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1. Introdução
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O funcionamento do serviço judiciário às vezes
traz grandes prejuízos aos particulares: urna vitima der!er
ro judiciario t ' fica no presídio muitos anos; alguém já ab-
solvido, estando o processo encerrado e arquivado, conti-
nua na cadeia durante vírios meses, por desídia do magis-
trado; menores são lesados por uni juiz, que requisita e se
apodera ilegalmente de dinheiro deles; certa pessoa, desmo
ralizada por um jornalista, ve prescrever, em virtude da
morosidade do aparelho judiciario, a queixa-crime que ofe-
receu contra aquele.

Indaga-se: o Poder Público deve reparar os danos
dessa natureza? Em outros termos: o Estado responde civil-
mente por atos judiciais? Sendo afirmativa a resposta, em
que condições?

Br 1974, apresentamos	Faculdade de Direito da
Universidade Federal da Bahia, em concurso para Professor

Professor Adjunto de Direito Administrativo da Universi
dade Federal da Bahia. Pos-Graduação na Universidade	d
ROUEN (França).



Assistente do Departamento de Direito Piliblico, a tese "Res
ponsabilidade civil do Estado por atos judiciais", que foT
aprovada e posteriormente publicada (João Sento S, Respon
sabilidade civil do Estado por atos judiciais, São Paulo,
Bushatsky, 1976, 132p.). Nesses doze anos que se seguiram,
continuamos a estudar o complexo e fascinante tema, acompa
nhando a sua evolução no direito positivo, na doutrina e
na jurisprudência, do Brasil e de outros países.

O presente trabalho dá uma notícia sobre o esta-
do atual da mataria no direito comparado e enseja certas
colocações pessoais. É nossa modesta contribuição ao V Con
gresso Brasileiro de Direito Administrativo e homenagem ao
grande e saudoso Mestre Oswaldo Aranha Bandeira de Mello.

2. A responsabilidade civil do Estado - juiz no direito
comparado

O princípio da irresponsabilidade prevalece em
alguns países, corno na Grã-Bretanha, Israel e Estados Uni-
dos da América.

O "Crown Proceedings Act", de 1947, prevê a imu-
nidade da Coroa britânica no tocante a danos cometidos por
qualquer pessoa que estava desempenhando funções judiciais
ou executando procedimentos judiciais. "Lã Corona - infor
ma ainda o Professor H. W. R. Wade, da Universidade de Cx-
ford - se encuentra tambien disociada de la responsabilidad
por los tramites que siguen a los juicios ejecutivos, tales
como encarcelamiento, multas, o incautaci6n de da proprie-
dad, ya que Ia excepci6n se aplica igualmente a lã ejecu-
ci6n dei procedimiento judicial" (Derecho administrativo,
Madrid, Instituto de Estudios Politicos, 1971, p. 423-425.
V. também J. F. Garner, Administrative law, 3rd ed, Lon-
don, Butterworths, 1970, p. 267-268). Explica Denis Levy,
em obra especializada, que a organização judiciária ingle-
sa estabelece uma separação muito nítida entre a "Supreme
Court of Judicature" e as jurisdições supremas (Ilouse of
Lords e Privy Council) de um lado, e as jurisdiç6es inferi
ores de outro. A distinção tem conseqllëncias quanto res
ponsabilidade do magistrado. Em ambos os casos, toda pes-
soa que exerce poderes judiciários, agindo no limite de sua

2



competência jurisdicional, não pode ser responsabilizada
civilmente pelo ato praticado. Mas enquanto os membros das
jurisdições superiores são favorecidos com a presunção de
que agem sempre no limite de sua competência jurisdicio-
nal, os membros das jurisdições inferiores devemprovar que
exerciam tal competência. Já no caso de jurisdiç6es superi
ores, cabe ao autor produzir a prova de excesso de poder.
De qualquer maneira, a responsabilidade na hipêtese de e-
xercício do poder judiciário ê exclusivamente pessoal (De-
nis Levy, Lã responsabilitê de Ia puissarice publique et de
ses agents en kigleterre, Paris, LGDJ, 1957, p. 103).

Em Israel, uma lei de 1952 e outra em 1958 modi-
ficaram a regra anterior da irresponsabilidade da Adminis-
tração e da imunidade do Estado diante dos tribunais. Mas
são numerosos os casos onde subsiste a irresponsabilidade.
Em virtude da lei de 1952, pode-se acionar o Estado com ba
se na "The Civil Wrongs Ordinance , 1944, que ê urna codifi
cação da lei britânica sobre a matéria. Ela consagra a res-
ponsabilidade pessoal dos funcionários e exclui expressa-
mente a responsabilidade por atos do Poder Judiciario (Da-
vid Etzion, Le contrôle juridictioimel de ltAdniinistration
en Israel, Paris, LGDJ, 1970, p. 57-58).

Nos Estados Unidos da América, o principio da imu
nidade é considerado fundamental, relativamente ao funcio-
namento da justiça. O motivo geralmente invocado e a neces
sidade essencial de por um termo ao processo chegado a cer-
to estagio. Todavia, segundo urna lei de 1938, a vítima de
condenação criminal injusta faz jus a uma indenização paga
pelo Estado (Bernard Schwartz, Le droit adininistratif ame-
ricain, Paris, Sirey, 1952, p. 215-216). Fora dessa hipote
se, predomina a irresponsabilidade. A partir de 1957, um
grande movimento no sentido da abolição da imunidade esta-
tal tem sacudido a jurisprudência norte-americana. Mas o
movimento não abrange a supressão da imunidade pelo exer-
cício das funções judiciais (Cf. Kenneth Culp Davis, Admi-
nistrative law treatise, supplement, St. Paul, West Publi-
shing Co., 1970, p. 823-844).

