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RESUMO 

 

 

O presente trabalho visou demonstrar a responsabilidade civil do Estado pelo não 

atendimento da prestação jurisdicional num prazo razoável, com base no inciso 

LXXVIII do art. 5.º da Constituição Federal de 1988, inserido pela Emenda 

Constitucional n.o 45, de 2004, o qual garante a todos a duração do processo dentro 

de um prazo razoável. Para tanto, demonstrou-se as teses sobre a responsabilidade 

civil do Estado, objetiva e subjetiva, bem como estas são aplicadas à atuação do 

Poder Judiciário. Destacou-se neste trabalho, a importância conceitual do chamado 

“prazo razoável” inserido na Constituição Federal de 1988, bem como as causas que 

podem ocasionar a demora na prestação jurisdicional e, conseqüentemente, os 

danos causados às partes litigantes. Identificou-se, ainda, os agentes causadores de 

possíveis danos em razão da demora na prestação jurisdicional, assim como a sua 

responsabilidade decorrente de culpa ou dolo no exercício de suas funções. 

Abordou-se a divergência doutrinária acerca da conceituação de agente político e a 

inserção do magistrado nela. Foi realizada a separação conceitual de função 

jurisdicional e atos judiciais para, posteriormente, definir a responsabilidade civil do 

Estado em razão da demora na prestação jurisdicional. Com isso, foi possível 

demonstrar com o presente trabalho que o Estado responde pelos atos de seus 

agentes, objetivamente por atos comissivos e subjetivamente por atos omissivos e a 

responsabilidade dos agentes do Estado que atuam no Poder Judiciário, 

independente da natureza dos atos: administrativos ou jurisdicionais. Por fim, 

abordou-se o direito de regresso do Estado contra o agente causador do dano, 

desde que comprovada a culpa ou dolo por parte deste. 

 

Palavras-chave:  Responsabilidade, Estado, prazo razoável, morosidade, prestação 

jurisdicional, agente público. 
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ABSTRACT  

 

 

This study aimed to demonstrate the liability of the State by not attending the court to 

provide a reasonable process time, based on item LXXVIII of art. 5th of the Brazilian 

Federal Constitution of 1988, inserted by Constitutional Amendment n.o 45 of 2004, 

which ensures the duration of the process in a reasonable time. Thus, it was 

demonstrate the arguments about the liability of the State, objective and subjective, 

and how these are applied to the actions of the Judiciary. It is this work, the 

importance of the concept called "reasonable period" inserted in the Constitution of 

1988, and the causes that may lead to delay in providing court and, consequently, 

damage to the litigant parties. It was also the causative agents of possible damage 

due to delay in providing court and its liability for negligence or willful misconduct in 

the performance of their duties. We dealt with doctrinal disagreement about the 

conceptualization of political agent and the insertion of judge it. We performed the 

conceptual separation of the judicial function and judicial acts to finally define the 

liability of the State by the delay in providing court. Therefore, it was possible to 

demonstrate the present work that the State liable for acts of its agents, by acts 

objectively and subjectively committee missing and responsibility for acts of agents 

that operate in the State Judiciary, regardless of the nature of the acts: administrative 

or judicial . Finally, addressed the right of return the liability against the agent causing 

the damage, provided that evidence of guilt or culpability on the part of this.  

 

Keywords:  Liability, State, reasonable time, length, providing legal, public servant. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Com a facilidade que o cidadão contemporâneo tem de ingressar com um 

processo judicial a fim de dirimir conflitos particulares entre outras causas, o Poder 

Judiciário encontra-se cheio de processos aguardando a tutela jurisdicional. Este 

problema aflige toda a sociedade, independente do poder aquisitivo do interessado, 

causando grande descontentamento com o Poder Judiciário e, em casos 

específicos, danos oriundos da demora do processamento da causa. 

Frente a estes danos relacionados com a demora na prestação jurisdicional, 

o presente trabalho busca a caracterização da responsabilidade civil do Estado pela 

demora na prestação jurisdicional, uma vez que o processo não alcançou o seu 

objetivo em tempo condizente com a vontade das partes. 

Dessa forma, no primeiro capítulo deste trabalho será abordada a 

Responsabilidade civil do Estado como matéria de alta discussão entre 

doutrinadores no campo histórico do Direito. Estas teorias, advindas destes estudos, 

percorrem séculos na busca do equilíbrio da reparação do dano do lesionado, com 

ônus a ser suportado pela sociedade (Estado). Partem elas da total 

irresponsabilidade do Estado por danos ocasionados aos seus administrados, até a 

responsabilização objetiva deste com base na teoria do risco administrativo, onde o 

Estado deverá ressarcir o particular independente da demonstração de culpa. 

Ressalta-se, ainda neste capítulo, que o Estado exerce suas vontades 

através de seus agentes, os quais possuem uma parcela específica de competência 

do Estado, determinada por lei para um fim. No caso do Poder Judiciário, o Estado 

atua, a fim de prestar a tutela jurisdicional aos administrados, através do magistrado, 

serventuários da justiça, membros do Ministério Público, particulares em 

colaboração com Estado, e outros. 

Assim, tendo em vista o risco que o Poder Judiciário oferece aos 

administrados, por se tratar de uma atividade com potencial danoso muito grande, o 

Estado também será responsável por atos que prejudiquem aqueles que utilizam 

este Poder. 

No segundo capítulo, será estudado que somente o acesso à justiça, já não 

é mais suficiente para atender os anseios daqueles que necessitam da tutela 

jurisdicional do Estado. Nesse sentido, normas infraconstitucionais e Convenções 
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Internacionais garantem o chamado “prazo razoável do processo legal”, com 

elementos que constituem a célere prestação jurisdicional, bem como os meios 

processuais para alcançá-la. 

Nesse sentido, no ano de 1992 o Brasil tornou-se signatário da Convenção 

Americana de Direitos Humanos para, posteriormente, com a promulgação da 

Emenda Constitucional n.º 45, de 2004, foi inserir no ordenamento jurídico brasileiro 

o direito fundamental à prestação jurisdicional dentro de um prazo razoável. 

Assim, o Brasil incluiu o prazo razoável no direito positivo brasileiro, como 

um direito fundamental e, conforme se demonstrará no decorrer do trabalho, não 

pode ser infringido, sob pena de reparação de danos ao lesado. 

Contudo, ainda há teses que optam pela irresponsabilidade estatal por 

danos oriundos da prestação jurisdicional, como a independência do magistrado, 

soberania do Poder Judiciário, imutabilidade da coisa julgada e ausência de preceito 

legal. Ressalta-se, também, a divergência doutrinária acerca da responsabilização 

por atos omissivos, onde uma corrente opta pela responsabilidade objetiva do 

Estado e outra pela responsabilização subjetiva. 

O presente trabalho tem o objetivo de dirimir estas questões, bem como 

determinar um conceito aproximado de prazo razoável, para então viabilizar a 

aplicação da responsabilidade civil do Estado pela demora na prestação 

jurisdicional, seja ela na forma objetiva ou subjetiva. 
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1 RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

 

 

Conforme será demonstrado neste capítulo, o Estado é composto por 

pessoas jurídicas de direito público e privado. Tendo em vista que para estas 

pessoas jurídicas exercerem suas funções atribuídas pela Constituição Federal  

brasileira serão necessários agentes estatais, é necessário dividi-los em categorias, 

para assim, no decorrer do trabalho, caracterizar a responsabilidade civil do Estado 

pelos atos de seus agentes. 

Dessa forma, serão estudadas as teses adotadas pelo Estado brasileiro no 

que tange à responsabilidade civil e quais poderão ser aplicadas ao objeto em 

estudo. 

Por fim, após demonstrar a tese adotada pela Constituição brasileira de 

1988, faz-se necessário determinar os elementos necessários para caracterizar a 

responsabilidade civil do Estado em amplo sentido. 

 

 

1.1 CONCEITO 

 

 

A Responsabilidade Civil visa principalmente à reparação de danos por meio 

de indenização. Na Responsabilidade civil do Estado, este tem a obrigação de 

reparar um dano sofrido por alguém em decorrência, conforme será mais adiante 

analisado, das ações ou omissões de seus agentes. 

Caracteriza-se a Responsabilidade Civil do Estado quando é descumprida 

alguma obrigação firmada com terceiro – responsabilidade contratual – ou quando 

por alguma conduta de seus agentes, um terceiro é prejudicado – responsabilidade 

extracontratual. Cavalieri Filho é preciso na diferenciação: 

 
[...] Na responsabilidade contratual, como já destacado, o dever 
jurídico pelo devedor tem como fonte a própria vontade dos 
indivíduos. São eles que criam, para si, voluntariamente, certos 
deveres jurídicos. A responsabilidade extracontratual, por sua vez, 
importa violação de um dever estabelecido na lei, ou na ordem 
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jurídica, como, por exemplo, o dever geral de não causar dano a 
ninguém.1 

 

Para que seja caracterizada a Responsabilidade Civil do Estado, há 

necessidade de que uma obrigação seja descumprida ou que ocorra um ato eivado 

de ilicitude para que, a partir disso, haja o dever de indenizar por parte do Estado. 

Preliminarmente é necessário diferenciar obrigação e dever de indenizar, isto porque 

uma decorre da outra. A obrigação é simplesmente o dever que o Estado tem de 

cumprir com seus deveres jurídicos o que, na concepção de Sérgio Cavalieri Filho2, 

é “a conduta externa de pessoa imposta pelo Direito Positivo por exigência da 

convivência social”. Assim, a quebra do dever jurídico, por parte do Estado, gera o 

dever de indenizar àquele prejudicado. No mesmo sentido, ensina Bandeira de Melo: 

 

De fora parte, tais controles, ou como conseqüência deles, se a 
Administração houver causado danos aos administrados em 
decorrência de atos ilícitos ou mesmo em certos casos de atos 
lícitos, irrompe para ela o dever de indenizar o lesado.3 

 

Dessa forma, o Estado tem o dever de indenizar o lesado em casos de atos 

ilícitos e lícitos. Ou seja, mesmo que o ato seja totalmente legal, poderá o Estado 

responder pelo dano que ocasionou ao lesado.4 Exemplo: havendo o Estado 

construído um viaduto frente a um imóvel que, por falha na execução do projeto 

público, bloqueia a entrada da residência, advirá daí, a possibilidade de 

responsabilização do Estado. Por outro lado, a reparação de danos decorrente de 

atos ilícitos, é mais fácil de ocorrer, uma vez que estes atos ferem de forma direta e 

clara os direitos dos administrados. 

Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles5 deixa claro que, por se tratar de 

“obrigação meramente patrimonial, a responsabilidade civil independe da criminal e 

da administrativa, com as quais pode coexistir sem, todavia, se confundir”. Ou seja, 

                                                 
1 FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil . 7. ed., São Paulo: Malheiros, 2007. 
p. 266. 
2 FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil . 7. ed., São Paulo: Malheiros, 2007. 
p.1. 
3 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo . 15. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2003. p. 802. 
4 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro . Volume 7. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 
p. 5. 
5 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro . 30. ed., São Paulo: Malheiros, 2005. p. 
629. 
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apesar das linhas que traçam a responsabilidade civil do Estado tratarem de atos 

ilícitos, com a esfera criminal essa responsabilidade não deve se confundir, pois 

uma tem caráter indenizatório e, a outra, condenatório punitivo. 

Importante ressaltar a diferença da responsabilidade civil da criminal e 

administrativa. A primeira, conforme já visto, consiste na determinação do causador 

de um dano proveniente de ato ilícito entre pessoas do direito privado, mais 

especificamente, da quebra de um dever jurídico. No caso da responsabilidade 

penal o rompimento do dever jurídico constitui um ilícito penal, por infração de uma 

norma penal, devendo o agente causador do dano ser punido pelas normas penais 

frente à sociedade, por romper a ordem social6. Por fim, a responsabilidade 

administrativa consiste, nas palavras de Justen Filho, “na submissão da organização 

estatal ao dever jurídico-político de prestar informações e contas por suas omissões 

e de corrigir imperfeições verificadas em sua conduta”7. 

Dessa forma, se estudará no presente trabalho a responsabilidade civil do 

Estado pela demora na prestação jurisdicional, uma vez que o lesado busca a 

reparação dos danos de forma pecuniária, tanto por danos morais como 

patrimoniais. O que não exclui da possível responsabilidade administrativa ou penal 

do agente causador do dano. 

 

 

1.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

 

Para que a Responsabilidade Civil do Estado, em função da demora na 

prestação jurisdicional, seja estudada de forma precisa, é primordial a análise da 

evolução histórica da responsabilidade estatal. 

 

 

1.2.1 Princípio da irresponsabilidade do Estado 

 

                                                 
6 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil . 11. ed. revista, atualizada de acordo com o 
Código Civil de 2002, e aumentada por Rui Berford Dias. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 11. 
7 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo . 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva: 
2009. p. 1072. 
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Durante o Estado Absoluto no Estado francês, por volta do século XVIII, era 

adotada a chamada teoria de irresponsabilidade estatal. Ou seja, em sua essência, 

privilegiava os soberanos com imunidade nas responsabilidades advindas de seus 

atos irregulares8. 

Neste período, não se misturava o sujeito Estado com os seus agentes, 

abrindo, assim, a possibilidade para o lesado intentar ação indenizatória contra o 

agente, mas nunca contra o Estado9. Dessa forma, ainda que o Estado agisse de 

forma prejudicial aos administrados, estes não possuíam recursos para buscar a 

reparação de danos causados por aquele. Com o tempo, a teoria da 

irresponsabilidade do Estado perdeu força, dando espaço à teoria civilista que 

começava a se formar. 

 

 

1.2.2 Fase civilista 

 

 

Na teoria civilista, passou-se a admitir a responsabilidade estatal a fim de 

restituir pecuniariamente o lesado. Para que fosse feita essa reparação, distinguiam-

se atos de império e atos de gestão. 

Os atos de império nada mais eram que condutas do Estado, que visavam 

manter a existência do Poder Público. Já os atos de gestão eram as ações estatais 

chamadas de facultativas ou contingentes, no sentido de que não eram essenciais 

para a existência do Estado10. 

Por outro lado, os atos de império, por serem fundamentais para o Estado e 

por serem dotados de qualidades coletivas, não eram passivos de gerar direito à 

reparação. Dessa forma, quando se tratava de atos de gestão, o Estado se 

equiparava ao particular, sendo passível de reparar os danos causados ao particular 

                                                 
8 FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil . 7. ed., São Paulo: Malheiros, 2007. 
p. 219. 
9 FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil . 7. ed., São Paulo: Malheiros, 2007. 
p. 219. 
10 CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado . 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 
20. 
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quando um de seus agentes ou prepostos lesasse um súdito através de um ato 

evidentemente culposo11. 

Nesse sentido, Paulo de Tarso Vieira Sanseverino dispõe: 

 

Inicialmente, é feita uma distinção entre atos de império (posição de 
supremacia do Estado com todas as suas prerrogativas e seus 
privilégios) e atos de gestão (posição de igualdade com os 
particulares). O Estado respondia pelos atos de gestão nos moldes 
da responsabilidade civil pelo fato de outrem (empregado) desde que 
comprovada a culpa de seu agente (art. 1.382 e 1.384 do Code Civil).  

 

Dessa forma, o Estado se responsabilizaria pelos atos de gestão exercidos 

por seus agentes, desde que estes tenham agido de forma culposa. 

 

 

1.2.3 Fase publicista 

 

 

A fase publicista, para Celso Antonio Bandeira de Mello, somente teve 

aplicação a partir da decisão do famoso caso Blanco, do Tribunal de Conflitos, em 1º 

de fevereiro de 1873.12 

O caso envolvia um acidente entre a menina Àgnes Blanco e um veículo de 

uma empresa pública. Quando o pai da menina decidiu processar a empresa, surgiu 

a dúvida de quem seria a competência para julgar o caso, a Corte de Cassação ou o 

Conselho de Estado. Suscitado conflito de competência, o caso foi encaminhado 

para o Tribunal de Conflitos, o qual julgou que o Conselho de Estado era 

competente e que deveria aplicar os princípios da Administração Pública para a 

resolução do conflito13. 

