso 

contrário, acobertar-se-ia os erros e desleixos praticados pelos agentes do 

Poder Judiciário, o que é inadmissível. 

 Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, nossa Corte Suprema, ainda 

não adotou o posicionamento defendido neste trabalho acadêmico. Porém, 

tendo em vista que a responsabilidade do Estado já passou por mudanças tão 

contundentes ao longo da história, nada impede que esse entendimento atual 
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seja superado, o que, sem dúvidas, contribuirá para termos uma melhoria 

nesse serviço público de importância ímpar, que é o da jurisdição.  
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