Em decisão de 1967, a Suprema Corte agasalhou a
regra da irresponsabilidade pessoal do juiz (Kenneth Culp
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Davis, oh. cit., p. 887). Há julgados, porém, em sentido
contrario, responsabilizando individualmente o magistrado
(Kcnneth Culp Davis, ob. cit., p. 884-885). Os tribunais
tem reafirmado o princípio da imunidade do Estado pelo exer
cicio das funções judiciais (Kenneth Culp Davis, oh. cit.
p. 860).

A reparação às vítimas do "erro judiciário", ex-
pressão consagrada para o erro judiciario no juízo crimi-
nal, e assegurada em diversas nações (Alemanha, Bélgica,
Tchecosiovaquia, Polônia, Chile, Argentina. Cf. João Sento
Só, ob. cit., p. 51-53).

Observe-se que a responsabilidade estatal tem si
do acolhida em alguns países (Uruguai, Colômbia, Espanha,
França e Itália), mesmo fora da hipótese de "erro judici-
rio".

No Uruguai, em decisão de 1953, a Administração
foi obrigada a reparar prejuízos decorrentes de um mandado
judicial, mediante o qual determinadas mercadorias foram
ilegalmente sequestradas, por suspeita de contrabando (En-
rique Sayagues Laso, Tratado de derecho administrativo,
Montevideo, 1963, v. 1, p. 672.

Na Colômbia - noticia o Professor Jaime Vidal
Perdomo - "en sentencia dei 24 de febrero de 1974 (expedi-
ente 1133, ponente Carlos Portocarrero Mutis) se condcnó e
lã nación a indemnizar los dauios recebidos por un conjunto
de hechos y operaciones administrativas de lã Contraloría
General de lã Republica y dei Minísterio de Justicia que
dieron lugar a una investigación penal y a Ia detencion de
un funcionaria de ese despacho; Ia sentencia se apoya en
ia existencia de una falia dei servido por dolo o por ne-
gligencia y sostiene que no se trata de responsabilidad
por error judicial" (Derecho administrativo, b ed. actua-
lizada, Cali, Biblioteca Banco Popular, 1978, p.(533-334).

Por sua vez, a Constituição espanhola de 1978 dis
põe expressamente, no art. 121: "Los dafios causados por
error judicial, así como los que scan consecuencia dei fun
cionamiento anormal de ia AdministraciondeJusticia, daran



derecho a una indemnizaci6n a cargo dei Estado, conforme
a lã ley".

O princípio da imunidade do Estado - juiz também
já caiu por terra na Italia e na França, consoante a iegis
lação, doutrina e jurisprudência mais recentes desses gra
des cultores do Direito Administrativo. Nesses países, sou
a influência dos quais tem prevalecido no Brasil	aquele
princípio, a matéria atingiu uni grande desenvolvimento,
freqUentemente desconhecido entre nos. Basta ver a constan
te citação, no nosso meio, de textos italianos e franceses
desatualizados. Tal desenvolvimento robustece a nossa posi
ção favoravel a responsabilidade civil do Estado por atos
judiciais em outros casos diversos do de erro judiciãrio,
velho no direito pátrio.

A Constituição italiana, no art. 24, prevê a re-
paração do "erro judiciário". A disciplina da revisão esta
contida nos arts. 553 e seguintes do C6digo de Processo Pe
nal, com a redação dada por uma lei de 14 de maio de 1965.
Os casos de revisão são estabelecidos no art. 554, combina
do com os arts. 553 e 555, do citado Cédigo.	-

O art. 28 da Constituição, por outro lado, esta-
belece a responsabilidade do Estado por atos ilícitos dos
seus agentes. Embora este dispositivo não se refira expres
samente aos magistrados - informa ainda Giovani Duni -, a
Corte Constitucional, em sentença de 14 de março de 1968,
entendeu que ele se aplica aos mesmos. Discutia-se a cons-
titucionalidade dos arts. 55 e 74 do Codigo de Processo Ci
vil, que fixa a responsabilidade pessoal do juiz. A Corte
Constitucional admitiu que o silêncio quanto a responsabi-
lidade do Estado não a exclui. Note-se que o art. 55, § 1,
do Código de Processo Civil prevê a responsabilidade indi-
vidual do juiz; não fixa a responsabilidade do Estado. Ape
sar disso, a referida sentença da Corte Constitucional a-
ceitou a responsabilidade cio Estado, enunciando o princi-
pio segundo o qual a garantia constitucional em materia de
ilícito do Estado impede que o legislador ordinãrio afirme
a responsabilidade do dependente sem a responsabilidade
concomitante do ente publico (Cf. Giovanni Duni, Lo Stato



e Ia responsabilitã patrimoniale, Milano, Giuffr,	1968,
p. 591-634).

Observam Guido Landi e Giuseppe Potenza haver a
Corte Constitucional afirmado, na aludida sentença de 1968,
que os magistrados também desempenham uma função a serviço
do Estado, e que uma lei que negasse ao cidadão prejudica-
do pelo juiz a reparação estatal seria contraria a justiça
e pecaria por contra-senso e violação do princípio de igual
dade (art. 3 da Constituição), em comparação com a imputa-
bilidade dos empregados administrativos; por isso a Corte
acolheu a responsabilidade do Estado pelos atos e omissões
do juiz no exercício de sua função (Manuale dedirittoammi
nistratívo, 6 ed., Milano, Giuffr, 1978, p. 303).	-

Na França - esclarece o renomado especialista Pro
fessor Jean-Marie Auby -, foi aplicado durante muito tempo
nessa matéria o princípio da irresponsabilidade. Todavia
uma legislação recente inverteu a solução e permite consi-
derar-se aplicavel o princípio da responsabilidade.