A partir desse momento, o direito francês começou a implantar 

vagarosamente o Direito Administrativo, regido por princípios próprios com 

                                                 
11 CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado . 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 
21. 
12 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo . 15. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2003.  p. 861. 
13 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo . 15. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2003.  p. 861. 
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supedâneo em interpretações de leis e regulamentos administrativos14, deixando de 

lado parcialmente os princípios do Direito privado15. 

 

 

1.2.4 Evolução da responsabilidade civil do Estado no Brasil 

 

 

No Brasil, a responsabilidade civil foi indiretamente tratada na Constituição 

Republicana do Brasil de 1824 e na de 1891, esses textos condenavam os agentes 

do Estado que agissem por indulgência ou negligência a fim de prejudicar seus 

administrados. Contudo, nesse período, por não haver norma legal que previsse a 

responsabilidade do Estado, os tribunais e doutrinadores, em consonância com leis 

ordinárias existentes, previam a responsabilidade estatal solidaria com a dos 

funcionários16. 

Dessa forma, no artigo 15 do Código Civil de 1916, ficou caracterizada 

expressamente a responsabilidade civil do Estado o qual preceituava: 

 

As pessoas jurídicas de direito público são civilmente responsáveis 
por atos dos seus representantes que nessa qualidade causem 
danos a terceiros, procedendo de modo contrário ao direito ou 
faltando a dever prescrito por lei, salvo o direito regressivo contra os 
causadores do dano17. 

 

Nesse período, a doutrina brasileira começou a defender a tese da 

responsabilidade objetiva que se desenvolvia na França e a difundi-la no Brasil, que 

foi acatada pelos juristas na jurisprudência nacional18. 

Com a promulgação da Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946, 

houve menção à responsabilidade civil do Estado, sem inclusão, entretanto, em sua 

essência, da culpabilidade do agente causador do dano. Veja-se: 

 
                                                 
14 CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado . 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 
20. 
15 CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado . 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 
21. 
16 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo . 20. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 600. 
17 BRASIL, Código civil. Lei n. 3.071 . 1 jan. 1916. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L3071.htm>. Acesso em: 04 maio 2009. 
18 FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil . 7. ed., São Paulo: Malheiros, 2007, 
p. 225. 
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Art. 194 - As pessoas jurídicas de direito público interno são 
civilmente responsáveis pelos danos que os seus funcionários, nessa 
qualidade, causem a terceiros. 
Parágrafo único - Caber-lhes-á ação regressiva contra os 
funcionários causadores do dano, quando tiver havido culpa destes.19 

 

 Contudo, no parágrafo único do referido artigo, a culpabilidade do agente 

era elemento chave para que pudesse haver regresso do Estado contra este. 

Com o advento da CRFB/88, o Brasil adotou em seu artigo 37, parágrafo 6º, 

a responsabilidade civil objetiva com supedâneo na teoria do risco administrativo20, 

ou seja, somente a lesão ao administrado, desde que decorrente de atividade 

estatal, é suficiente para classificar a responsabilidade do Estado21. Sobre a teoria 

do risco administrativo Vilson Rodrigues Alves exemplifica: 

 

Quanto as atividades e.g. perigosas, como se passa hoje com a 
exploração industrial do átomo, a responsabilidade civil do Estado 
exsurgiria independentemente de aludir-se a qualquer falha do 
agente no exercício ativo ou negativo de sua atividade – por não agir 
quando devido, ou agir de modo indevido -, mas apenas ao fato 
mesmo do dano, porque seria dele a inferência dessa culpa.22 

 

O art. 37, § 6.º, da CRFB/88 é o dispositivo constitucional que traz o 

preceito:  

 
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.23 

 

                                                 
19 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Assembléia Constituinte de 18 de setembro 
de 1946. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituiçao46.htm>. Acesso 
em: 04 maio 2009. 
20 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro . 30. ed., São Paulo: Malheiros, 2005. 
p. 631 
21 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro . 30. ed., São Paulo: Malheiros, 2005. 
p. 634 
22 ALVES, Vilson Rodrigues. Responsabilidade civil do Estado por atos dos agent es dos poderes 
legislativo, executivo e judiciário. Tomo I. Campinas: 2001. p. 73 
23 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil : Texto 
constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas 
Constitucionais n.ºs 1/92 a 57/2008. Brasília: Senado Federal, 2009. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm>. Acesso em: 09 maio 2009. 
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Nota-se que mesmo havendo a responsabilização do Estado perante um ato 

de seu agente, poderá, o Estado, uma vez provada culpa ou o dolo, ingressar com 

ação de regresso contra o causador do dano. 

 

 

1.3 SUJEITOS ESTATAIS 

 

 

Para o exercício das atividades administrativas o Estado  atuará através dos 

entes federados, por meio de pessoas jurídicas de direito público criadas por lei,  ou 

de direito privado, autorizadas por lei. Poderá, ainda, delegar seus serviços a 

particulares24.  

A União, Estados, Distrito Federal e Municípios, compõem o que se 

denomina Administração direta e possuem personalidade jurídica de direito público 

e, portanto, são sujeitos de direitos e obrigações na esfera civil e respondem pelo 

exercício desta capacidade25. 

Os entes federados podem descentralizar o exercício de suas funções 

através da criação de outras pessoas jurídicas de direito público, autarquias, 

fundações públicas e associações ou de direito privado, empresas públicas de 

sociedade de economia mista e fundações governamentais.26 

Entretanto, nem sempre a Administração agirá de forma direta, ou seja, 

atuará através das pessoas jurídicas de direito público constituídas mediante capital 

exclusivamente público. A Administração indireta consiste, nos termos do Decreto-

Lei n.º 200, de 25.2.6727, em empresas de sociedade de economia mista, fundações, 

empresas públicas, autarquias. Estas denominações possuem diferenças quanto ao 

regime jurídico adotado em cada uma, podendo ser de direito público ou de direito 

privado28. 

                                                 
24 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo . 20. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 393 
25 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo . 17. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2004.  p. 127. 
26 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo . 17. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2004.  p. 127. 
27 BRASIL. Decreto-Lei n. 200 , de 25 de fev. de 1967. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil/Decreto-Lei/Del0200.htm>. Acesso em: 15 de maio de 2009. 
28 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo . 20. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 393 
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A Administração Pública poderá ser descentralizada, o que permite a 

pessoas jurídicas distintas, que cada uma tenha a sua competência e função. 

Poderá, também ser desconcentrada. Neste caso, a mesma pessoa dividirá 

competências entre os diversos órgãos estatais. 29 

Dessa forma, os órgãos instituídos pelo Estado são unidades que 

representam a Administração Pública. Contudo, não dispõem de vontade própria ou 

ação, ou seja, são somente dotados de competências que lhe foram atribuídas pelo 

Estado, sem personalidade jurídica, pois quem possui personalidade jurídica é 

União, os Estados, Municípios e o Distrito Federal.30  

 

1.3.1 Pessoas jurídicas de direito público 

 

 

Os  entes federados compõem a Administração Direta, conforme o art. 18 da 

CRFB/88: 

 

Art. 18 - A organização político-administrativa da República 
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 
Constituição. 

 

Serão consideradas pessoas jurídicas de direito público as elencadas no art. 

41 do Código Civil: 

 

Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno: 
I - a União; 
II - os Estados, o Distrito Federal e os Territórios; 
III - os Municípios; 
IV - as autarquias, inclusive as associações públicas; 
V - as demais entidades de caráter público criadas por lei. 
Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas 
de direito público, a que se tenha dado estrutura de direito privado, 
regem-se, no que couber, quanto ao seu funcionamento, pelas 
normas deste Código. 

  

                                                 
29 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo . 17. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2004.  p. 141. 
30 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo . 20. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 471 
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A diferenciação na concepção de Celso Antônio Bandeira de Mello31 e Maria 

Helena Diniz32 entre pessoa de Direito público e de Direito privado se dá 

basicamente com a sua origem (do capital que a formou), sua finalidade e controle 

do Estado. 

As autarquias são pessoas jurídicas de direito público de capacidade 

administrativa33, uma vez que “não têm o poder de criar o próprio direito, mas 

apenas a capacidade de auto-administrar a respeito das matérias específicas que 

lhe foram destinas pela pessoa pública política que lhes deu vida”. Dessa forma, as 

autarquias serão constituídas pelo Estado através de lei própria, sem fins lucrativos 

e sob controle do Estado, pois tem objetivos públicos e não privados34. 

Já as fundações públicas, definidas no Decreto-Lei n.o  200/67, são pessoas 

de direito privado ou de direito público, o que, segundo Celso Antônio Bandeira de 

Mello, é incorreto, uma vez que são dotadas de poderes públicos e não somente 

para o exercício deles35. No caso das fundações de direito público, além de criadas 

pelo Estado, autorizadas por lei, estarão sujeitas às normas Administrativas36. Ou 

seja, é incorreto dizer que uma fundação dotada de poderes públicos pode ser uma 

pessoa de direito privado. Portanto, não obstante a posição do referido autor, ainda 

há discussão quanto à natureza das fundações. Porém, não se aprofundará nesta 

discussão, por não ser objeto da monografia. 

 

 

1.3.1.1 Órgãos públicos 

 

 

Os entes públicos exercem suas funções através de órgãos públicos não 

possuem personalidade jurídica, estes são tratados “como uma unidade que 

congrega atribuições exercidas pelos agentes públicos que o integram com o 
                                                 
31 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo . 15. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2003.  p. 142. 
32 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro . Volume 7. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 
2006. p. 393. 
33 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo . 15. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2003.  p. 147. 
34 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo . 15. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2003.  p. 149. 
35 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo . 15. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2003.  p. 169. 
36 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo . 20. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 411. 
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objetivo de expressar a vontade do Estado” 37. Dessa forma, as pessoas jurídicas 

estatais atuarão através dos órgãos, os quais serão competentes para determinadas 

áreas definidas em lei, conforme ensina Celso Antônio Bandeira de Mello: 

 

Independente do fenômeno a que se vem de aludir, o certo é que o 
Estado como as outras pessoas de Direito público que crie, pelos 
múltiplos cometimentos que lhes assistem, tem de partir, no interior 
deles mesmos, os encargos de sua alçada entre diferentes unidades, 
representativas, cada qual, de uma parcela de atribuições para 
decidir os assuntos que lhes são afetos. Estas unidades são o que 
denominamos órgãos e se constituem por um conjunto de 
competências.38 

 

Estes órgãos possuem independência em relação ao Estado, no sentido de 

que a sua constante modificação interna, como retiradas de agentes, cargos de 

chefia e modificação de regimento interno, são fatores que, por si só, não acarretam 

a extinção do órgão. Esta é a razão porque, na concepção de Hely Lopes Meirelles, 

os órgãos são independentes do governo em si: 

 
Cada órgão, como centro de competência governamental ou 
administrativa, tem necessariamente funções, cargos e agentes, mas 
é distinto desses elementos, que podem ser modificados, 
substituídos ou retirados sem supressão da unidade orgânica.39 

 

Ou seja, ainda que os cargos, funções e agentes sofram modificações, o 

órgão não será extinto, pois a criação e a extinção dos órgãos públicos somente 

podem ser efetuadas através de lei, de iniciativa privada do Chefe do Executivo, na 

forma do art. 3º do Decreto-Lei n.º 900, de 1969, o qual dispõe: 

 

Respeitada a competência constitucional do Poder Legislativo 
estabelecida no artigo 46, inciso II e IV, da Constituição, o Poder 
Executivo regulará a estruturação, as atribuições e funcionamento do 
órgãos da Administração Federal.40 

  

                                                 
37 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo . 20. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 471. 
38 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo . 17. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2004.  p. 129. 
39 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro . 30. ed., São Paulo: Malheiros, 2005. 
p. 68. 
40 BRASIL. Decreto-Lei. 900 , de 29 de setembro de 1969. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil/Decreto-Lei/Del0900.htm>. Acesso em: 05 de maio de 2009.  
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Em síntese, os órgãos públicos são meros instrumentos que expressam a 

vontade do Estado. Por isso, para quando se relacionam com outros órgãos ou com 

terceiros, ainda que despersonalizados, resulta efeitos jurídicos internos e externos, 

na forma legal ou regulamentar41. 

Dessa forma, os órgãos estatais estão estruturados pela Lei 10.683/200342, 

a qual possui seu art. 1º., modificado pela Lei 11.754/200843, o qual divide 

Presidência da República brasileira em: Casa Civil, Secretaria-Geral, Secretaria de 

Relações Institucionais, Secretaria de Comunicação Social, Gabinete Pessoal, 

Gabinete de Segurança Institucional e Secretaria de Assuntos Estratégicos da 

Presidência da República. A Lei n.º 10.683/2003, atualizada, também organiza os 

Ministérios, dividindo-os em 23, cada um com sua competência específica. 

As atribuições dos órgãos públicos, que representam a vontade do Estado, 

serão exercidas por agentes públicos capacitados e dotados de funções próprias 

para cada atribuição44. Dessa forma, tendo em vista que os agentes agem em nome 

do Estado, por intermédio do órgão público, este será responsável pelos atos de 

seus agentes, públicos ou privados45, de forma pecuniária, ou seja, civilmente, com 

fulcro no art. 37, § 6.º da CRFB/88. 

 

 

1.3.2 Pessoas jurídicas de direito privado 

 

 

Conforme já explanado, as pessoas jurídicas de direito privado serão 

constituídas mediante a inserção de capital privado e instituídas mediante lei 

específica, na forma do inciso XIX, do art. 37, da CRFB/88: 

 

Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a 
instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de 

                                                 
41 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro . 30. ed., São Paulo: Malheiros, 2005. 
p. 68. 
42 BRASIL. Lei 10.683 , de 28 de maio de 2003. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.683.htm>. Acesso em: 15 de maio de 2009. 
43 BRASIL. Lei 11.754/2008, de 23 de jul. de 2008. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11754.htm>. Acesso em: 15 de maio 
de 2009. 
44 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo . 20. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 472. 
45 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo . 20. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 595 
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fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as 
áreas de sua atuação; 

 

As pessoas jurídicas de direito privado serão as fundações públicas de 

direito privado, as empresas públicas e as sociedades de economia mista46. 

As fundações públicas de direito privado, de forma diversa das de direito 

público, serão instituídas pelo Estado, autorizadas por lei, contudo, não obedecerão 

na totalidade os preceitos do ramo Administrativo47.  

Já as empresas públicas, a lei não as cria, mas dá permissão para a sua 

instituição. Contudo, mesmo havendo previsão legal para sua instituição e sendo o 

quadro societário composto apenas por pessoas jurídicas de direito público, são 

caracterizadas como pessoas jurídicas de direito privado48. Dessa forma, ainda que 

formadas somente com recursos públicos, são utilizadas como instrumento do 

Estado para exploração econômica ou prestação de serviços públicos49. 

As sociedades de economia mista diferenciam-se das empresas públicas 

pelo fato de serem instituídas mediante capital público e privado e, portanto, regidas 

pela lei de sociedade anônima. Assim, tendo em vista que o Decreto-lei n.o 200/67 

determina que o capital destas sociedades deve ser predominantemente da 

administração direta ou indireta, o Estado possui maior poder de voto do que os 

sócios privados50. 

Como se vê, a Administração indireta, apesar de ter grande poder de ação 

do Estado, não se vincula diretamente a este, porquanto possui personalidade 

jurídica, diferentemente dos órgãos públicos. 

 

 

1.3.3 Empresas privadas prestadoras de serviços púb licos 

 

 

                                                 
46 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo . 4. Ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva: 
2009. p. 180. 
47 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo . 20. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 405. 
48 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo . 4. Ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva: 
2009. p. 196. 
49 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo . 15. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2003.  p. 172. 
50 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo . 15. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2003.  p. 176. 
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As empresas prestadoras de serviços públicos serão aquelas criadas e 

administradas por particulares que recebem concessão ou permissão executar 

serviços de competência do Poder Público, remunerados por tarifa51. 