Uma lei de 5 de julho de 1972 manda o Estado 'r
parer le dormnage cause par le fonctionnement dfectueux du
service de Ia justice". a) Qual e o alcance do princípio?
O princípio da responsabilidade do Estado admitido nesta
lei abrange a justiça civil, criminal, comercial e mais ge
ralmente todas as jurisdições judiciãrias; e e aplicavel
aos atos jurisdicionais, bem como aos atos jurídicos ou ma
teriais de execução do serviço publico da justiça judicia-
ria. b) Quais são as condições da responsabilidade do Esta
do? Esta responsabilidade pressupõe um funcionamento de-
feituoso do serviço público da justiça. Pode tratar-se pri
meiramente de uma culpa do serviço publico da justiça judi
ciiria, sendo entãõ necessria a caracterização de denega-
ção de justiça ou de uma culpa grave do serviço. Em segun-
do lugar, pode tratar-se ae umaculpa pessoal do juiz, con
figurada no serviço ou com este relacionado, e o Estado
também indeniza. Quanto a responsabilidade sem culpa, acei
ta anteriormente pela jurisprudencia em matéria de policia
judiciária, a lei não visa esta hipotese e pode-se pergun-
tar se não a exclui implicitamente. c) Em que hipoteses o-
corre a responsabilidade do Estado? A principal dificulda-



de diz respeito aos prejuízos resultantes de um ato juris-.
dicional. Embora _o problema possa ser objeto de discussões
teoricas, e provavel que a jurisprudência exclua a respon-
sabilidade estatal, como precedentemente.

Quanto aos prejuízos provenientes da atividade
das jurisdições administrativas, diz ainda o mesmo Profes-
sor Jean-Marie Auby que, embora a lei de 1972 não seja a-
plicavel as jurisdições administrativas, o seu aparecimen-
to levou o Conselho de Estado a modificar seu ponto de vis
ta e a adotar o principio da responsabilidade em 1978, no
caso Darmont. Tal responsabilidade exige uma falta grave e
não e reconhecida na hip6tese de coisa julgada (Droit admi
nistratif special, 4e ed., Paris, Sirey, 1983, p. 79-81. V.
também Jean-Marie Aubye Roland Drago, Traite de contenti-
eux administratif, 3e ed., Paris, LGDJ, 1984, t. l,p. 715-
717; Ren6 Chapus, Droit administratif general, Paris, Mont
chrestien, 1985, p. 844-849).

Veja-se que a responsabilidade do Estado, antes
da mencionada lei de 1972, 

já 
tinha sido acolhida pela ju-

risprudncia francesa em casos não declarados em lei (Cf.
Georges Vedei, Droit administratif, Se éd., Paris, PU,
1973, p. 421-433. Este autor e Pierre Delvolve estudam mi-
nuciosamente a reponsabilidade civil do Estado-juiz na no-
na edição do mesmo livro, Paris, PUF, 1984, p. 558-578).

Dizem M. Long, P. Weii e G. Braibant que a expres
são geral "service de lã justice" (na referida lei de 1972
pode ser interpretada como aplicável aos julgamentos pro-
priamente ditos, que ate então não acarretavam a responsa-
bilidade do Poder Publico (Les grands arrts de Ia juris-
prudence administrative, 8e ed., Paris, Sirey, 1984,	p.
467).

3. A mataria no direito positivo pátrio

A reparação do "erro judiciário" (no juizo crimi
naU tem longa tradição no direito brasileiro. O C6digo Pe
nal de 1890, no art. 86, já reconhecia o direito doreabi-
litado a uma justa indenização, a cargo do Poder Publico,
pelos prejuízos sofridos com a condenação. 0 atual Codigo



de Processo Penal, no art. 630, também assegura uma indeni
zação dessa natureza.

O art. 121 do C6dígo de Processo Civil de 1939
estabeleceu, em certos casos, a responsabilidade pessoal
do magistrado.

Houve manifestações no sentido de que tal respon
sabilidade não se comunicava ao Estado (por exemplo, Cas-
tro Nunes, Da fazenda publica em juizo, Rio de Janeiro,
Freitas Bastos, 1950, p. 421).

Para outros, contudo, a responsabilidade pessoal
do juiz não afastava a do Estado (Jorge Americano, Comenta
rios ao codigo de processo civil do Brasil, São Paulo, Sa-
raiva, 1940, v. 1, p. 237; Alcino de Paula Salazar, Respon
sabilidade do Poder Publico por atos judiciais, Rio de Ja-
neiro, Canton & Reile, 1941, P. 99).

Herotides da Silva Lima, comentando o aludido
art. 121, transmitiu a opinião de Pedro Lessa, favoravel a
responsabilidade estatal nas hip6teses de revisão e resci-
são de sentença (Codigo de processo civil brasileiro comen
tado, São Paulo, Saraiva, 1940, v. 1, p. 235).

José Cretelia Jiinior (Do ato administrativo, São
Paulo, Bushatsky, 1972, p. 127; 2 ed., 1977, p. 332) e
Juary C. Silva (Responsabilidade civil do Estado por atos
jurisdicionais, in Revista de Direito Publico, v. 20, p

-179-180) consideraram revogado, pela Constituição de 1946,
o mencionado art. 121.

Note-se que a fonte do art. 121 do Código de Pro
cesso Civil de 1939 foi o art. 43 do Projeto definitivo do
C6digo de Processo Civil da Itália (Cf. Pontes de Miranda,
Comentários ao c6digo de processo civil, Rio de Janeiro,
Forense, 1947, v. 1, p. 439; Juary C. Silva, trab. cit.,
p. 180-181). O art. 55 do Codigo de Processo Civil italia-
no previ tambéma responsabilidade pessoal do juiz, silen-
ciando quanto à responsabilidade do Estado. Apesar disso,
a Corte Constitucional entendeu que um tal silencio	nao
exclui a responsabilidade estatal, como se viu no item an-
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tenor, ao ser apreciada a referida sentença de 14 de mar-
ço de 1968.