Maria Zanella Di Pietro denomina e conceitua a concessão de serviço 

público como autorização administrativa, da seguinte forma: 

 
Pode-se, portanto, definir a autorização administrativa, em sentido 
amplo, como o ato administrativo unilateral discricionário e precário 
pelo qual a Administração faculta ao particular o uso de bem público 
(autorização de uso), ou a prestação de serviço público (autorização 
de serviço público), ou o desempenho de atividade material, ou a 
pratica que, sem esse consentimento, seriam legalmente proibidos 
(autorização como ato de polícia).52 
 

Quanto à permissão de serviço público, a mesma autora leciona: 

 

Permissão, em sentido amplo, designa o ato administrativo unilateral, 
discricionário e precário, gratuito ou oneroso, pelo qual a 
Administração Pública faculta ao particular a execução de serviço 
público ou a utilização de bem público.53 

 

Como se vê, as empresas que se trata aqui são diferentes daquelas pessoas 

elencadas na Administração direta e indireta. Estes são de direito privado e sem 

intervenção estatal na sua administração, uma vez que executam os serviços que 

lhe são concedidos pelo Estado. Podendo, daí, responder por possíveis más 

execuções dos serviços que lhes são conferidos54. 

Hely Lopes Meirelles atribui às empresas prestadoras de serviços públicos 

cinco princípios do Direito Administrativo, conforme se transcreve: 

 
O princípio ou requisito da generalidade significa serviço para todos 
os usuários, indiscriminadamente; o da permanência ou continuidade 
impõe serviço constante, na área e período de sua prestação; o da 
eficiência quer dizer serviço satisfatório, qualitativa e 
quantitativamente; o da modicidade indica preços razoáveis, ao 

                                                 
51 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro . 30. ed., São Paulo: Malheiros, 2005. 
p. 370. 
52 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo . 19. ed. 2.ª reimp.  São Paulo: Atlas, 
2006. p. 237 
53 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo . 19. ed. 2.ª reimp.  São Paulo: Atlas, 
2006. p. 238 
54 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro . 30. ed., São Paulo: Malheiros, 2005. 
p. 369-370 
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alcance de seus destinatários; o da cortesia significa bom tratamento 
ao público55. 
 

O autor ressalta que, não sendo atendido algum desses requisitos, o 

concessionário expõe-se às sanções regulamentares ou contratuais da concessão, 

por execução inadequada do serviço56. 

Portanto, a empresa particular à qual foram concedidos serviços públicos 

mediante remuneração, deverá responder civilmente caso não cumpra com suas 

obrigações contratuais devidamente e em consonância com os princípios da 

Administração pública.  

Dessa forma, tendo em vista que as empresas privadas prestadoras de 

serviços públicos não se confundem com a Administração direta ou direta, a 

responsabilidade por atos defeituosos e lesivos a terceiros, será solidária. Assim, o 

Estado somente se responsabilizará pelos atos lesivos a terceiros, caso a empresa 

privada não possua condições de reparar o dano causado. 

 

 

1.4 AGENTES PÚBLICOS 

 

 

Conforme visto anteriormente, a Administração age direta ou indiretamente 

por meio dos órgãos públicos, autarquias, sociedades de economia mista, etc. 

Aqueles que realizam as vontades do Estado são chamados de agentes públicos. 

Pode-se dizer quanto à expressão agente público: 

 

Esta expressão – agentes públicos – é a mais ampla que se pode 
conceber para designar genérica e indistintamente os sujeitos que 
servem ao Poder Público como instrumentos expressivos de sua 
vontade ou ação, ainda quando o façam apenas ocasional ou 
episodicamente.57 

 

                                                 
55 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro . 30. ed., São Paulo: Malheiros, 2005. 
p. 380 
56 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro . 30. ed., São Paulo: Malheiros, 2005. 
p. 381 
57 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 17. ed., São Paulo: Malheiros, 
2004 p. 226. 



18 
 

Os agentes públicos são pessoas que prestam serviços para o Estado e 

para as pessoas jurídicas de direito público e privado58. Tanto Maria Zanella Di 

Pietro como Celso Antônio Bandeira de Mello dividem a categoria em agentes 

políticos, servidores estatais e particulares em colaboração com a Administração. A 

Emenda Constitucional 18/9859 passou a tratar os militares em categoria separada 

dos servidores estatais, contudo, continuam a se caracterizar com agentes 

públicos60. 

 

 

1.4.1 Agentes políticos 

 

 

Os agentes políticos são aquelas pessoas ligadas ao governo brasileiro “aos 

quais cabem as decisões mais importantes quanto os fins e aos meios de atuação 

estatal, como emanação direta da soberania popular”61. Ou seja, estão incluídas, 

segundo Maria Zanella Di Pietro62 e Celso Antônio Bandeira de Mello63, o Presidente 

da República, Governadores, Vereadores, Prefeitos e auxiliares imediatos. Para 

Hely Lopes Meirelles64, o conceito de agentes políticos é mais amplo e abrange 

também aqueles que possuem prerrogativas constitucionais e atuam não só 

politicamente como também com atividades judiciais65. 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, “seus direitos e deveres não 

advêm de contrato travado com o Poder Público, mas descendem diretamente da 

Constituição e das leis” 66. Deste horizonte, os juízes tornar-se-iam agentes políticos, 

                                                 
58 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo . 20. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 476. 
59 BRASIL. Emenda constitucional. Emenda Constitucional n. 18 . 05 fev. 1998. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc18.htm>. Acesso em: 15 abril 
2009. 
60 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo . 20. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 476. 
61 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo . 4. Ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva: 
2009. p. 717 
62 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo . 20. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 477. 
63 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 17. ed., São Paulo: Malheiros, 
2004 p. 229. 
64 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro . 30. ed., São Paulo: Malheiros, 2005. 
p. 76-77 
65 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro . 30. ed., São Paulo: Malheiros, 2005. 
p. 77 
66 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 17. ed., São Paulo: Malheiros, 
2004 p. 230 
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uma vez que seus poderes emanam da Constituição Federal. Maria Zanella Di Pietro 

segue o mesmo raciocínio: 

 

Não basta o exercício de atribuições constitucionais para que se 
considere como agente político aquele que as exerce, a menos que 
se considere como tal todos os servidores integrados em instituições 
com competência constitucional, como a Advocacia Geral da União, 
as Procuradorias dos Estados, a Defensoria Pública, os militares67. 

 

Entretanto, Di Pietro abre a ressalva de que “é necessário reconhecer, 

contudo, que atualmente há uma tendência a considerar os membros da 

Magistratura e do Ministério Público como agentes políticos” 68. Cumpre destacar 

quem para que os membros da Magistratura sejam caracterizados como agentes 

políticos, necessário se faz que eles exerçam “uma parcela da soberania do Estado, 

consistente em dizer o direito em ultima instância” 69. Nessa senda, Volnei Ivo Carlin 

se posiciona: 

 

Agentes políticos são aqueles que ocupam cargos estruturais à 
organização política do Estado. O vínculo que se estabelece e a 
função que seu ocupante exerce são, portanto, de natureza política, 
devendo esta última ser entendida como aquela abarcada pelo Poder 
Executivo, Legislativo, Judiciário ou, ainda, dentro da esfera do 
Ministério Público70. 

 

Conclui-se, portanto, que a doutrina diverge quanto à conceituação dos 

agentes políticos. Todavia, o posicionamento dos juristas tende a englobar os 

membros da Magistratura e do Ministério Público neste conceito. No presente 

trabalho, adota-se a corrente doutrinária que considera os magistrados como 

agentes políticos. 

 

 

1.4.2 Servidores Públicos 

 

 

                                                 
67 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo . 20. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 478 
68 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo . 20. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 478 
69 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo . 20. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 478 
70 CARLIN, Volnei Ivo. Manual de Direito Administrativo . Doutrina e jurisprudência. 4. ed. 
Florianópolis: Conceito, 2007. p. 327 
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Servidores Públicos são pessoas físicas que prestam algum tipo de serviço 

ao Estado e à Administração indireta, dessa forma, para uma pessoa física prestar 

algum tipo de serviço remunerado, ressalvados os temporários, pelo Estado, deve 

possuir um vínculo empregatício com este. Podem estes ser aqueles regidos através 

de estatuto próprio estabelecido por cada unidade da federação, chamados de 

servidores estatutários, com também podem ser os empregados públicos regidos 

pela legislação trabalhista71.  

O art. 37, inciso IX,  da CRFB/88 preconiza que “a lei estabelecerá os casos 

de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de 

excepcional interesse público”, ou seja, permite os chamados servidores temporários 

que, apesar de não possuírem vínculo a cargo ou a emprego, são contratados pelo 

Estado a fim de suprir uma necessidade temporária. Como no passado a exceção 

dessa categoria previa a possibilidade de contratação temporária, esta era utilizada 

para aplicar caráter permanente ao contratado. Di Pietro atualiza o conceito de 

trabalho temporário, afirmando que “hoje, não mais se tolera a admissão, mas 

apenas a contratação, que somente pode ocorrer ‘por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público’”72. 

No caso dos servidores estatutários, também existe uma ressalva, que prevê 

aos membros da Defensoria Pública, Advocacia Pública, do Tribunal de Contas, do 

Ministério Público e da Magistratura73, ser regidos por lei própria, uma vez que os 

cargos também foram criados através de leis orgânicas e independem da 

Administração Direta74. 

 

 

1.4.3 Agentes Militares 

 

 

Os agente militares são pessoas físicas que prestam serviços à Marinha, 

Exército, Aeronáutica, Bombeiros militares e Polícias Militares que compõem as 

                                                 
71 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo . 4. Ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva: 
2009. p. 733-734 
72 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo . 20. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 479. 
73 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo . 20. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 481. 
74 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro . 30. ed., São Paulo: Malheiros, 2005. 
p. 401. 
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unidades federativas75. Eles possuem um regime próprio, ainda que vinculados ao 

Estado, tendo direito a uma série de vantagens, previstas no art. 42 da CRFB/8876, 

após a promulgação da já citada Emenda Constitucional 18/98, ou ainda nos 

estatutos que os regem. 

 

 

1.4.4 Particulares em colaboração com o Poder Públi co 

 

 

Sem vínculos empregatícios, os particulares em colaboração mantêm 

relações com o Estado através da prestação de serviços, remunerados ou não. 

Estes se dividem em espécies, dentre as quais: os requisitados para alguma 

atividade pública, como por exemplo, os jurados, os recrutados para serviço militar 

obrigatório e apuradores de votos77; os delegados pelo Poder Público, os quais 

prestam serviços notariais e de registro, tradutores e interpretes públicos e leiloeiros; 

por fim, os gestores de negócio que “assumem determinada função em momento de 

emergência, como epidemia, incêndio, enchente, etc78. Nesse conceito, Maria 

Zanella Di Pietro insere os empregados das empresas concessionárias e 

permissionárias de serviços públicos, ainda que a remuneração destes não seja 

paga pelos cofres públicos79. 

Dessa forma, os  particulares em colaboração com o Poder Público serão as 

pessoas físicas, mediante remuneração, ou não, que prestarem algum tipo de 

serviço ao Estado 

 

 

1.5 ELEMENTOS DA RESPONSABILIZAÇÃO 

 

 

                                                 
75 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo . 20. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 482 
76 Art. 42 – CRFB/88 - Os membros da Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições 
organizadas com base na hierarquia  e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios. 
77 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 17. ed., São Paulo: Malheiros, 
2004 p. 232. 
78 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo . 20. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 483. 
79 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo . 20. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 484. 
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Ao se referir à responsabilidade civil, conforme já exposto, pensa-se na 

ocorrência de um dano causado por alguém através de uma conduta ilícita ou lícita. 

Também já foi feita a diferenciação entre responsabilidade contratual, onde o dano 

decorre de quebra de um dever jurídico firmado entre as partes e, extracontratual, 

onde a responsabilidade é imputada devido à quebra de um dever jurídico imposto 

em lei. 

Logo, a responsabilização objeto deste trabalho será a extracontratual, uma 

vez que o chamado prazo razoável, que será mais adiante apresentado, está 

previsto em lei. Portanto, para caracterizar a responsabilidade civil daquele que 

infringe dever jurídico é necessário a análise de três complexos elementos, a 

conduta do agente, podendo ser comissiva ou omissiva, o dano gerado por ele, a 

culpa, e a relação existente entre causa e efeito – nexo causal80. 

 

 

1.5.1 Conduta culposa 

 

 

No decorrer do século XX foi sendo estruturado um sólido consenso na 

doutrina e na jurisprudência brasileira, de que deveria ser mais aplicada a 

responsabilidade objetiva do que a subjetiva. Contudo, somente com a promulgação 

do Código Civil de 2002, o sistema de responsabilização adotado foi 

prevalentemente objetivo81, já no caso da responsabilidade estatal, o critério é 

objetivo, em atendimento ao disposto no art. 37, § 6.º da CFRB/88. 

Dessa forma, a conduta culposa é tratada como uma ação ou omissão 

eivada de culpa, que causa posteriormente, o dano. Logo, a ação é uma conduta 

comissiva, que está ligada a uma conduta reprovável a ser analisada por um juízo82. 

Já a conduta omissiva é mais rara em casos práticos, uma vez que o agente tem o 

dever de agir e não o faz83. Ou seja, a lei prevê uma ação em determinada situação 

                                                 
80 FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil . 7. ed., São Paulo: Malheiros, 2007. 
p. 21. 
81 FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil . 7. ed., São Paulo: Malheiros, 2007. 
p. 22-23. 
82 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro.  Volume 7. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 
2006. p. 38-39. 
83 FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil . 7. ed., São Paulo: Malheiros, 2007. 
p. 24-25. 
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e, por algum motivo, o agente não o faz. Nesse caso, a conduta omissiva vai de 

encontro com o dever jurídico do agente público, que tem o dever de prestar o 

serviço que lhe é designado pelo Estado. 

Tem-se como exemplos de uma conduta reprovável comissiva a de um 

agente que possa ferir, matar ou prejudicar alguém, além de suas funções. Como 

exemplo de conduta omissiva, tem-se o caso de um bombeiro que, ao ver uma casa 

em chamas, nada faz para apagar o fogo. 

Por outro lado, há ainda a conduta decorrente de ato ou omissão de terceiro. 

Por exemplo, o pai responsável pelos atos do filho, o patrão pelo dos seus 

empregados ou um animal que, sob responsabilidade de seu dono, fere pessoas. 

Nesse ultimo caso o responsável pelo dano será o dono do animal. 

Cavalieri Filho conceitua o ato omissivo da seguinte forma: 

 

Tendo por essência o descumprimento de um dever de cuidado, que 
o agente poderia conhecer e observar, ou, como querem outros, a 
omissão de diligência exigível, a dificuldade da teoria da culpa está 
justamente na caracterização precisa da infração desse dever ou 
diligência, que nem sempre coincide com a violação da lei.84 

 

Cumpre destacar, ainda, de acordo com os ensinamentos de Cavalieri Filho, 

que não basta o agente possuir a vontade de fazer o que lhe parece correto, lícito ou 

justo, mas incumbe ao agente possuir capacidade de cumprir com suas obrigações 

de forma coerente e sensata no exercício de suas funções. Dessa forma, ainda que 

o agente tenha agido sem a intenção de causar danos na prestação de seus 

serviços, é suscetível de ser responsabilizado por seus atos quando age de forma 

incapaz, negligente ou imperfeita, ou seja, “há na culpa uma conduta mal dirigida a 

um fim lícito” 85. 

Dentre outras modalidades de culpa Carlos Roberto Gonçalves, destaca: 

 

A culpa pode ser, ainda, in eligendo: decorre da má escolha do 
representante, do preposto; in vigilando: decorre da ausência de 
fiscalização; in committendo: decorre de uma ação, de um ato 
positivo; in omittendo: decorre de uma omissão, quando havia deter 

                                                 
84 FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil . 7. ed., São Paulo: Malheiros, 2007. 
p. 32. 
85 FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil . 7. ed., São Paulo: Malheiros, 2007. 
p. 32. 



24 
 

de não se abster; in custodiendo: decorre de falta de cuidados na 
guarda de algum animal ou de algum objeto. 

 

Logo, sendo a culpa devidamente esclarecida no juízo, caberá a reparação 

do dano àquele que foi lesado pelo agente. Contudo, no caso da responsabilidade 

civil estatal, há a possibilidade de reparação do dano independente de comprovação 

de culpa, conforme será melhor demonstrado à diante. 

 

 

1.5.2 O dano 

 

 

No caso do dano, a sua conceituação é mais breve e objetiva. Basicamente 

o dano é a razão em si da Responsabilidade Civil. Explica-se, o dano é o resultado 

da conduta do agente e sem a conseqüência lesiva de uma conduta, ainda que 

dolosa e ilícita, não há que se falar em Responsabilidade Civil86. Logo, caso o 

agente aja de forma incompatível com suas funções, mas que não gere dano a 

ninguém, não há que se falar em responsabilização civil87, podendo, contudo, haver 

a responsabilidade administrativa do agente causador do dano, uma vez que agiu de 

forma incoerente no exercício de suas funções. 

Dessa forma, o dano nada mais é que uma “diminuição de um bem jurídico, 

qualquer que seja a sua natureza, quer se trate de um bem patrimonial, quer se trate 

de um bem integrante da própria personalidade da vítima”88. Existem, portanto, duas 

espécies de dano: o dano patrimonial e o dano moral, ainda que outros autores 

acrescentem diversas modalidades de danos, o que não cabe ao presente trabalho 

estudá-los. 

O dano patrimonial é a lesão direta ou indireta a um bem suscetível de 

restauração ao estado anterior à lesão89. Poderá esta ser dividida em danos 

emergentes e lucros cessantes. Os danos emergentes são aqueles de fácil 

                                                 
86 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro.  Volume 7. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 
2006. p. 59. 
87 FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil . 7. ed, São Paulo: Malheiros, 2007. 
p. 71. 
88 FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil . 7. ed, São Paulo: Malheiros, 2007. 
p. 71. 
89 VARELA, João Matos Antunes. Das obrigações em geral.  8. ed. Volume I. Coimbra: Livraria 
Almedina, 2000. 
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constatação, pois houve diminuição do patrimônio do lesado. Já os lucros cessantes, 

são os valores que o lesado deixou de ganhar enquanto esteve impedido em razão 

do dano90.  

No caso do dano moral, é necessária maior atenção por parte do magistrado 

uma vez que o dano possui conflito na sua conceituação. Há a corrente positiva, que 

trata o dano moral como dor, vexame, sofrimento e humilhação, e há também a 

corrente negativa, que trata o dano moral como todo aquele que não é patrimonial, 

ou seja, o não-material91.  

A CRFB/8892 trouxe o direito à reparação por danos morais numa medida de 

compensar o prejuízo subjetivo, ou seja, que não pode ser mensurado através de 

análise patrimonial. Colhe-se das palavras de Volnei Ivo Carlin que “ninguém poderá 

imaginar que se tenha achado o equivalente da dor moral ou física, pois o dinheiro 

servirá apenas para mitigar, para consolar, para estabelecer certa compensação”93. 

Logo, a sua reparação efetiva torna-se impossível posto que a dor física e moral não 

equivalem ao dinheiro. 

 

 

1.5.3 Nexo causal 

 

 

O nexo causal é a ligação entre o fato e o efeito. É necessário, contudo, 

diferenciar a imputação do nexo causal. Isto porque a imputabilidade por si só não é 

suficiente para a caracterização da responsabilidade civil. Logo, é necessária a 

relação entre a conduta do agente e o dano. Nos ensinamentos de Serpa Lopes 

colhe-se a seguinte passagem: 

 

Quando se cogita de imputabilidade ou da culpabilidade, temos que 
determinar quais as condições necessárias a que um resultado deva 

                                                 
90 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações . Volume I. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 568. 
91 FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil . 7. ed, São Paulo: Malheiros, 2007. 
p. 76. 
92 Art. 5.º - CRFB/88 - V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem; X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação; 
93 CARLIN, Volnei Ivo. Manual de Direito Administrativo . Doutrina e jurisprudência. 4. ed. 
Florianópolis: Conceito, 2007. p. 370 
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ser imputado subjetivamente ao seu autor, enquanto o problema do 
nexo causal diz respeito às condições mediante as quais o dano 
deve ser imputado objetivamente à ação ou omissão de uma 
pessoa.94 

 

Assim, a culpabilidade somente terá efeito caso haja relação com o dano, ou 

seja, através do nexo de causalidade. Nas palavras de Cavalieri Filho, o nexo causal 

é “o vínculo entre um determinado comportamento e um evento” sendo elemento 

indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil95. 

Dentre as teorias adotadas para a aplicação concreta do nexo causal, tem-

se a teoria da causa adequada, segundo a qual quando “várias condições 

concorreram para determinado resultado, nem todas serão causas, mas somente 

aquela que for a mais adequada à produção do evento”96. Uma delas é a teoria da 

equivalência dos antecedentes, na qual não é feita distinção quando diversas são as 

causas do dano, dessa forma, não é feita distinção quanto a relevância que uma das 

causas levou ao dano97. Por outro lado, Cavalieri Filho adota a teoria da causalidade 

adequada para ser aplicada na seara do Direito Civil uma vez que, nem todas as 

condições que concorrem para o resultado são equivalentes, devendo ser adotada 

aquela que produziu o dano98. 

Como se vê, ainda que a culpa seja dispensável na responsabilidade 

objetiva, o nexo causal será sempre necessário para imputar a responsabilidade a 

alguém. Isto porque somente o nexo causal indicará o sujeito causador do dano, 

porque o nexo causal é a ponte entre a causa e o efeito. 

 

 

                                                 
94 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Curso de Direito Civil.  8. ed., v. I. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 1996. 
95 FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil . 7. ed., São Paulo: Malheiros, 2007. 
p. 46 
96 FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil . 7. ed., São Paulo: Malheiros, 2007. 
p. 48 
97 COUTO E SILVA, Almiro Régis. A responsabilidade extracontratual do Estado no Direito Brasileiro. 
Revista de Direito Administrativo, 1995. Apud. SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Revisão 
crítica da responsabilidade extracontratual do Esta do no direito brasileiro. TRF, 25 de out. de 
2004. Disponível em: <www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao003/paulo_sanseverino.htm>. 
Acesso em: 17 de maio de 2009. 
98 FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil . 7. ed., São Paulo: Malheiros, 2007. 
p. 49. 
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2 PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO  

 

 

Tendo em vista que os elementos necessários para caracterizar a 

responsabilidade objetiva do Estado são o nexo causal e o dano, imprescindível a 

análise quanto ao dano decorrente da demora na prestação jurisdicional. 

Para demonstrar o processo num tempo razoável, a CRFB/88, através da 

Emenda Constitucional n. 45 de 2004, adotou como direito fundamental, o chamado 

“prazo razoável”. Contudo, não há uma definição matemática do que seria um prazo 

razoável para a prestação jurisdicional em um litígio. 

Assim, conforme será demonstrado a seguir, para caracterizar o dano pela 

morosidade processual, é necessário que sejam demonstrados determinados 

elementos causadores da demora da prestação jurisdicional. 

 

 

2.1 DIREITO FUNDAMENTAL AO PRAZO RAZOÁVEL 

 

 

O crescente descontentamento da população com o Poder Judiciário é 

evidente, em respeito à demora na prestação jurisdicional, a situação não é 

diferente, processos se acumulam no aguardo de uma efetiva prestação 

jurisdicional. 

Frente a este problema, a Emenda Constitucional n.º 45, de 2004, foi 

promulgada com o intento de descongestionar o Poder Judiciário. Dentre as 

medidas inseridas por esta Emenda Constitucional, a fim de dar um célere impulso 

ao processo, foi inserida a garantia à prestação jurisdicional dentro de um prazo 

razoável. Dessa forma, tendo em vista que o presente trabalho aborda a 

responsabilidade do Estado pela demora na prestação jurisdicional, torna-se 

indispensável o estudo conceitual acerca do tema. 

 

 

2.1.1 Conceito 
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Ainda que na redação original da Constituição Federal, promulgada em 5 de 

outubro de 1988, constasse no seu art. 5.º, incisos XXXV e LIV, o principio de 

acesso à justiça e o devido processo legal, não havia nenhum dispositivo que 

regulasse o tempo para ser efetivada a tutela jurisdicional do Estado. Em 

conseqüência deste silêncio, atualmente, milhares de processos se arrastam por 

décadas, esquecidos entre pilhas de outros processos, deixando as partes 

desamparadas pelo Judiciário. 

Luiz Guilherme Marinoni comenta sobre a tempestividade do processo em 

decorrência do direito de acesso à justiça: 

 

O direito à defesa, assim como o direito à tempestividade da tutela 
jurisdicional, são direitos constitucionalmente tutelados. Todos 
sabem, de fato, que o direito de acesso à justiça, garantido pelo art. 
5.º, XXXV, da Constituição da República, não que dizer apenas que 
todos tem direito à adequada tutela jurisdicional ou à tutela 
jurisdicional efetiva, adequada e tempestiva.99 

 

A preocupação com a morosidade da Justiça gerou a elaboração de tratados 

e convenções internacionais, que garantiram a chamada “razoável duração do 

processo”, sem, contudo, definir previamente qual seria o prazo razoável para este. 

Tendo em vista que cada processo atende a um fim específico e utiliza 

meios processuais distintos e peculiares para cada circunstância, torna-se 

impossível determinar um prazo aritmético para a solução do processo. Nesse 

sentido, Fabiano Carvalho ressalta que, “por ser um conceito jurídico indeterminado 

ou aberto, e de caráter dinâmico, o prazo razoável requer um processo intelectivo 

individual de acordo com a natureza de cada caso”100. 

Contudo, através de construção doutrinária, foi possível alcançar um 

significado  para a expressão. Nas palavras de Danielle Annoni: 

 

A expressão prazo razoável, que visa regular a garantia do 
demandante de obter do Poder Judiciário uma resposta pronta e 

                                                 
99 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória, julgamento antecipado e execução imediata da 
sentença. p. 18. CARVALHO, Fabiano. Garantia da Razoável Duração do Processo. In: WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim (Coord.). Reforma do judiciário : primeiros ensaios críticos sobre a EC. n. 
45/2004. São Paulo: Editora RT, 2005. p. 216. 
100 CARVALHO, Fabiano. Garantia da Razoável Duração do Processo. In: WAMBIER, Teresa Arruda 
Alvim (Coord.). Reforma do judiciário : primeiros ensaios críticos sobre a EC. n. 45/2004. São Paulo: 
Editora RT, 2005. p. 218. 
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efetiva, ou seja, o direito de que seu processo termine logo e lhe 
forneça uma resposta condizente com o pedido formulado, encontra 
no direito internacional, diversos sinônimos. A expressão prazo 
razoável tem origem na Convenção Européia de Direitos Humanos 
(1950) que trata do tema em seu art. 6º.1. A Convenção Americana 
de Direitos Humanos (1969) reproduziu a expressão em seu art. 8.1, 
também fazendo referência expressa ao prazo razoável.101 

 

No mesmo sentido Pietro de Jesús discorre: 

 

A razoabilidade e, também, a proporcionalidade, como princípios 
norteadores da atuação estatal, aliás, decorrentes do aspecto 
material ou substancial da cláusula do devido processo legal, 
permitem asseverar que o prazo não pode ser tão extenso que 
protele a necessária prestação, como igualmente não pode ser tão 
exíguo que comprometa o contraditório ou a ampla defesa, ou 
mesmo, a satisfação do direito.102 

 

O princípio da razoabilidade é, em síntese, de acordo com Celso Antônio 

Bandeira de Mello, o exercício das atribuições da Administração, em consonância 

com o senso normal das pessoas. Já o principio da proporcionalidade é o exercício 

destas atribuições, dentro da finalidade pública a que se destina o ato.103 

Nesse sentido, o prazo razoável para a prestação jurisdicional será  

alcançado quando a demanda seja solucionada dentro do prazo esperado pelos 

litigantes. Assim, havendo caráter de urgência, o processo deverá ser atendido pelo 

Poder Judiciário o mais rápido possível, desde que observadas todas as garantias 

fundamentais, como direito ao contraditório e a ampla defesa.  

Com o intento de que o direito fundamental ao prazo razoável seja atendido 

sem ter que padronizar prazos para a tutela jurisdicional, Samuel Miranda Arruda 

esclarece: 

 

Reconhecida a existência de um imperativo constitucional a garantir 
razoabilidade temporal dos processos, o interprete deparado com a 
necessidade de materializar o conceito poderia sucumbir à tentação 
de considerar “tramitação em tempo razoável” unicamente a que 
obedecesse de forma estrita aos prazos de direito processual, 

                                                 
101 ANNONI, Danielle. O direito humano de acesso à justiça em um prazo ra zoável.  2006. Tese 
(doutorado). UFSC, 2006. p. 178. 
102 ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. Reforma no Judiciário e efetividade da prestação jurisdicional. 
In: TAVARES, André Ramos; LENZA, Pedro; ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora (Coord.). Reforma no 
Judiciário . São Paulo: Método, 2005. p. 35. 
103 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo . 17. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2004.  p. 99-101. 
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admitindo existir um “direito fundamental ao cumprimento dos 
prazos”.104 

 

Dessa forma, apesar de os prazos garantirem a forma do processo, nem 

sempre este, ainda que atenda aos prazos processuais, será julgado em tempo 

condizente com a pretensão das partes105. Ademais, Cláudia Ebling conceitua a  

medida de urgência como a “imprescindibilidade da medida judicial, sob pena de 

dano irreparável ou de difícil reparação sob a ótica dos direitos existentes”106. Assim, 

caso o processo possua caráter de urgência, é imprescindível o atendimento da 

demanda em prazo condizente com a urgência dele emanada. 

 Entretanto, existem fatores que podem dificultar o atendimento da razoável 

duração do processo, conforme explana Alessandra Mendes Spalding: 

 

Logicamente que, diante do caso concreto, inúmeras variáveis 
externas podem contribuir para que tal prazo seja estendido, como a 
demora na publicação das intimações pela impressa oficial, a 
necessidade de produção de prova pericial, oitiva de diversas 
testemunhas domiciliadas em comarcas distintas daquela onde 
tramita o feito, a argüição de incidentes processuais com efeito 
suspensivo, a ocorrência de outras causas suspensivas do processo 
a presença de mais de m réu com procuradores distintos, a presença 
num dos pólos da ação da Fazenda Pública etc.107 

 

Por outro lado, se tratando de um processo de caráter ordinário, ou até 

mesmo de rito especial, deve o juiz observar detalhes processuais essenciais para o 

desfecho da lide, sem causar um julgamento precoce e imaturo, dando possibilidade 

às partes de apresentarem todas as defesas e recursos previstos em lei, a fim de 

proteger os interesses bilaterais108. 

Nesse sentido, Fabiano Carvalho alerta sobre a necessidade dos 

magistrados refletirem sobre a efetividade e a rapidez da demanda, de forma que 

                                                 
104 ARRUDA, Samuel Miranda. O direito fundamental à razoável duração do processo . Brasília: 
Brasília Jurídica, 2006. p. 291 
105 ARRUDA, Samuel Miranda. O direito fundamental à razoável duração do process o. Brasília: 
Brasília Jurídica, 2006. p. 293 
106 EBLING, Cláudia Marlise da Silva Alberton. O princípio da razoável duração do processo sob o 
enfoque da jurisdição, do tempo e do processo . Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 1031, 28 abr. 
2006. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8304>. Acesso em: 26 maio 2008. 
107 SPALDING, Alessandra Mendes. Direito à tutela jurisdicional tempestiva à luz do inciso LXXVIII do 
art. 5.º da CF inserido pela EC. n.45/2004. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Reforma do 
judiciário : primeiros ensaios críticos sobre a EC. n. 45/2004. São Paulo: Editora RT, 2005. p. 38 
108 ARRUDA, Samuel Miranda. O direito fundamental à razoável duração do process o. Brasília: 
Brasília Jurídica, 2006. p. 293 
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não se confundam os conceitos e, conseqüentemente, o processo seja 

indevidamente julgado: 

 

A celeridade processual, conquanto sendo um valor que deve 
presidir a administração da justiça, não poderá, claramente, ser 
erigida a um tal ponto que, em seu nome, vá sacrificar outros valores 
que, afinal, são componentes de direitos fundamentais, tais como os 
do acesso aos tribunais em condições de igualdade e de uma 
efetividade de defesa.109 

 

Conclui-se que a doutrina não alcançou um conceito unívoco do que se trata 

o princípio do prazo razoável do processo. Entretanto, os doutrinadores não medem 

esforços, a fim de delimitar os obstáculos processuais que podem se formar no 

decorrer processo a fim de eliminá-los e tornar os processos mais rápidos. 