Esse ponto de vista, lamentavelmente, ainda não
foi adotado pela jurisprudência brasileira, adiante estuda
da. Mesmo admitindo, alias, que as raízes mais pr6ximas d
citado art. 121 do Codigo de 1939 estão no processo civil
francês, como afirma Herotides da Silva Lima (ob. e vol.
cit., p. 233), a nossa observação não fica desmerecida,
pois a jurisprudência francesa tem também acolhido a res-
ponsabilidade do Estado em casos não declarados em lei (V.
item anterior).

O Código de Processo Civil vigente manteve a res
ponsabilidade pessoal do magistrado (art. 133), igualmente
prevista, posteriormente, na Lei Orgânica da Magistratura
Nacional (art. 49 da Lei Complementar ri. 35/79).

José Creteila Jânior, o ilustre mestre da Facul-
dade de Direito de São Paulo, em obra recente, assevera
que o art. 133 do C6digo de Processo Civil "capitulaares-
ponsabilidade civil do juiz, diretamente, mas, na realida-
de, ocorrendo o dano e o nexo causal, antes de tudo, o Es-
tado e responsavel, pagando as perdas e danos, em conse-
quência da condenação, na ação correspondente que o preju-
dicado move contra o Estado. Apura-se depois a responsabi-
lidade pessoal do juiz, combinando-se o que dispoe a Cons-
tituição Federal, art. 107, parágrafo unico, e o que dis-
pe o C6digo de Processo Civil, art. 133, 1 e II, porque
o magistrado age em nome do Estado e, se causa prejuízos
ao administrado, o Estado indeniza, exercendo depois, obni
gatoriainente, o direito de regresso contra o agente publi-
co - o juiz -, causador do dano, sem prejuízo de outras me
didas penais e administrativas, cabíveis na hipotese"	(O
Estado e a obrigação de indenizar, São Paulo,	Saraiva,
1980, p. 259-260).

Com urna outra colocação da matéria, e adeptos
fervorosos de responsabilidade patrimonial do Estado por
atos judiciais, Edmir Netto de Araujo (Responsabilidade do
Estado por ato jurisdicional, São Paulo, Ed. Revista dos
Tribunais, 1981, p. 63-68; O Estado-juiz e sua responsabi-
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lidade, in BDA - Boletim de Direito Administrativo, Ed. NDU
Ltda, São Paulo, janeiro de 1986, p. 21-22) e Juary C. Sil
vã (A responsabilidade do Estado por atos judiciários e
gislativos, São Paulo, Saraiva, 1985, p. 218-219) tem como
inconstitucional o art. 133 do atual Codigo de Processo Ci
vil. O segundo considera igualmente inconstitucionaloart.
49 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Juary C. Sil-
va, ob. cit., p. 219-220).

4. O assunto na doutrina e na jurisprudência brasileiras

A tese da irresponsabilidade tem sido afirmada
por varios juristas brasileiros, como Pontes de Miranda,
Carlos Maximiliano, Carvalho Santos, Pedro BatistaMartins,
Castro Nunes, Diogo de Figueiredo Moreira Neto (V. nosso
Responsabilidade civil do Estado por atos judiciais cit.,
p. 43-49).

A tese contrária, porém, da responsabilidade ci-
vil do Estado por atos judiciais, mesmo fora da tradicio-
nal hipótese de erro judiciário, possui numerosos defenso-
res, tais como Amaro Cavalcanti, Pedro Lessa (nos casos de
revisão e rescisão da sentença), Lino Leme (também nos ca-
sos de revisão e rescisão da sentença), Lafayette Pond,
Octavio de Barros (nas mesmas hip6teses da revisão crimi-
nal e da ação rescisoria cível), Manoel Ribeiro (quanto aos
atos administrativos das autoridades judiciarias, atos pre
paratorios do ato judicial e atos executor ios da sentença),
Themistocles Brandão Cavalcanti (no tocante aos atos não
jurisdicionais da autoridade judiciária), Hely Lopes Mei-
reiles (quanto aos atos administrativos praticados por or-
gãos do Poder Judiciario), Jose de Aguiar Dias, Orosimbo
Nonato (tratando-se de revisão e rescisão da sentença, bem
como de atos dos juízes e auxiliares da justiça sem a for-
ça da coisa julgada). As opini6es desses ilustres juristas
e de outros que se ocuparam do assunto (Jorge Americano,
Alcino de Paula Salazar, Herotides da Silva Lima, Juary C.
Silva, José Creteija Júnior) são examinadas na nossa men-
cionada monografia (V. particularmente p. 59-62 e 85-94).

Mais recentemente, o princípio da responsabilida
de foi sustentado por grandes estudiosos da matéria, nos
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seguintes trabalhos: Nelson Luiz Guedes Ferreira Pinto, A
responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais,
in Cadernos de p6s-graduação, Belo Horizonte, Universidade
Federal de Minas Gerais, 1977, p. 143-163; Jose Cretelia
Junior, O Estado e a obrigação de indenizar cit., São Pau-
lo, Saraiva, 1980, p. 253-282; Décio Cretton, O	estatuto
da magistratura brasileira, São Paulo, Saraiva, 1980, p

-129-136; Yussef Said Cehali, Responsabilidade civil do Es-
tado, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 201-
223; Volnei Ivo Carlin, A responsabilidade civil do Estado
resultante do exercício das funções jurisdicionais, in Ju-
risprudência Catarinense, 19 trimestre de 1982, n. 35, p.
31-47; Juary C. Silva, A responsabilidade do Estado por
atos judiciários e legislativos cit., São Paulo, Saraiva,
1985; Edmir Netto de Araiijo, Responsabilidade do Estado por
ato jurisdicional cit., São Paulo, Ed. Revista dos Tribu-
nais, 1981, e O Estado-juiz e sua responsabilidade cit.,
in BDA - Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, Ed.
NDU Ltda., janeiro de 1986, p. 20-27.