Ademais, não basta somente a célere prestação jurisdicional para que o 

Poder Judiciário suprima as necessidades da população; as partes necessitam 

também que, não só as decisões sejam emanadas rapidamente, como sejam 

julgadas de forma condizente com os pedidos formulados. 

 

 

2.2 A REFORMA DO JUDICIÁRIO E A GARANTIA DO PRAZO RAZOÁVEL 

 

 

Embora a positivação do direito fundamental ao prazo razoável da prestação 

jurisdicional tenha sido inserida no Ordenamento Jurídico brasileiro através da 

Emenda Constitucional n.º 45, de 2004, a presença desta garantia há décadas é 

debatida em Convenções internacionais. 

Ademais, a referida Emenda Constitucional não só inseriu o preceito legal de 

prazo razoável, como também trouxe inovações processuais ao Direito brasileiro, de 

forma que, em conjunto, são tratadas como Reforma do Poder Judiciário. 

 

 

2.2.1 Convenções internacionais 

                                                 
109 CARVALHO, Fabiano. Garantia da Razoável Duração do Processo. In: WAMBIER, Teresa Arruda 
Alvim (Coord.). Reforma do judiciário : primeiros ensaios críticos sobre a EC. n. 45/2004. São Paulo: 
Editora RT, 2005. p. 221. 
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Conforme explanado, na redação original da Constituição de 1988, não 

havia previsão legal para o alcance de uma efetiva prestação jurisdicional num prazo 

razoável. 

Contudo, haviam normas infraconstitucionais que indicavam a necessidade 

de um célere processo jurisdicional, dentre os quais os arts. 125, inciso II, 273, 193, 

194, 198 e 199, todos do CPC e arts. 799, 801 e 802 do CPP.  

Entretanto, a discussão sobre prestação jurisdicional dentro de um prazo 

razoável tem repercussão internacional desde a década de 50 quando, na 

Convenção Européia para Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais, foi reconhecido o direito à tutela jurisdicional, através da forma 

positivada no seu artigo 6.º, I, o qual possui a seguinte redação: 

 

Qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada, 
equitativa e publicamente, num prazo razoável por um tribunal 
independente e imparcial, estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer 
sobre a determinação dos seus direitos e obrigações de carácter 
civil, quer sobre o fundamento de qualquer acusação em matéria 
penal dirigida contra ela. O julgamento deve ser público, mas o 
acesso a sala de audiências pode ser proibido a imprensa ou ao 
público durante a totalidade ou parte do processo, quando a bem da 
moralidade, da ordem pública ou da segurança nacional numa 
sociedade democrática, quando os interesses de menores ou a 
protecção da vida privada das partes no processo o exigirem, ou, na 
medida julgada estritamente necessária pelo tribunal, quando, em 
circunstancias especiais, a publicidade pudesse ser prejudicial para 
os interesses da justiça.110 

 

Todavia, foi somente em 1992 que o Brasil tornou-se signatário da 

Convenção Americana de Direitos Humanos, assinada em São José, na Costa Rica 

,em 1969, que preceitua em seu art. 8°.1.: 

 

Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e 
dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, 
independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na 
apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na 

                                                 
110 ROMA. Convenção européia para salvaguarda dos direitos d o homem e das liberdades. 04 
nov. 1950. Disponível em: < http://www.cidadevirtual.pt/cpr/asilo1/cesdh.html>. Acesso em: 25 de 
maio de 2009. 
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determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, 
trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.111    

  

A Convenção representou um marco, principalmente por introduzir direitos 

de primeira geração, entre eles a liberdade, a vida, a privacidade, direitos políticos, 

igualdade, proteção judicial e outros. Ressalta-se que muitos dos Países signatários 

são subdesenvolvidos e tais garantias reservarão um futuro mais próspero à sua 

população112. 

Dentre outras inovações, a Convenção introduziu importantes garantias 

processuais, dentre as quais: princípio da presunção de inocência, confissão válida 

somente sem coação; direito a intérprete cedido pelo juízo ou Tribunal; em caso de 

erro judiciário, a possibilidade de reparação através de ação indenizatória; direito à 

prestação jurisdicional célere e efetiva, entre outros, previstos no art. 8.º da 

Convenção113. 

Para a proteção desses direitos humanos, a Convenção, através dos artigos 

34 a 69, organizou e regulou a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

 

Quanto à responsabilização estatal, a Convenção apresenta, pois, 
procedimentos judiciais para aferição da responsabilidade 
internacional do Estado parte pela violação dos direitos humanos 
reconhecidos, nos mesmos moldes do sistema europeu. Já em seu 
art. 1º, § 1º, determina o rol de direitos humanos protegidos, capaz 
de gerar responsabilidade internacional ao Estado membro. Esse 
artigo estabelece que compete ao Estado membro  zelar pelo 
respeito dos direitos humanos reconhecidos e garantir o exercício 
dos mesmos por parte de toda pessoa que é sujeita à sua 
jurisdição114. 

. 

O Brasil somente subscreveu a Convenção na data de 26 de maio de 1992, 

pelo Decreto Legislativo n.º 27, para, em 6 de novembro de 1992, através do 

Decreto Presidencial n.º 678, determinar integral cumprimento aos direitos ali 

dispostos. 

                                                 
111 COSTA RICA,  Convenção Americana de direitos humanos.  22 nov. 1969. Disponível em: 
<www.fenaj.org.br/arquivos/convencao_americana_de_direitos_humanos.doc>. Acesso em: 18 maio 
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112 ANNONI, Danielle. O direito humano de acesso à justiça em um prazo ra zoável.  2006. Tese 
(doutorado). UFSC, 2006. p. 118. 
113 RENAULT, Sérgio Rabello Tamm. Primeiros passos. In: BOTTINI, Pierpaolo; RENAULT, Sérgio 
Rabello Tamm (Org.). Reforma do Judiciário . São Paulo: Saraiva, 2005. p. 6. 
114 ANNONI, Danielle. O direito humano de acesso à justiça em um prazo ra zoável.  2006. Tese 
(doutorado). UFSC, 2006. p. 121. 



34 
 

Apesar de a Convenção interamericana prever o direito à célere prestação 

jurisdicional desde 1992, somente com o advento da Emenda Constitucional n.º 45, 

de 2004, esta foi incluída na CRFB/88 como um direito fundamental. 

 

 

2.2.2 Emenda Constitucional n.º 45, de 2004 

 

 

Em  8 de novembro de 2004, o Estado brasileiro deu início a uma renovação 

do Poder Judiciário com inserções de medidas para melhorar a eficiência da 

prestação jurisdicional, matéria deste trabalho, como também para o acesso à 

Justiça.115 

A Emenda Constitucional n.º 45/2004 é fruto de anos de discussões acerca 

do desempenho das instituições públicas em um Estado Democrático de Direito. Em 

1992, o então deputado federal Hélio Bicudo, apresentou a Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 96, a qual trazia, em sua essência, maior segurança e 

transparência às decisões administrativas. A proposta foi aprovada pela Câmara 

Federal somente no ano 2000 e, com a posse do presidente Luiz Inácio “Lula” da 

Silva, foi criada a Secretaria de Reforma do Judiciário, para acelerar a aprovação da 

Emenda Constitucional, sendo que a Proposta foi aprovada e promulgada em 8 de 

dezembro de 2004116. 

Para Sérgio Rabello, Secretário de Reforma do Judiciário, a Emenda 

Constitucional trata sobre quatro grandes aspectos: “a) a democratização do Poder 

Judiciário; b) a criação de mecanismos que concedam a celeridade à prestação 

jurisdicional; c) o fortalecimento das carreiras jurídicas; d) a solidificação da proteção 

aos direitos fundamentais”117.  

Dessa forma, a Emenda Constitucional 45/2004 inseriu, dentre outros 

institutos, para concretizar o aspecto relacionado no item “b” e “a”, o inciso LXXVIII 

do art. 5.º da CRFB/88 o qual estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

                                                 
115 RENAULT, Sérgio Rabello Tamm. Primeiros passos. In: BOTTINI, Pierpaolo; RENAULT, Sérgio 
Rabello Tamm (Org.). Reforma do Judiciário . São Paulo: Saraiva, 2005. p. 1-2. 
116 RENAULT, Sérgio Rabello Tamm. Primeiros passos. In: BOTTINI, Pierpaolo; RENAULT, Sérgio 
Rabello Tamm (Org.). Reforma do Judiciário . São Paulo: Saraiva, 2005. p. 3-4. 
117 RENAULT, Sérgio Rabello Tamm. Primeiros passos. In: BOTTINI, Pierpaolo; RENAULT, Sérgio 
Rabello Tamm (Org.). Reforma do Judiciário . São Paulo: Saraiva, 2005. p. 5. 
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administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. 

A EC. 45/2004 trouxe diversos dispositivos que introduziram novos métodos 

processuais com vistas a acelerar o trâmite processual, dentre os quais destacam-se 

a Súmula Vinculante (art.  103-A, CRFB/88), extinção dos Tribunais de Alçada (art. 

4.º da EC n.º 45/2004), alterações no Estatuto da Magistratura, imprimindo maior 

agilidade ao processo e confiabilidade às decisões proferidas pelos juízes (art. 93, 

CRFB/88), a fácil integração de tratados internacionais na Constituição Federal (art. 

5.º, § 3.º, CRFB/88), o controle externo do Poder Judiciário através do Conselho 

Nacional de Justiça (arts. 52, II; 92, I-A, e § 1.º; 102, I, "r"; 103-B), dentre outras 

modificações. 

Assim, o inciso LXXVIII do art. 5.º da CRFB/88  trata-se de um princípio 

constitucional, não uma norma de aplicabilidade direta, sendo, portanto, eivada de 

inconstitucionalidade qualquer proposta que venha a retardar o andamento dos 

feitos118. O escopo da Emenda Constitucional n.º 45/2004 não é outro senão 

acelerar a prestação jurisdicional, de forma que empecilhos processuais sejam 

repelidos para favorecer uma resposta rápida e efetiva do Judiciário. 

 

 

2.3 A MOROSIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

 

 

Tendo em vista que o art. 5.º, inciso XXXV da CRFB/88 prevê o direito de 

acesso à justiça, o Estado tem o dever de prestá-la de forma efetiva e dentro de um 

prazo razoável, conforme expressão do inciso LXXVIII desta Constituição.  

Dessa forma, em razão da competência jurisdicional atribuída pelo Estado, 

ao Poder Judiciário, este poderá lesar aqueles que usufruírem de seus serviços. 

Assim, a prestação jurisdicional é decorrente de atos jurisdicionais que ocorrem 

dentro de um processo e, não sendo atendida de forma efetiva, seja por ato 

comissivo ou omissivo, poderá causar danos àqueles interessados no processo. 
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2.3.1 Atos judiciais e atos jurisdicionais 

 

 

Ao tratar sobre jurisdição, pode-se dividi-la, a fim de melhor caracterizar os 

atos dos magistrados e servidores da justiça, em “atos judiciais” e “atos 

jurisdicionais”119. Fernando Noronha é preciso: 

 
Jurisdicionais são os [atos] praticados no exercício de sua função de 
julgador, isto é, aquele que pratica ao dizer o direito (é o que significa 
jurisdictio) aplicável ao caso concreto. Distinguem-se deles os atos 
meramente administrativos, que o juiz pratica no âmbito do juízo ou 
do tribunal, ou mesmo no exercício do controle que tem, sobre os 
outros órgãos, como os de registro120. 
 

Esta diferenciação permite afirmar que atos judiciais são todos aqueles 

praticados com fins administrativos, podendo ser exercidos não só pelo magistrado, 

como por aqueles que compõem o Poder Judiciário, o Ministério Público, servidores 

e funcionários. Estes atos são, basicamente, nomeações, compras, transportes, 

etc.121 

A doutrina ainda atribui o conceito de jurisdição voluntária, onde haverá, a 

resolução de um conflito de interesse, mas somente a tutela jurisdicional do Estado 

para com os interesses privados. Têm-se como exemplo, a separação consensual, 

suprimentos de vontades, retificação de registro civil, etc.122 

Já a função jurisdicional é o ato praticado exclusivamente pelo magistrado, 

pois só este tem a competência conferida pelo Estado, de “dizer o direito” aplicável 

ao litígio123. Sobre a função jurisdicional, José Cretella Júnior acrescenta: 

 

A atividade ou função jurisdicional manifesta-se, em essência, pelo 
julgamento ou ato jurisdicional. O ato jurisdicional, clímax do 

                                                 
119 ANNONI, Danielle. Responsabilidade do Estado pela não duração razoáve l do processo.  1. 
ed, 1. reimp. Curitiba: Juruá, 2009. p. 102. 
120 NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações v. 2., s/d, Obra em curso de redação. Apud. 
ANNONI, Danielle. Responsabilidade do Estado pela não duração razoáve l do processo.  1. ed, 
1. reimp. Curitiba: Juruá, 2009. p. 103. 
121 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo . 2. ed. rev. e atual.. São Paulo: 
Saraiva, 2006. p. 787. 
122 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo . 2. ed. rev. e atual.. São Paulo: 
Saraiva, 2006. p. 788. 
123 ANNONI, Danielle. Responsabilidade do Estado pela não duração razoáve l do processo.  1. 
ed, 1. reimp. Curitiba: Juruá, 2009. p. 102-104. 
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funcionamento dos serviços judiciários, pode produzir danos os mais 
variados, entre os quais, o mais grave é o erro judiciário124. 

 

No mesmo sentido Edmir Netto de Araújo dispõe: 

 
A atividade jurisdicional, portanto, com as considerações aqui 
alinhadas, é a substituição da atividade intelectual do juiz, sobre a 
atividade intelectiva das partes, ao afirmar-se como existente ou não 
uma vontade concreta da lei concernente às partes, e mesmo erga 
omnes. 
[...] A prestação jurisdicional decorrente dessa lide, como dissemos, 
deve ser considerada em conjunto com os atos que motivaram, nas 
fases tendentes à sua realização, para fins de responsabilidade. 125 

 

Conforme se depreende do texto, não só o magistrado poderá dar causa à 

demora jurisdicional, como também todos aqueles que intervêm direta ou 

indiretamente no percurso do processo, entre eles advogados, membros do 

Ministério Público, serventuários do Poder Judiciário, terceiros em posse dos autos, 

e outros. Contudo, o Estado somente se responsabilizará por aqueles que se 

enquadrarem, nos termos do art. 37, § 6.º, da CRFB/88, como agentes. 

 

 

2.3.2 Atos do judiciário que causam a morosidade 

 

 

Esclarecida a diferenciação entre atos jurisdicionais e função jurisdicional, 

fica mais fácil de distinguir os atos que poderão ocasionar a demora na prestação 

jurisdicional. 

A discussão doutrinária acerca de responsabilidade civil do magistrado em 

decorrência de atos jurisdicionais (função jurisdicional) possui longa data. Isto 

porque os magistrados serão os agentes do Estado que prestarão efetiva tutela 

jurisdicional aos interessados de forma que, por dolo ou culpa, poderão ocasionar 

danos às partes da demanda.  

Acerca do assunto, Danielle Annoni discorre:  

 

                                                 
124 CRETELLA JÚNIOR, José. Apud. ANNONI, Danielle. Responsabilidade do Estado pela não 
duração razoável do processo.  1. ed, 1. reimp. Curitiba: Juruá, 2009. p. 103. 
125 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo . 2. ed. rev. e atual.. São Paulo: 
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Importante lembrar que a responsabilidade do Estado pela demora 
na prestação da justiça não se configura apenas por erro, dolo ou 
culpa do magistrado na execução da atividade jurisdicional, mas sim, 
pelo mau funcionamento da atividade judiciária, desprovida de 
recursos e condições para que seus agentes cumpram, 
satisfatoriamente, e num prazo razoável, o seu dever de prestar126. 

 

Assim não só os atos jurisdicionais proferidos pelo magistrado poderão 

ocasionar dano ao interessado. Também o Poder Judiciário, por meio de seus 

agentes, ao atuar no processo, exerce atividades administrativas que podem 

ocasionar a demora na prestação jurisdicional. 

Rui Stoco lista algumas causas da demora na prestação jurisdicional e no 

processamento da causa: 

 
Inúmeras são as causas próximas e remotas dessa lentidão, 
iniciando, em um extremo, na legislação ultrapassada, anacrônica e 
extremamente formal, não obstante as inúmeras alterações pontuais 
no Código de Processo Civil; passando pela penúria imposta a esse 
Poder, diante da quase inexistência de verba orçamentária para sua 
dinamização, modernização e crescimento; encontrando justificação 
no excessivo número de recursos previstos na legislação processual 
e nas inúmeras medidas protelatórias postas à disposição das partes 
e terminando no outro extremo, qual seja a conhecida inexistência 
em numero suficiente de magistrados, membros do Ministério 
Público, Procuradores da República e do Estado para atender à 
enorme pletora de feitos em andamento127. 
 

Nesse sentido, é o entendimento de Danielle Alheiros Diniz: 

 
A morosidade na prestação jurisdicional pode provir da insuficiência 
de aparelhamento do Poder Judiciário, da falta de servidores 
públicos, sejam estes incumbidos na função judicial ou nesta e na 
jurisdicional, no excesso de burocracia forense; na complexidade da 
causa, na protelação por parte dos litigantes e seus procuradores ou 
por parte do magistrado em desrespeito às normas processuais.128 
 

Como se vê, não só a atuação do magistrado poderá dar causa à demora do 

processo. Rui Stoco demonstra que os prazos processuais e o impulso oficial não 

são suficientes para a prestação jurisdicional efetivar-se em um prazo razoável, uma 

vez que durante a tramitação do processo atuam inúmeros profissionais, dentre eles, 
                                                 
126 ANNONI, Danielle. O direito humano de acesso à justiça em um prazo ra zoável.  2006. Tese 
(doutorado). UFSC, 2006. p. 181. 
127 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. rev. atual. e ampl. 7. ed. São Paulo: RT, 2008. 
p. 1080. 
128 DINIZ, Danielle Alheiros. Responsabilidade civil do Estado pela morosidade na  prestação 
jurisdicional . Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 563, 21 jan. 2005. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6205>. Acesso em: 18 maio 2009. 
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o “Estado-juiz, as partes, através de seus advogados, o Ministério Público e os 

auxiliares da Justiça (Escrivão-Diretor, Escreventes, Oficiais de Justiça, peritos, 

síndico na falência, e outros)”, os quais podem ocasionar delongas processuais. 

Assim, há de se analisar cada caso específico para determinar as causas da 

demora na prestação jurisdicional, bem como averiguar se não existe nenhuma 

excludente de responsabilidade do Estado, conforme será abordado no próximo 

Capítulo. 

 

 

2.3.3 Caracterização do dano pela demora 

 

 

Tendo em vista que a responsabilidade civil tem a finalidade de reparar um 

dano por meio de uma indenização patrimonial129, cumpre ao lesado demonstrar o 

dano sofrido. 

Entretanto, conforme visto, para caracterizar a responsabilidade do Estado é 

necessário provar o dano sofrido, o nexo causal e, eventualmente, conforme será 

demonstrado no próximo Capítulo, a culpabilidade do agente. Aqui, é tratado o 

elemento dano, sofrido pela demora da prestação jurisdicional. 

É certo que o Estado tem o dever de prestar o acesso à justiça num prazo 

razoável e de forma efetiva, conforme exposto. Assim, não o fazendo, este estará 

infringirá um direito fundamental conferido a todos, segundo o inciso LXXVIII do art. 

5.º da CRFB/88. 

Caso o Estado descumpra a determinação do referido inciso constitucional, 

estará descumprindo um preceito legal, o que incide no já citado § 6.º do art. 37, da 

CRFB/88, e no  art. 186 do Código Civil, o qual determina que “aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Desta forma, aquele 

que violar algum direito, cometerá ato ilícito e, portanto, deverá compensar o lesado 

pelos danos. 

Nesse sentido, Danielle Annoni disserta sobre o dano e sua relação com a 

responsabilidade civil do Estado: 

                                                 
129 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações . Volume I. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 437 
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[...] dano é toda ofensa a bens ou interesses alheios protegidos pela 
ordem jurídica. No entanto, nem todos os danos sofridos por 
particulares podem ser imputados ao Estado. Há de se ter presente 
que nem todo o dano ocorrido na sociedade civil gerará ao Estado a 
obrigação de indenizar. A comprovação dos pressupostos da 
responsabilidade civil indicará quais danos serão, ou não, passíveis 
de indenização130. 

 

Ao se referir aos pressupostos da responsabilidade civil, Danielle Annoni 

remete ao nexo causal e culpabilidade do agente, o que já foi estudado 

anteriormente. Ressalta-se que esta autora, ao excluir certos danos ocasionados ao 

terceiro, exclui a responsabilização do Estado com base da teoria do risco 

administrativo  

Partindo do pressuposto de que o mau funcionamento do judiciário é uma 

das causas da demora na prestação jurisdicional e, em parte, isto se dá pelos 

atrasos nas etapas em que o processo percorre por oportuno, a lição de José 

Antônio Garcia sobre estes atrasos: 

 
atrasos ou delongas que se produzem no processo por inobservância 
dos prazos estabelecidos, por injustificados prolongamentos das 
etapas mortas que separam a realização de um ato processual de 
outro, sem subordinação a um lapso temporal previamente fixado, e, 
sempre, sem que aludidas dilações dependam da vontade das partes 
ou de seus mandatários.131 

 

Importante ressaltar que, independente da divisão da jurisdição em ato 

jurisdicional e ato judicial, no caso da demora da prestação jurisdicional, ambos 

podem ocasionar dano ao interessado pelo não atendimento do prazo razoável. Isso 

porque não só o magistrado pode causar a demora na prestação jurisdicional, como 

também o agente público e terceiros utilizam-se do processo. 

Dessa forma, a demora em decisões ou providências anteriores à sentença, 

derivados da atividade judicial, também poderão causar danos aos interessados132. 

Como exemplo, tem-se a decisão do magistrado em conceder liminar de 

                                                 
130 ANNONI, Danielle. Responsabilidade do Estado pela não duração razoáve l do processo.  1. 
ed, 1. reimp. Curitiba: Juruá, 2009. p. 45. 
131 GARCIA, José Antonio Tomé. Protección procesal de los derechos humanos ante los tribunales 
ordinários. 1987. Apud. ANNONI, Danielle. Responsabilidade do Estado pela não duração 
razoável do processo.  1. ed, 1. reimp. Curitiba: Juruá, 2009. p. 125. 
132 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo . 2. ed. rev. e atual.. São Paulo: 
Saraiva, 2006. p. 798 
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reintegração de posse ou, a do oficial de justiça em cumprir determinada decisão do 

magistrado. 

Da mesma forma, havendo ao Estado o dever de administrar o Fórum, 

contratar novos servidores, ou ainda, de modernizar o Poder Judiciário, não o 

fazendo, poderá ocasionar dano aos interessados na prestação jurisdicional. 

Sobre os danos provocados pela demora, Nicoló Trocker discorre: 

 
Provoca danos econômicos (imobilizando bens e capitais), favorece 
a especulação e a insolvência, acentua a discriminação entre os que 
têm a possibilidade de esperar e aqueles que, esperando, tudo têm a 
perder. Um processo que perdura por longo tempo transforma-se 
também em um cômodo instrumento de ameaça e pressão, uma 
arma formidável nas mãos dos mais fortes para ditar ao adversário 
as condições da rendição133. 

 

No mesmo sentido é o entendimento de Luiz Guilherme Marinoni: 

 

O processo, como já foi dito, ainda que atribua ao autor o bem da 
vida perseguido, acarreta-lhe sempre  um dano marginal,  provocado,  
principalmente,  pela   indisponibilidade do bem ou do capital durante 
o curso do processo, ou durante o tempo em que o bem não esteve 
disponível para o autor por estar nas mãos do réu. 
O dano que é  imposto àquele que reivindica o bem e o benefício que 
é gerado à parte que o mantém indevidamente em seu patrimônio 
são proporcionais à demora da justiça. É exatamente por isso que o 
atual processo civil brasileiro é um ótimo negócio, ou um excelente 
investimento econômico, para o réu que não tem razão.134 

 

Como visto, o processo é composto não só por ato jurisdicional, mas como 

também de atos judiciais, conforme já exposto. Logo, segundo Danielle Annoni, não 

só o juiz exercitará “a atividade judiciária suscetível de causar danos civilmente 

reparáveis pelo Estado, dentro do Poder Judiciário” 135. 

Nessa senda, Danielle Annoni é precisa quanto à responsabilização do 

Estado pela demora na prestação jurisdicional. 

 
                                                 
133 TROCKER, Nicoló. Apud. ANNONI, Danielle. Responsabilidade do Estado pela não duração 
razoável do processo.  1. ed, 1. reimp. Curitiba: Juruá, 2009. p. 135. 
134 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória, julgamento antecipado e   execução imediata da 
sentença. BASTOS, Antonio Adonias Aguiar. O direito fundamental à razoável duração do 
processo e a reforma do poder judiciário:  Uma desmi(s)tificação. Disponível em: 
<http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/index.php/buscalegis/article/viewPDFInterstitial/14973/14537>
. Acesso em: 26 maio 2009. 
135 ANNONI, Danielle. Responsabilidade do Estado pela não duração razoáve l do processo.  1. 
ed, 1. reimp. Curitiba: Juruá, 2009. p. 102. 
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Assim, em face ao reconhecimento crescente do acesso à justiça 
como direito fundamental à prestação jurisdicional efetiva e justa, o 
papel do Estado não pode ser outro senão o de zelar pelo término do 
processo dentro de um lapso temporal razoável. Se for verificado o 
descumprimento desse postulado, não há dúvida de que o Estado 
deve responder objetivamente pelo dano causado ao particular136. 

 

Ressalta-se que os danos aqui tratados não se limitam aos danos materiais 

a serem sofridos pelo terceiro, podem estes possuir caráter extrapatrimonial.  

Assim, caso o interessado na demanda possua urgência em ver atendido o 

seu pleito e este não o consiga por algum motivo, no tempo necessário. Poderá 

ingressar com Ação de reparação de danos morais e/ou materiais. 

Nesse sentido, Danielle Annoni deixa clara sua posição quanto a 

ressarcimento de danos, tanto de natureza moral como material: 

 

A garantia à tutela jurisdicional em tempo razoável é, com efeito, 
direito fundamental do homem cuja não efetivação cobra do Estado a 
responsabilidade por danos, materiais e morais, frutos de um estado 
de ansiedade, descrédito e insegurança, que são suportados pelos 
jurisdicionados, quando no exercício legítimo de seu direito maior: o 
acesso à justiça137. 

 

Na mesma direção, Rui Stoco leciona: 

 

O dano material necessita ser provado e é o caso concreto que ira 
apontar no que consiste a indenização patrimonial: os juros de mora 
ou compensatórios pagos pelo vencido por um período maior do que 
o devido, em razão da demora no julgamento; a necessidade de 
arcar com alugueres por longo tempo em razão do não-recebimento 
da indenização na desapropriação; os lucros cessantes em razão do 
bloqueio dos bens por tempo excedente ao razoável; o prejuízo que 
a tutela antecipada causou em razão do reconhecimento tardio na 
decisão de mérito que a antecipação foi equivocada e outras 
hipóteses; o acréscimo de custas e honorários pela demora na 
solução da causa, e outros. 
O dano moral decorrerá dos malefícios que a demora no julgamento 
por vários anos causar à imagem da pessoa; o abalo de sua 
personalidade, no seu crédito; o sofrimento, a angústia, a dor etc138. 

 

                                                 
136 ANNONI, Danielle. Responsabilidade do Estado pela não duração razoáve l do processo.  1. 
ed, 1. reimp. Curitiba: Juruá, 2009. p. 134. 
137 ANNONI, Danielle. Responsabilidade do Estado pela não duração razoáve l do processo.  1. 
ed, 1. reimp. Curitiba: Juruá, 2009. p. 136. 
138 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. rev. atual. e ampl. 7. ed. São Paulo: RT, 2008. 
p. 1086. 
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Por derradeiro, vê-se que a possibilidade de as partes litigantes, ou até 

mesmo do terceiro interessado, de sofrerem danos é imensa, pois, pode decorrer 

tanto da função jurisdicional, causada pelo magistrado, tanto como de atos 

administrados, que partem do magistrado e terceiros que manejam o processo. 
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3 RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELA DEMORA NA PRESTAÇ ÃO 

JURISDICIONAL 

 

 

Determinados os elementos causadores da demora na prestação 

jurisdicional, bem como os danos que possam surgir  desta demora, resta, portanto, 

a caracterização da responsabilidade civil do Estado em razão da demora. 

Ressaltam-se neste capítulo, divergências doutrinárias a respeito da 

aplicabilidade da responsabilidade objetiva do Estado em razão da omissão estatal 

em prestar a tutela jurisdicional num prazo razoável. 

Por outro lado, alguns autores são contrários à responsabilização do Estado 

por atos jurisdicionais, bem como existem excludentes de responsabilização as 

quais serão aqui elucidadas. 

Ademais, em caso de responsabilização do Estado, necessário se faz 

identificação e responsabilização do agente causador do dano, bem como o direito 

de regresso contra este. 

 

 

3.1 TESES CONTRÁRIAS À RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO 

 

 

Conforme demonstrado, a demora na prestação jurisdicional poderá 

ocasionar diversos danos aos interessados no processo. Dessa forma, conforme já 

colocado, havendo dano causado por atos do Estado, sejam comissivos ou 

omissivos, caberá a este indenizar o lesado. Contudo, existem teses contrárias à 

responsabilização do Estado pela demora na prestação jurisdicional, daí porque 

merecem ser observadas de forma objetiva e crítica quanto aos seus fundamentos. 

Serão elas: a soberania do Poder Judiciário, a independência da magistratura, a 

ausência de texto legal e a incontrastabilidade da coisa julgada. 

 

 

3.1.1 A soberania do Poder Judiciário 
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A tese da soberania do Poder Judiciário, parte da já estudada teoria da 

irresponsabilidade estatal, quando o Estado se eximia dos danos causados aos 

administrados em decorrência dos atos de seus agentes. Dessa forma, seria o 

Poder Judiciário soberano no exercício de suas atribuições, portanto, não se 

admitiria nem mesmo a responsabilidade do magistrado139. 

Ressalta-se que a teoria da irresponsabilidade era utilizada por volta do 

século XVIII e seu conceito se estendida não só ao Poder Judiciário, mas à todos 

entes que o compõe o Estado.140 

Nessa senda, Sidnei Amendoeira Júnior afasta a teoria da soberania do 

Poder Judiciário, pelos seguintes motivos: 

 

O Poder Judiciário é mais um entre os outros poderes estatais, 
hierarquicamente igual aos demais (CF, art. 2º) e da mesma forma 
sujeito à lei e à Constituição Federal. Mais do que isso, o conceito de 
soberania cabe apenas ao Estado como um todo, significando que 
não há, dentro de seu âmbito de competência internacional, nenhum 
poder que lhe esteja acima141. 

 

Nesse sentido, o autor contrapõe a aplicação genérica do direito da 

independência do Poder Judiciário, prevista no art. 2.º, da CRFB/88, o qual dispõe 

que “são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 

Executivo e o Judiciário”. Segundo Amendoeira Júnior, deve ser utilizada somente 

perante os demais Poderes, com autonomia administrativa e financeira, com 

previsão nos artigos 95 e 99 da CRFB/88142, e não perante particulares. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que a teoria da irresponsabilidade do 

Estado está totalmente ultrapassada, uma vez que, se fosse aplicada, deveria ser 

aplicada ao Estado como um todo, ou seja, Poder Judiciário, Poder Legislativo, 

                                                 
139 ANNONI, Danielle. Responsabilidade do Estado pela não duração razoável do processo. 1. ed, 1. 
reimp. Curitiba: Juruá, 2009. p. 106. 
140 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo . 15. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2003.  p. 860. 
141 AMENDOEIRA JR., SIDNEI. Poderes do juiz e tutela jurisdicional:  a utilização racional dos 
poderes do juiz como forma de obtenção da tutela jurisdicional efetiva, justa e tempestiva. São Paulo: 
Atlas, 2006. p. 90-91. 
142 AMENDOEIRA JR., SIDNEI. Poderes do juiz e tutela jurisdicional:  a utilização racional dos 
poderes do juiz como forma de obtenção da tutela jurisdicional efetiva, justa e tempestiva. São Paulo: 
Atlas, 2006. p. 90-91. 
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Poder Executivo, Administração indireta, e outros143. Além disso, a teoria da 

irresponsabilidade estatal nunca chegou a ser efetivamente aplicada no Estado 

brasileiro, tendo força somente no exterior, como nos Estados Unidos, França e 

Inglaterra144. 