A divulgação extraordinária da obra de José de
Aguiar Dias, "Da responsabilidade civil", j na sétima edi
çao (1983), justifica uma rápida apreciação do pensainent
do seu eminente autor. Defensor sempre das idéias mais a-
vançadas, escrevia em 1984: "Quanto aos atos decorrentes
do exercicio de função jurisdicional, e opinião dominante
que não acarretam a responsabilidade do Estado. O juiz, ao
sentenciar, se limita a dizer a lei, ao passo que o adminis
trador fala em seu proprio nome, o que explica a irrespon-
sabilidade judiciaria, em face da responsabilidade adminis
trativa. O Estado não responde pelo fato do juiz, porque
ele se considera fato da lei. Não h, porem, abranger na
imunidade do juiz, como tem feito o Supremo Tribunal Fede-
ral, os atos administrativos, como, por exemplo, o de de-
missão irregular de um escrivão, chegando-se a sustentar
que a União não responsável pela decisão administrativa
do Poder Judicirio, porque e 6rgão da soberania e não agen
te do Estado. Tal decisão envolve contradição, porque o P0
der Judiciário procede por intermédio de seus representan-
tes e, a admitir irresponsabilidade destes, dever-se-ia ad
mitir a dos demais representantes dos outros poderes" (Jo-
se de Aguiar Dias, Responsabilidade civil do Estado, in Re
vista Forense, v. 115, p. 350).
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Nas ultimas edições do seu consagrado livro, hon
rou-nos o insigne jurista ao adotar nossas conclusões so-
bre o tema:

ttQ professor João Sento S escreveu, com sen
sibilidade de homem de letras, não muito frequen
te entre juristas, um estudo em que aborda o ir-
ritante problema da responsabilidade civil do Es
tado por atos judiciais (Coleção Jurídica, JB,
São Paulo, 1976). Confortado com esse apoio de
um bem informado estudioso, e com satisfação que
transcrevemos as suas lúcidas conclus6es:

a) não se justifica a exigência de um texto
especial que estabeleça a responsabilidade civil
da Fazenda Publica por atos dos juízes;

b) sem texto expresso, essa responsabilida-
de tem sido reconhecida nos Estados Unidos (onde
e tradicional o princípio de imunidade), na Fran
ça e no Uruguai. No Brasil, embora o art. 82 da
Constituição de 1891 cogitasse da responsabilida
de pessoal dos funcionários, isso não impediu a
decretação da responsabilidade do Estado por fal
ta deles. Nem foi por texto expresso que os tri-
bunais admitiram a culpa anônima do serviço pu-
blico, antes da Constituição de 1946;

c) o silêncio quanto à responsabilidade ci-
vil do Estado não a exclui, tem decidido a Corte
Constitucional da Italia;

d) as leis processuais reconhecem, em cer-
tos casos, a responsabilidade pessoal dos magis-
trados. Esta não contraria nem exclui a responsa
bilidade civil do Estado, antes a consagra, como
sucedeu nos casos antes apontados;

e) a soberania do Poder Judiciário não deso
briga o Estado da obrigação de indenizar os pre-
juízos causados por atos judiciais. Não ha anti-
nomia entre soberania e responsabilidade, como
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não 
há 

relativamente ao Poder Executivo;

f) a independência dos magistrados não ex-
plica a imunidade, pois não 

há 
oposição entre ela

e a responsabilidade do Estado. Esta não atinge
a independência funcional dos juizes;

g) o argumento da coisa julgada tem valor
relativo, limitadopresunção de verdade que de
lã emana. Se não ha coisa julgada, ou seesta e
desfeita pelos meios competentes, não ha como in
voc-la" (José de Aguiar Dias, Da responsabilida
de civil, 6 ed., Rio de Janeiro, Forense, 1979,
v. 2, p. 334; 7 ed., 1983, v. 2, p. 712-713).

Yussef Said Cahali, outro grande conhecedor da
matéria, reputa "convincentes" tais conclusões (Responsabi
lidade civil do Estado cit., p. 216-218).

O assunto tem ensejado diversos pronunciamentos
dos nossos tribunais.

Alguns julgados rejeitam terminantemente a res-
ponsabilidade civil do Estado por atos judiciais (STF, ac.
de 28.11.14, Revista do STF, v. 5, p. 217; ac.deO7.01.22,
Revista do STF, v. 39, p. 145; ac. de 09.08.22, Revista de
Direito, v. 71, p. 325; ac. 09.12.58, Revista de Direito
Administrativo, v. 59, p. 335; ac. de 17.11.70, Revista Tri
mestral de Jurisprudência, v. 56, p. 273).

Afirma-se que o Estado somente responde nos ca-
sos declarados em lei. Tal entendimento esta arraigado nos
tribunais, inclusive no Excelso Pretorio, que o vem agasa-
lhando há mais de meio século: "Não e o Estado responsavel
civilmente por atos dos membros do Poder Judiciário, senão
em casos expressamente declarados em lei" (STF, ac. de 15.
12.20, Revista Forense, v. 38, p. 511 e Revista do STF, v.
31, p. 168). No mesmo sentido: STF, ac. de 05.07.20 e 20.
09.22, Revista Forense, v. 41, p. 480 e 483; ac. de 09.12.
58, Revista de Direito Administrativo, v. 59, p. 335 e Re-
vista Forense, v. 194, p. 159; ac. de 13.10.71,	Revista
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Trimestral de Jurisprudência, v. 64, p. 689; - Tribunal de
Justiça de São Paulo, ac. de 28.08.56, Revista de Direito
Administrativo, v. 50, p. 239; Revista Forense, v. 174, p.
204 e Revista dos Tribunais, v. 259, p. 127. Nas três pri-
meiras decisões, diz-se que a responsabilidade so ocorre
no caso de reabilitação do condenado (C6digo Penal de 1890,
art. 86), desde que não se verifique nenhuma das hip6teses
do art. 84 da Lei n. 221, de 20.11.1894. Nas demais, afir-
ma-se que cabe indenização unicamente no caso do art. 630
do Codigo de Processo Penal.