Por outro lado, a teoria da soberania do Poder Judiciário apesar de já ter 

sido aplicada por alguns juristas brasileiros145, não carece de maiores discussões, 

uma vez que não é admitida nem no Ordenamento jurídico nem pela doutrina. 

 

 

3.1.2 A independência da magistratura 

 

 

Quanto à independência da magistratura, convém salientar que esta tese é 

muito utilizada como forma de proteção aos magistrados frente às ofensivas que 

podem surgir em decorrência de sua profissão, uma vez que este poderia sofrer 

pressionamentos políticos e corporativos. Para que, com ela, o magistrado garanta 

ao  administrado, uma jurisdição imparcial e livre de influências externas146. 

Todavia, a independência do magistrado não é absoluta, uma vez que este 

está subordinado à lei e, se o ato jurisdicional está vinculado, o magistrado não 

possui total discricionariedade ao julgar. Assim, Sidnei Amendoeira Júnior dispõe 

que, “não há porque impedir a responsabilidade do Estado-juiz em nome de uma 

pretensa convicção livre e absoluta deste ao exercer o poder jurisdicional através 

dos juízes”147. 

Dessa forma, agindo o magistrado de forma condizente com a lei, sem 

infringir com culpa ou dolo na prestação jurisdicional, não há de se falar em 

responsabilização por parte deste perante terceiro lesado. Devendo, neste 

                                                 
143 ANNONI, Danielle. Responsabilidade do Estado pela não duração razoáve l do processo.  1. 
ed, 1. reimp. Curitiba: Juruá, 2009. p. 106-107. 
144 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo . 15. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2003.  p. 860. 
145 PARANÁ. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n.º 1.191/86. Apud. ANNONI, Danielle. 
Responsabilidade do Estado pela não duração razoáve l do processo.  1. ed, 1. reimp. Curitiba: 
Juruá, 2009. p. 107. 
146 ANNONI, Danielle. Responsabilidade do Estado pela não duração razoáve l do processo.  1. 
ed, 1. reimp. Curitiba: Juruá, 2009. p. 107. 
147 AMENDOEIRA JR., SIDNEI. Poderes do juiz e tutela jurisdicional:  a utilização racional dos 
poderes do juiz como forma de obtenção da tutela jurisdicional efetiva, justa e tempestiva. São Paulo: 
Atlas, 2006. p. 90-91. 



47 
 

caso, o Estado ser responsável, uma vez que se trata de responsabilidade 

objetiva148. Já no caso de o magistrado agir com culpa ou dolo, este poderá 

ser acionado pelo lesado e/ou pelo Estado, em ação regressiva, conforme irá 

se demonstrar no decorrer do trabalho. 

 

 

3.1.3 A ausência de texto legal 

 

 

Outra tese que busca a irresponsabilidade do Estado-juiz pela 

demora na prestação jurisdicional é a de ausência de preceito legal. 

Esta tese tem como base que não existem normas legais que 

responsabilizem o magistrado, não só pela demora na prestação 

jurisdicional, como também por qualquer outro ato jurisdicional que possa 

causar dano a terceiro149. 

Entretanto, conforme já explanado, o § 6.º do art. 37 da CRFB/88 é 

claro ao determinar que “as pessoas jurídicas de direito público e as de 

direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos 

que seus agentes [...]”. Apesar da generalidade implícita no dispositivo 

Constitucional, este deixa claro que qualquer agente poderá ser 

responsabilizado pelos seus atos. 

Nesse raciocínio, conforme será aprofundado mais à frente, 

independente de o magistrado ser agente público ou político, o dispositivo 

Constitucional é abrangente o suficiente para responsabilizá-lo civilmente em 

casos de atos culposos ou dolosos que prejudiquem terceiros. 

 

 

3.1.4 A incontrastabilidade da coisa julgada 

 

 

                                                 
148 ANNONI, Danielle. Responsabilidade do Estado pela não duração razoáve l do processo.  1. 
ed, 1. reimp. Curitiba: Juruá, 2009. p. 108 
149 ANNONI, Danielle. Responsabilidade do Estado pela não duração razoáve l do processo.  1. 
ed, 1. reimp. Curitiba: Juruá, 2009. p. 109 
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A tese da incontrastabilidade da coisa julgada tem como preceito legal o 

inciso XXXVI do art. 5.º da CFRB/88 sob o argumento de que “a lei não prejudicará o 

direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. 

Primordialmente, faz-se necessário conceituar em rápidas linhas, a “coisa 

julgada”. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, colhe o seguinte conceito: 

 

Tem-se, então, que a coisa julgada material corresponde à 
imutabilidade da declaração judicial sobre o direito da parte que 
requer alguma prestação jurisdicional. Portanto, para que possa 
ocorrer coisa julgada material, é necessário que a sentença seja 
capaz de declarar a existência ou não de um direito150. 

 

Pretende esta tese afastar a responsabilidade do Estado uma vez que o 

litígio fez coisa julgada, uma vez que esta é imutável e tem força de lei. 

Por outro lado, Marinoni a essência da coisa julgada: 

 

Em realidade, a coisa julgada não se liga, ontologicamente, à noção 
de verdade. Não a representa, nem constitui ficção (ou presunção) 
legal de verdade. Trata-se, antes, de uma opção do legislador, ditada 
por critérios de conveniência, que exigem a estabilidade de relações 
sociais, e conseqüentemente das decisões judiciais151. 

 

Como se vê, o autor abre a dispõe que a coisa julgada pode não 

corresponder com a verdade dos fatos, mas se trata de uma forma processual de 

dar força às decisões judiciais. Assim, torna-se inviável afastar a responsabilidade 

do Estado em razão da coisa julgada, uma vez que esta pode estar eivada de vícios 

dando ao magistrado uma interpretação errônea quanto à verdade dos fatos. 

Entretanto, tendo em vista que o Estado-juiz errou ao julgar a causa, e não 

há mais recursos à parte sucumbente para reaver o que lhe foi lesado, será o 

Estado responsável a arcar com a lesão decorrente de um enriquecimento ilícito da 

outra parte . Sobre o assunto, Danielle Annoni é crítica: 

 
Bem; esta é a questão mais difícil que permeia a tese da 
incontrastabilidade da coisa julgada. Com efeito, não será justo que 
toda a coletividade venha a suportar prejuízo de terceiro, resultado 
do enriquecimento sem causa de outrem. Mas também, muito mais 

                                                 
150 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil : Processo de 
conhecimento, vol. 2, Processo de Conhecimento. 6. ed. São Paulo: RT, 2007 p. 634. 
151 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil : Processo de 
conhecimento, vol. 2, Processo de Conhecimento. 6. ed. São Paulo: RT, 2007 p. 634-635. 
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injusto será admitir que um particular suporte sozinho todo o prejuízo 
decorrente da atividade jurisdicional defeituosa. Afinal, só houve o 
prejuízo ao particular e o conseqüente benefício injusto da outra 
parte, em virtude de falha na prestação da atividade jurisdicional152. 

 

Dessa forma, o Estado deverá ser responsável pela coisa julgada defeituosa 

conquanto houve falha no serviço de prestação jurisdicional, o que ocorrerá também 

no caso da demora na prestação jurisdicional, conforme se verá adiante. 

 

 

3.2 TESES FAVORÁVEIS À RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO 

 

 

Suprimidas as teses contrárias à responsabilização do Estado, passa-se ao 

exame das teses favoráveis à responsabilização do Estado, dentre elas, algumas já 

vistas anteriormente, mas que merecem melhor enfoque sob certos aspectos a 

seguir demonstrados. 

 

 

3.2.1 Responsabilidade objetiva 

 

 

Conforme já explanado, o Estado responde, em regra, objetivamente pelos 

seus atos, ou seja, independente de culpa. Com o advento do inciso LXXVIII do art. 

5.º da CRFB/88, ficou positivado que o Estado, além de prover acesso à Justiça, 

deve prestá-la em tempo hábil e condizente com o meio processual e a situação das 

partes. 

Dessa forma, tendo em vista que o Poder Judiciário passa por profundos 

problemas estruturais e a Legislação vigente é arcaica e dificulta a criação de novas 

leis processuais, a Emenda Constitucional n.º 45/2004 foi promulgada com a função 

de “reformar” o Poder Judiciário; assim, através de seu art. 7.o, instituiu o inciso 

LXXVIII do art. 5.º da CRFB/88, prevendo a razoável duração do processo. 

                                                 
152 ANNONI, Danielle. Responsabilidade do Estado pela não duração razoáve l do processo.  1. 
ed, 1. reimp. Curitiba: Juruá, 2009. p. 112. 
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Dessa forma, cabe ao Estado zelar pela aplicação deste direito fundamental, 

seja através de controle administrativo através das Corregedorias, e através do 

Conselho Nacional de Justiça, o qual foi inserido através da Emenda Constitucional 

n. º 45, de 2004, com o intento de fiscalizar a atividade Judiciária no Brasil. 

Caso seja o usuário do serviço público prestado pelo Poder Judiciário seja 

lesado pela não prestação jurisdicional em tempo hábil e efetivo, este poderá 

responsabilizar civilmente o Estado pelos danos daí advindos. 

Conforme já explanado, no Brasil adota-se a responsabilidade civil do 

Estado na forma objetiva, ou seja, a culpa é presumida. Contudo, tendo em vista que 

a parte final do art. 37, § 6.º, da CRFB/88, abre a possibilidade de ação de regresso 

contra o agente causador do dano em caso de culpa grave ou dolo. 

Dessa forma, o Estado é a representação da sociedade como um todo, 

devendo, em teoria, atender os anseios e necessidades daqueles que são 

administrados pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Para isto, os 

agentes do Estado, que são aqueles que efetivamente exercem a Administração, 

devem ter toda a cautela quando no exercício de suas funções, uma vez que a 

coletividade pode ser lesada, mesmo que este tenha agido de forma lícita153. 

Nestas linhas, surge a chamada teoria do risco administrativo. Na palavras 

de Sérgio Cavalieri Filho, tem-se o conceito da teoria do risco administrativo: 

 

Em apertada síntese, a teoria do risco administrativo importa atribuir 
ao Estado a responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade 
administrativa. Essa teoria, como se vê, surge como expressão 
concreta do princípio da igualdade dos indivíduos diante dos 
encargos públicos. É a forma democrática de repartir ônus e 
encargos sociais por todos aqueles que são beneficiados pela 
atividade da Administração Pública.154 

 

No mesmo sentido, Fernando Noronha leciona: 

 

A responsabilidade civil objetiva, ou pelo risco, é obrigação de 
reparar danos, independentemente de qualquer idéia de dolo ou 
culpa. Ela nasce da prática de fatos meramente antijurídicos, 
geralmente relacionados com determinadas atividades (e por isso 
ainda sendo riscos de atividades “normalmente desenvolvidas pelo 

                                                 
153 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo . 4. Ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva: 
2009. p. 1096. 
154 FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil . 7. ed., São Paulo: Malheiros, 
2007. p. 223. 
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autor do dano” – cf. Cód. Civil, art. 927, parágrafo único). Como 
sabemos [...], a antijuridicidade é dado de natureza objetiva: existe 
sempre que o fato (ação, omissão, fato natural) ofende direitos 
alheios de modo contrário ao direito, independentemente de qualquer 
juízo de censura que porventura também possa estar presente e ser 
referido a alguém. 
Se a característica essencial da responsabilidade civil objetiva é 
prescindir-se de culpa, nela caberão também os casos ditos de 
presunção de culpa absoluta (júris et  de jure), que são aqueles em 
que não é possível à pessoa responsabilizada fazer prova em 
contrário [...].155 

 

Entretanto, para que o Estado se responsabilize pelos danos ocasionados 

ao administrado, é necessário compreender a relação de causa e efeito, ou seja, 

nexo causal, na qual o Estado seja sujeito causador do dano. Logo, não será 

qualquer dano que o administrado venha a sofrer, que o Estado se responsabilizará 

de forma objetiva, devendo haver relação entre a conduta do agente estatal com o 

dano suportado pelo administrado. 

Tal preceito encontra guarida na Constituição Federal de 1988 quando, no 

seu art. 37,  § 6.º, in verbis: “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 [...]”. Nota-se que o dispositivo se 

limita aos “agentes, nessa qualidade” que estejam atuando em nome do Estado. Ou 

seja, o Estado somente responderá pelos atos dos agentes que derem causa ao 

dano. Não havendo relação causal entre o dano e o agente (Estado), torna-se 

inviável a reparação do dano.156 

Por outro lado, há de se falar na teoria do risco integral que, segundo Hely 

Lopes Meirelles, é mais abrangente, pois não abre a ressalva para excludentes de 

responsabilidade. Neste conceito, o Estado seria responsável por qualquer dano que 

o terceiro sofresse, independente da causa. Em decorrência disto, esta teoria foi 

descartada na prática do Direito brasileiro, tornando-se objeto de divergência 

doutrinária157. 

Dessa forma, o Estado brasileiro adota, com reflexo no art. 37, § 6.º, da 

CRFB/88, a teoria do risco administrativo, respondendo, portanto, de forma objetiva 

                                                 
155 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações . Volume I. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 485. 
156 CASTRO, Guilherme Couto de. A responsabilidade civil objetiva no direito brasil eiro . 3. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 57. 
157 ANNONI, Danielle. Responsabilidade do Estado pela não duração razoáve l do processo . 1. 
ed, 1. reimp. Curitiba: Juruá, 2009. p. 68. 
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pelos atos de seus agentes e, com possíveis excludentes de responsabilidade, que 

serão mais bem estudadas à frente. Conforme já estudado, o Estado será 

responsável civilmente pelos atos comissivos e omissivos de seus agentes. 

Para Danielle Annoni, “ao Estado cabe o dever de ressarcir o prejudicado 

pela imperfeita prestação da atividade jurisdicional, seja ela derivada da falha dos 

agentes judiciários, ou pela simples falha do próprio serviço público”158. 

Ressalta-se, portanto, que independente de ter havido culpa ou dolo do 

agente em atos comissivos, o Estado responderá objetivamente em caso de dano a 

terceiro. 

Dessa forma, para que haja a responsabilidade objetiva do Estado, 

necessário se faz a presença do nexo causal e do dano. No caso da 

responsabilidade pela demora na prestação jurisdicional, havendo algum dos danos 

relacionados no Capítulo 2 deste trabalho, sendo eles ocasionados pela atuação ou 

omissão do Estado, independente de culpa do agente, este deverá se 

responsabilizar e reparar o dano ao lesado. 

Contudo, existe divergência a respeito da responsabilidade do Estado no 

caso em que o dano for provocado por uma relação de várias causas. A doutrina 

interpretou o art. 37, § 6.º, da CRFB/88 de forma restritiva e, ao utilizar a teoria do 

risco administrativo, chegaram à conclusão de que o Estado somente se 

responsabiliza proporcionalmente no que lhe cabe. Ou seja, na existência de outras 

causas estranhas ao aparelho estatal, advindos de ações ou omissões de terceiros, 

estes serão solidariamente responsáveis pelo dano, fazendo que, assim, o Estado 

não se sobrecarregue com o ônus da responsabilização159.  

Todavia, tendo em vista que o ato comissivo liga o agente a uma conduta 

reprovável160 que, posteriormente causará dano a terceiro, este deverá responder 

em ação regressiva movida pelo Estado em razão de seus atos, pois agiu com culpa 

ou dolo. 