A imunidade é proclamada, frequentemente, sob o
fundamento de que os magistrados são érgãos da soberania
nacional (STF, ac. de 15.12.20, Revista do STF, v. 31, p.
168 e Revista Forense, v. 38, p. 511; ac. de 09.08.22, Re-
vista de Direito, v. 71, p. 325; ac. de 29.10.26, Revista
de Direito, v. 86, p. 536 e Revista Forense, v. 49, p. 46;
ac. de 13.10.71, Revista Trimestral de Jurisprudência, v.
64, p. 689). De outras vezes, ela é reconhecida com base
na independência do Poder Judiciário (STF, ac. de 25.4.30,
Revista Forense, v. 55, p. 72), ou na autoridade da coisa
julgada (STF, ac. de 09.12.58, Revista Forense, v. 194, p.
159).

Já se tem admitido a responsabilidade do Estado
por ato judicial sem força de sentença (STF, ac. de 18.09.
40, Revista dos Tribunais, v. 135, p. 749; Tribunal de Ape
lação de São Paulo, ac. de 18.09.41, Revistados Tribunais
v. 135, p. 680); STF, ac. de 15.12.44, Arquivo Judiciario,
v. 76, p. 24). Mas o STF isentou a Fazenda Nacional no ca-
so de um juiz que demitiu um escrivão por abandono do car-
go, irregularmente, sem o processo respectivo (ac. de 09.
08.22, Revista de Direito, v. 71, p. 325 e ac. de 29.10.26,
na mesma revista, v. 86, p. 536. O segundo acordao, profe-
rido em grau de embargos, confirmou o primeiro). Em outra
oportunidade, o STF entendeu que o Estado não responde pe-
los danos decorrentes de atos judiciais, ainda que exerci-
dos na jurisdição graciosa (ac. de 19.04.43, Jurisprudên-
cia do STF, v. 18, p. 123). E em decisão posterior, o Ex-
celso Pretorio afirmou a "não responsabilidade do Estado
pelos atos e decisões dos 6rgãos do Poder Judiciário, as-
sim em jurisdição contenciosa, como em desempenho das suas
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atribuições administrativas" (ac. de 09.12.58, Revista de
Direito Administrativo, v. 59, p. 335 e Revista Forense,
v. 194, p. 159).

O Tribunal Federal de Recursos, certa feita, man
dou a União indenizar um suplente de deputado, afastado d
exercicio por decisão da Justiça Eleitoral, depois reforma
da (ac. de 23.07.57, Revista de Direito Administrativo, v.
54, p. 188). Não se aflorou, porem, no julgamento, a ques-
tão da responsabilidade civil do Estado por atos judiciais.
Inconformada, a União interp6s Recurso Extraordinário, de
que o STF não conheceu (ac. de 14.07.59, Revista de Direi-
to Administrativo, v. 66, p. 160). Ainda ai, contudo, o
STF não repudiou a tese da imunidade, conforme se lê no vo
to vencedor do Relator, Ministro Afrânio Pntanio da Costa.
Alguns anos depois, conhecendo de um recurso extraordinã-
rio que apontara como divergente o julgado acima examina-
do, o STF negou-lhe provimento, com o que o Estado de San-
ta Catarina foi eximido de pagar indenização a diversos
serventuarios da Justiça, pelos prejuizos sofridos em vir-
tude do seu afastamento (ac. de 20.03.70, Revista Trimes-
tral de Jurisprudência, v. 57, p.. 26).

Sobre a responsabilidade pela demora do julgamen
to de uma causa, assim se pronunciou o Tribunal de Justiça
de São Paulo: "Pela demora da decisão dos feitos responde
o juiz correcionalmente, se causada por dolo, culpa ou de-
sidia" (ac. de 26.08.57, Revista de Direito Administrativo,
v. 53, p. 183). Numa ação em que se pedia indenização pela
prescrição de queixa-crime oferecida contra um jornalista,
decidiu o STF que a atividade jurisdicional do Estado "se
pode gerar a responsabilidade civil quando efetuada com cul
pa, em detrimento dos preceitos legais reguladores da espe
de" (ac. de 21.06.66, Revista Trimestral de Jurispruden-
cia, v. 39, p. 190 e Revista Forense, v. 220, p. 105). A
indenização foi negada pelo voto de desempate do Ministro
Hermes Lima, segundo o qual "o fundamento da ação - culpa
exclusiva do Poder Judici5rio - não se configura de modo
algum na mataria em debate". Mas e evidente a importância
da decisão: porque o STF nela admitiu que a atividade ju-
risdicional pode gerar a responsabilidade civil do Estado
quando efetuada com culpa. Tratava-se, no caso, de culpa
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anónima do serviço judiciário gaiícho. A tese, todavia, não
medrou, consoante revela a leitura de decisão posterior do
STF, em sessão plenária (ac. de 13.10.71, Revista Trimes-
tral de Jurisprudência, v. 64, p. 689), na qual, num caso
relativo à culpa do juiz, considerou-se necessário um tex-
to expresso prevendo -a responsabilidade civil do Estado por
atos do Poder Judiciário, vencidos os Ministros Aliomar Ba
leeiro, Bilac Pinto e Adalício Nogueira.

Outros julgados acolheram também a responsabili-
dade civil do magistrado (STF, ac. de 27.06.50, Revista Fo
rense, v. 133, p. 415; Tribunal de Justiça de São Paulo,
ac. de 02.02.67, Revista Forense, v. 225, p. 154).

A responsabilidade do Estado por atos de escre-
ventes de cart6rio e depositários judiciais já foi aceita
varias vezes, tratando-se de levantamento indevido de di-
nheiro à disposição do Juízo (STF, ac. de 13.06.10, Revis-
ta de Direito, v. 18, p. 296; ac. de 14.01.43, Revista de
Direito, v. 22, p. 271; - Tribunal de 'Apelação de São Pau-
lo, ac. de 22.08.44, Revista de Direito Administrativo, v.
5, p. 162; Tribunal de Justiça de São Paulo, ac. de 20.09.
51, Revista de Direito Administrativo, v. 31, p. 285; ac.
de 17.01.57 .. Revista dos Tribunais, v. 262, p. 224; -Tribu
nal de Alçada de São Paulo, ac. de 27.07.59, Revista do
Tribunais, v. 291, p. 666).

Em julgado recente, o STF entendeu que "Não res-
ponde civilmente a Fazenda Publica por ato opinativo do Mi
nistrio Publico no procedimento judicial que não vincula
o Poder Judiciário (art. 107 da CF)" (ac. de 20.08.85, Re-
vista Trimestral de Jurisprudência, v. 115, p. 806).

S. Objeções à tese da responsabilidade

Acabamos de ver que, segundo os nossos tribu-
nais, o Estado s6 responde civilmente por atos dos membros
do Poder Judiciário nos casos previstos em lei, como na hi
p6tese do art.630 do C6digo de Processo Penal. Mesmo cer-
tos avanços já admitidos pela jurisprudência em alguns ca-
sos (responsabilidade estatal por ato judicial sem força
de sentença, pelos danos decorrentes de uma decisão depois
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reformada, e pela atividade jurisdicional efetuada com cul
pa) foram desprezados posteriormente em sessão plenaria Co
STF que confirmou o seu velho ponto de vista de que o Esta
do, no tocante aos membros do Poder Judiciário, responde
apenas nos casos expressamente declarados em lei (ac. de
13.10.71, Revista Trimestral de Jurisprudência, v. 64, p.
689). Diz-se que oPoder Judiciário ê soberano, razão pela
qual o Estado esta desobrigado de reparar os danos prove-
nientes dos seus atos. Recorre-se tambem, para justificar
a imunidade, à independência dos magistrados.	Invoca-se
ainda, como motivo do privilegio, a autoridade da	coisa
julgada.

Essas e outras objeç6es à tese de responsabilida
de são minuciosamente apreciadas na monografia que escreve
mos sobre a materia.

6. A nossa posição

A nossa posição já foi antecipada, na parte fi-
nal do item 4, ao qual remetemos o leitor. Limitamo-nos a-
gora a complementar as conclusões ali transcritas, numa
tentativa de sistematização do complexo assunto.

Segundo a Constituição Federal, as pessoas jurí-
dicas de direito público respondem pelos danos que seus fim
cionarios, nessa qualidade, causem a terceiros; cabe açã
regressiva contra o funcionario, nos casos de culpa ou do-
lo (art. 107 e § nico). Essa obrigação do Estado de res-
sarcir os prejuízos provocados pelos seus agentes, tradi-
cional no direito patrio, decorre às vezes de culpa pessoal
do servidor. De outras vezes, ela deriva de culpa anonima
do serviço publico, vale dizer, de um mau funcionamento do
mesmo, sendo desnecessário que estejam em falta determina-
dos funcionários. Em outros casos, o Estado responde inde-
pendentemente de culpa, com fundamento no risco. Tem-se ad
mitido ate mesmo a responsabilidade por danos decorrentes
de um funcionamento normal dos serviços públicos.

Apliquemos esses princípios à responsabilidade
civil do Estado por atos judiciais, respeitadas certas par
ticularidades do funcionamento do serviço judiciário.
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O Estado responde, primeiramente na hip6tese de
"erro judiciário" criminal. No Brasil, o art. 630 do C6di-
go de Processo Penal manda a Fazenda Publica indenizar nes
ta hipotese. A nosso ver, uma indenização dessa natureza
seria devida mesmo sem tal dispositivo.

Em segundo lugar, o Estado também indeniza se há
culpa pessoal do juiz. Relembre-se que o art. 133 do Codi-
go de Processo Civil vigente e o art. 49 da Lei Orgânica
da Magistratura Nacional fixam a responsabilidade daquele.
Pensamos que esta se comunica ao Estado, que tem ação re-
gressiva contra o juiz (CF, art. 107 e § unico).

Responde ainda o Estado ocorrendo a culpa an6ni-
ma do serviço judiciário, isto é, um mau funcionamento de-
le, mesmo sem haver falta de certos funcionários. Assim,
por exemplo, se a comarca está vaga e sem condições de fun
cionamento do serviço judiciário local.	-

Coerentemente, em certos casos admitimos a res-
ponsabilidade estatal independentemente de culpa, como por
exemplo se o dano resultar de uma reforma judiciaria lici-
tamente executada mas que deixa a vítima numa condição es-
pecialmente desvantajosa em relação aos demais jurisdicio-
nados.

Ë fundamental distinguir, em sede de responsabi-
lidade civil do Estado por atos do juiz, os atos não ju-
risdicionados, isto e, atos judiciarios sem força de sen-
tença (por exemplo, demissão irregular de um escrivão, li-
mite imposto a provisão concedida pelo Presidente do Tribu
nal para advogar, atos no exercício da jurisdição graciosa
ou administrativa desprotegidos da "res judicata") dos atos
jurisdicionais, vale dizer, os julgamentos propriamente di
tos. A indenização 6 irrecusável quanto aos primeiros. Re-
lativamente aos outros (os jurisdicionais ou julgamentos
propriamente ditos), a obrigação de indenizar e muito con-
trovertida, mas já começou a ser aceita no direito fran-
cês. Pensamos que a responsabilidade estatal deve existir
em casos especiais, como, por exemplo, se o dano decorrer
da demora excessiva do juiz para sentenciar; se provier de
manifesta negligência do juiz no estudo do processo; se re
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sultar de uma decisão judicial posteriormente reformada.
Nos dois primeiros casos haveria culpa do juiz, acarretan-
do a do Estado. O Estado também responderia, no ultimo,
ocorridos os pressupostos da responsabilidade por ato lí-
cito.

Em outras palavras, a responsabilidade estatal
pressupõe um funcionamente defeituoso do serviço judicia-
rio ("le fonctiormement dëfectueux du service de lã justi-
ce", segundo a lei francesa de 5.7.72), ou um "funciona-
miento anormal de lã Administracién de Justicia" (art. 121
da Constituição espanhola de 1978).

Na introdução (item 1) deste trabalho dissemos
que o funcionamento do serviço judiciário as vezes acarre-
ta grandes prejuízos ao cidadão, apresentamos quatro casos
concretos e indagamos se o Poder Publico deve reparar os
danos dessa natureza. O primeiro caso, de "erro judiciario"
criminal, não enseja nenhuma dúvida, porquanto o art. 630
do Codigo de Processo Penal manda indenizar. Os dois se-
guintes (o do juiz desidioso que não liberta o acusado ja
absolvido, estando o processo encerrado e arquivado; e o
do juiz desonesto que requisita e se apodera ilegalmente
do dinheiro de menores) evidenciam uma culpa pessoal do
juiz, que se comunica ao Estado. No último caso (de pres-
crição da queixa-crime oferecida contra um jornalista, em
virtude de morosidade do aparelho judiciário), não ocorre
a culpa pessoal do juiz, mas a culpa anónima do serviço ju
diciario, que também gera a responsabilidade estatal. Es-
sas soluções refletem nossa opinião sobre o polêmico tema,
mas convem notar que a jurisprudência brasileira ainda não
as admite, salvo obviamente quanto ao "erro judiciario" cri
minal.

Não vemos oposição entre a responsabilidade do
Estado e a independência do magistrado. A responsabilidade
por atos judiciais so e cabível quando verificados certos
pressupostos, conforme sucede quanto a responsabilidade do
Poder Público em geral. Não sustentamos, evidentemente, a
abolição da independência funcional dos juízes, sem a qual
viveriam em permanente sobressalto, ante o medo de serem
responsabilizados civilmente, em ação direta ou por	via
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regressiva, a chamado do Estado... Nem ignoramos a extraor
dinária relevância da tarefa do juiz, frequentemente soli
citado a construir o direito e não apenas encontrá-lo. Pre
conizamos, sim, a adoção da responsabilidade estatal com
observância das peculiaridades do funcionamento do serviço
judiciário. Veja-se que nossa posição não e contra os
zes, pois ela penaliza em vários casos apenas a Fazenda Pu
blica e não o magistrado. Por outro lado, a responsabilida
de estatal é mais eficaz para a vítima, porque o juiz pode
não dispor de patrimônio para indenizar. Essa responsabili
dade e o mandado de segurança contra atos jurisdicional da
noso.

A irresponsabilidade civil do Estado por atos dos
juízes é uni princípio injusto, enraizado na jurisprudência,
e deve ser banido do direito brasileiro. Por isso mesmo,
aproveitando a rara oportunidade de elaboração de um texto
constitucional, propomos a inclusão, na nova Constituição
do Brasil, de um artigo prevendo expressamente a responsa-
bilidade civil do Estado por "erro judiciário" e por "fun-
cionamento defeituoso cio serviço judiciàrio". A doutrina e
a jurisprudãncia, posteriormente, explicitando e construin
do o texto constitucional, certamente encontrarão uma solu
ção sábia, prudente e equilibrada para a materia.

7. Tendência do direito brasileiro

A tese da responsabilidade civil do Estado por
atos judiciais vem predominando na doutrina brasileira mais
recente, sobretudo no tocante aos atos administrativos das
autoridades judiciárias e aos atos sem a proteção da coisa
julgada. Há, por vezes, pronunciamentos contrários de auto
res de grande nomeada (Washington de Barros Monteiro, Cur-
so de Direito Civil, 24 ed., São Paulo, Saraiva, 1985, v.
1, p. 110), mas são minoritários. Já a jurisprudência,apos
alguns avanços admitidos antes (responsabilidade estatal
por ato judicial sem força de sentença, pelos danos decor-
rentes de uma decisão depois reformada, e pela atividade
jurisdicional efetuada com culpa), recuou em 1971 e perfi-
lha ainda a tese da irresponsabilidade. A nosso ver, oprin
cípio de responsabilidade sairá vitorioso brevemente, acei
tando-se aqui certas soluções reveladas pelo direito compa
rado.
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8. Conclusões

O Estado é reponsvel civilmente pelos atos
dos juizes (CF, art. 107).

II - Tal responsabilidade pode decorrer da culpa
pessoal do juiz, ou da culpa anónima do
serviço judiciário, e pode tambem existir
mesmo sem culpa.

III - A responsabilidade estatal alcança sempre
os atos no jurisdicionais, isto e, atos
do juiz sem força de sentença. No tocante
aos atos jurisdicionais, ou os julgamentos
propriamente ditos, a responsabilidade es-
tatal tanibm se configura, embora em condi
ç6es mais restritas.

IV - A irresponsabilidade civil do Estado por
atos judiciais 6 um principio injusto, en-
raizado na jurisprudência, e deve ser bani
do do direito brasileiro. Por isso propomo
a inclusão, na nova Constituição do Brasil,
de um artigo prevendo expressamente a res-
ponsabilidade civil do Estado por "erro ju-
dicíario" e por "funcionamento defeituoso
do serviço judiciio". Posteriormente, a
doutrina e a jurisprudência, desenvolvendo
e construindo o texto constitucional, en-
contrarão uma solução sabia, prudente e
equilibrada para a controvertida materia.
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