 

 

                                                 
158 ANNONI, Danielle. Responsabilidade do Estado pela não duração razoáve l do processo.  1. 
ed, 1. reimp. Curitiba: Juruá, 2009. p. 68 
159 FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil . 7. ed., São Paulo: Malheiros, 
2007. p. 228 
160 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro.  Volume 7. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 
2006. p. 38-39 
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3.2.2 Responsabilidade subjetiva 

 

 
Apesar do art. 37, § 6.º, da CRFB/88 exprimir que a responsabilidade do 

Estado será objetiva, existe divergência doutrinária quanto à aplicação da 

responsabilidade objetiva em casos de omissão. Ao preceituar que “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[...]”, o referido dispositivo, ao delimitar a expressão “causarem a terceiros”, 

passa a idéia de ato comissivo.  

Quanto à responsabilidade por atos omissivos do Estado, José Aguiar Dias 

diferencia os atos omissivos genéricos dos específicos: 

 

Os atos omissivos ainda se dividiriam em omissivos genéricos e 
específicos, exigindo-se para os primeiros a prova da culpa da 
Administração, e, em relação aos segundos, admitindo-se a 
responsabilidade objetiva, já que estaríamos diante de hipótese em 
que teria havido violação de “dever individualizado de agir”, a que 
Celso Antônio Bandeira de Mello acrescenta outra condicionante, 
qual seja a de que só responderá o Estado se houver demonstração 
de que o evento danoso poderia ser por ele impedido. 

 

Logo, os atos omissivos genéricos seriam aqueles em que não ocorrem a 

inação direta do Estado. Por exemplo: Se uma pessoa é roubada em uma praça 

deserta, o Estado não deverá se responsabilizar objetivamente ainda que este tenha 

o dever de prestar segurança à sociedade. Por outro lado, caso a pessoa seja 

roubada em frente a um policial e este nada fizer, será caso de omissão específica, 

pois o Estado (através do agente) nada fez para impedir o fato danoso, sendo, 

portanto, responsável objetivamente161. 

Dessa forma, alguns doutrinadores, como Celso Antonio Bandeira de 

Mello162 e José Aguiar Dias163, atribuem a atos omissivos genéricos, a 

responsabilidade subjetiva do Estado, com embasamento na teoria da “falta de 

serviço”, a qual consiste na falha  “seja porque não funcionou, quando deveria 

                                                 
161 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil . 11. ed. revista, atualizada de acordo com o 
Código Civil de 2002, e aumentada por Rui Berford Dias. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 783. 
162 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo . 17. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2004 p. 915. 
163 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil . 11. ed. revista, atualizada de acordo com o 
Código Civil de 2002, e aumentada por Rui Berford Dias. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 782. 
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normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente”164. 

Autores como Marçal Justen Filho discordam da diferenciação da responsabilidade 

em casos de atos comissivos e omissivos: 

 
Tradicionalmente, afirma-se que a responsabilidade civil do Estado 
por ato comissivo tem cunho objetivo, enquanto a responsabilidade 
por ato omissivo apresenta natureza subjetiva. Essa tese é 
logicamente insustentável, e se afigura muito mais razoável afirmar 
que, em todos os casos, há um elemento subjetivo, mas subordinado 
a um regime especial165. 

 

Sob a mesma ótica, Danielle Annoni compartilha e acolhe a 

responsabilidade civil objetiva do Estado em casos de omissão: 

 

Entendendo-se, portanto, que os critérios até agora defendidos 
(distinção entre causa e condição) não são legítimos para figurarem 
como liame entre os atos indenizáveis objetivamente pelo Poder 
Público, frutos da lesão ao particular, acolhe-se a tese da 
responsabilidade objetiva também para os atos omissivos do Estado, 
quando lhe incumbia o dever de agir166. 

 

Por outro lado, Rui Stoco também acolhe a responsabilidade subjetiva por 

atos omissivos: 

 

A omissão in genere, ou seja, o retardamento, o não-julgamento no 
prazo e tempo devidos constitui a chamada faute du service dos 
franceses, a falha ou falta anônima da atividade estatal, que 
empenha responsabilidade subjetiva, escorada no dolo ou culpa167. 

 

Sob o mesmo enfoque, Celso Antonio Bandeira de Mello se reporta à 

chamada “falha no serviço”: 

 

O certo e inquestionável, demais disso, é que se engaja 
responsabilidade estatal toda vez que o serviço apresentar falha, 
reveladora de insuficiência em relação ao seu dever normal, 

                                                 
164 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo . 17. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2004. p. 915 
165 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo . 4. Ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva: 
2006. p. 813 
166 ANNONI, Danielle. Responsabilidade do Estado pela não duração razoáve l do processo.  1. 
ed, 1. reimp. Curitiba: Juruá, 2009. p. 81 
167 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. rev. atual. e ampl.. 7. ed. São Paulo: RT, 2008. 
p. 1084 
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causando agravo a terceiro. Neste caso a responsabilidade será 
subjetiva. 168 

 

Logo, em se tratando de ato lesivo por falta do serviço público, uma vez que 

este não funcionou da forma em que deveria funcionar (caso da demora na 

prestação jurisdicional), será necessária a comprovação das circunstâncias que 

deram causa à demora jurisdicional, uma vez que “não há como impor ao Estado o 

ônus de reparar por aquilo que não deu causa”169. 

Assim, em resumo, o Estado será responsável objetivamente por atos 

comissivos e omissivos específicos; e subjetivamente por atos de omissão genérica, 

ou “falta do serviço”. 

 

 

3.3 EXCLUDENTES 

 

 

Com fundamento na teoria do risco administrativo, adotada pelo 

Ordenamento jurídico brasileiro, o Estado nem sempre será responsável pelos 

danos causados aos administrados; caso fosse, estaria incidindo na teoria do risco 

integral. 

Dessa forma, serão excludentes de responsabilidade, portanto, o dano 

ocasionado por terceiro e força maior170, há ainda autores que mencionam como 

excludente, a culpa exclusiva da vítima171. 

Por força maior, entende-se que é “o acontecimento imprevisível, inevitável e 

estranho à vontade das partes”172. Dessa forma, tendo em vista a teoria do risco 

administrativo, onde o sujeito causador do dano deve ser o Estado. Sendo o dano 

ocasionado por fato externo estranho ao Estado, este será irresponsável, visto a 

inexistência de nexo causal. 

                                                 
168 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo . 17. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2004. p. 916 
169 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. rev. atual. e ampl.. 7. ed. São Paulo: RT, 2008. 
p. 1085 
170 FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil . 7. ed., São Paulo: Malheiros, 
2007. p. 223 
171 ANNONI, Danielle. Responsabilidade do Estado pela não duração razoáve l do processo.  1. 
ed, 1. reimp. Curitiba: Juruá, 2009. p. 46 
172 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo . 19. ed. 2.ª reimp.  São Paulo: Atlas, 
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No caso de culpa da vítima, existem duas possibilidades. A primeira exonera 

o Estado de qualquer responsabilidade totalmente e a segunda parcialmente. O 

Estado será irresponsável quando o lesado der, exclusivamente, causa ao dano173. 

Contudo, quando o Estado será responsabilizado no que lhe cabe, quando contribui 

para o dano ocasionado à vítima174, conforme a teoria da causa adequada, já 

explanada anteriormente. 

Sobre as duas excludentes, Volnei Ivo Carlin discorre: 

 

O dano devido a um fato resultante de força maior não engaja a 
responsabilidade da Administração; a falta da vítima exonera, total ou 
parcialmente, esta mesma responsabilidade.175 

 

Assim, a vítima poderá concorrer para com o dano ou der total causa a ele. 

Nesse sentido, as partes interessadas no célere processo da demanda, deverão 

utilizar-se dos meios processuais para impulsionar o processo, pois parte deles o 

interesse no andamento da causa. 

Sobre o tema Luís Carlos Moro leciona: 

 

Na hipótese do não atendimento ou eventual insensibilidade ao apelo 
formulado diretamente ao magistrado a quem incumbe o feito, fica 
patente a possibilidade de impetração de mandado de segurança 
para amparar o direito liquido, certo e exigível da razoável duração 
do processo.176  

 

Dessa forma, Rui Stoco ressalta a diversidade de circunstancias atenuantes 

da responsabilidade estatal pela demora na prestação jurisdicional: 

  

O processo judicial conduz-se através de um procedimento 
complexo, do qual participam o Estado-Juiz, as partes, através de 
seus advogados, o Ministério Público e os auxiliares da Justiça 
(Escrivão-Diretor, Escreventes, Oficiais de Justiça, peritos, síndico na 
falência e outros). Embora as leis processuais estabeleçam prazos, a 
duração, ademais, não depende apenas dos prazos ou do impulso 

                                                 
173 ANNONI, Danielle. Responsabilidade do Estado pela não duração razoáve l do processo.  1. 
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oficial, mas da atuação das partes e das circunstâncias fáticas de 
cada caso sub judice.177 

 

Assim, a fim de afastar a responsabilidade do Estado em razão de culpa dos 

advogados das partes, o referido autor continua em sua obra: 

 

Cabe, portanto, como antecedente, indagar se a demora não foi 
causada pela atuação de um dos advogados das partes, interessado 
em procrastinar o andamento do processo (embora de forma lícita, 
posto que tantas são as possibilidades que a própria lei enseja), 
convencido, diante das circunstâncias do caso, que a melhor defesa 
é ganhar tempo, ou se a demora decorreu da realização de uma 
perícia complexa, ou da conjugação de inúmeros outros fatores 
alheios à atuação estatal178. 

 

No que tange ao dano ocasionado por terceiro, só haverá excludente de 

responsabilidade, caso o ato de terceiro seja “dotado de características de caso 

fortuito, capazes de romper com o nexo causal”179. Pode-se citar como exemplos, 

um incêndio no Fórum que venha a destruir os processos, enchentes, etc. 

Assim, existem casos em que o Estado será eximido de ressarcir lesado 

pela demora na prestação jurisdicional, ou terá a sua responsabilidade atenuada em 

razão da concorrência de causas da demora. 

 

 

3.4 RESPONSABILIDADE DOS AGENTES DA JUSTIÇA 

 

 

Pelo fato de o Estado agir por intermédio de seus agentes, a este público 

coube a responsabilidade pelos seus atos lesivos a terceiros, cumpre demonstrar a 

responsabilidade desses agentes, porquanto estes responderão na ação regressiva 

movida pelo Estado. 

 

 

                                                 
177 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. rev. atual. e ampl. 7. ed. São Paulo: RT, 2008. 
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3.4.1 Responsabilidade do magistrado 

 

Cumpre, primordialmente, levantar a divergência doutrinária a respeito da 

caracterização do juiz-Estado como agente político ou público. Contudo, tal 

discussão não interfere de forma direta no presente trabalho, pois, aqui, se discute a 

responsabilização deste agente e, o art. 37, § 6.º, da CRFB/88 não faz distinção ao 

tipo de agente que poderá ser responsabilizado por seus atos. Nesse sentido, 

Danielle Annoni pondera: 

 

[...] mesmo em se admitindo a tese de que o magistrado fosse 
agente político, isto não afastaria a responsabilidade do Estado por 
seus atos, segundo a regra constitucional do art. 37, § 6º, da Carta 
de 1988. Isto porque, como visto, a norma constitucional refere-se a 
agente no exercício de suas funções, não fazendo restrição objetiva 
a agente público, exclusivamente180. 

 

Sedimentado que a atuação do Estado se dá por meio de seus agentes, nos 

órgãos jurisdicionais, tanto Federais quanto Estaduais, o Estado será representado 

pelo do juiz. Logo, o juiz é um agente dotado de atribuições jurisdicionais e poderes 

inerentes a sua função. O inciso XXXV do art. 5.º da CRFB/88 dispõe que “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”181, assim, 

cabe ao Poder Judiciário a função jurisdicional, regulada pelo Capítulo III, do Título 

IV da Constituição Federal de 1988. 

Dessa forma, sendo o juiz um agente, está exposto à aplicação do art. 37, § 

6.º, da CRFB/88, bem como do art. 133 do CPC e art. 49 da Lei Orgânica de 

Magistratura, os quais possuem os seguintes preceitos: 

 

Art. 133 - Responderá por perdas e danos o juiz, quando: 
I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude; 
II - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que 
deva ordenar de ofício, ou a requerimento da parte. 
Parágrafo único - Reputar-se-ão verificadas as hipóteses previstas 
no nº II só depois que a parte, por intermédio do escrivão, requerer 

                                                 
180 ANNONI, Danielle. Responsabilidade do Estado pela não duração razoáve l do processo.  1. 
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ao juiz que determine a providência e este não lhe atender o pedido 
dentro de 10 (dez) dias.182 

 

Art. 49 - Responderá por perdas e danos o magistrado, quando: 
I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude; 
Il - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que 
deva ordenar o ofício, ou a requerimento das partes. 
Parágrafo único - Reputar-se-ão verificadas as hipóteses previstas 
no inciso II somente depois que a parte, por intermédio do Escrivão, 
requerer ao magistrado que determine a providência, e este não lhe 
atender o pedido dentro de dez dias.183 

 

Como se vê, os artigos expostos fazem referência à necessidade de 

intermédio do Escrivão para que determinada providência seja cumprida. Assim, 

caso algum ato jurisdicional necessite de impulso das partes devido à demora, será 

necessária a intervenção do Escrivão, ou pedido direto ao magistrado, para que a 

delonga processual seja sanada. 

Tendo em vista que a parte final do artigo 37, § 6.º da CRFB/88 atribui ao 

Estado a responsabilidade objetiva, em regra, e subjetiva do agente e o art. 133 do 

CPC especifica quais os atos do magistrado que o expõe à reparação de danos 

perante terceiro prejudicado, a parte inicial do dispositivo constitucional, por ser mais 

abrangente do que o do Código de Processo Civil, cabe ao Estado responder por 

todos os atos lesivos do juiz. 

Em análise a esta discrepância, Sérgio Cavalieri Filho manifesta-se: 

 

Tenho sustentado que a responsabilidade do juiz, em que pese as 
respeitáveis opiniões em contrário, não exclui a do Estado, por uma 
razão muito simples. Se o Estado responde, como já sustentado, 
pela simples negligência ou desídia do juiz, por mais forte razão deve 
também responder quando ele age dolosamente. Em ambos o juiz 
atua como órgão estatal, exercendo função pública.184 

 

Entende-se, portanto, que o Estado responderá pelos atos do magistrado 

ainda que este aja na forma dos incisos do artigo 133 do CPC. Nesse sentido, 

Eduardo Thompson Flores Lenz, dispõe: 

                                                 
182 BRASIL, Código de processo civil. Lei n. 5.869 . 11 jan. 1973. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869.htm>. Acesso em: 27 de abril de 2009 
183 BRASIL. Lei orgânica da magistratura nacional. Lei Complementar n. 35 . 14 mar. 1979 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/LCP/Lcp35.htm>. Acesso em: 27 de maio de 
2009. 
184 FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil . 7. ed., São Paulo: Malheiros, 
2007. p. 255. 
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[...] face ao disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 
1988, incumbe ao Estado responder perante o jurisdicionado lesado 
pelo ato judicial danoso, o que, por sua vez, resguarda a 
independência do magistrado. Por outro lado, a responsabilidade 
pessoal do juiz, que há de ser levada a cabo pelo Estado mediante 
ação regressiva, estará caracterizada apenas nos casos dos arts. 
133 do CPC e 49 da LOMAN.185 

 

No mesmo sentido, Di Pietro afasta a tese da soberania do Poder Judiciário, 

a fim de caracterizar a responsabilização do Estado por ato do magistrado: 

 
As garantias de que se cerca a magistratura no direito brasileiro, 
previstas para assegurar a independência do Poder Judiciário, em 
beneficio da Justiça, produziriam a falsa idéia de intangibilidade, 
inacessibilidade e infalibilidade do magistrado, não reconhecida aos 
demais agentes públicos, gerando o efeito oposto de liberar o Estado 
de responsabilidade pelos danos injustos causado àqueles que 
procuram o Poder Judiciário precisamente para que seja feita justiça. 

 

No que tange à responsabilidade do magistrado pela demora na prestação 

jurisdicional, cabe a este supervisionar os diversos atos jurisdicionais sob sua 

responsabilidade, bem como atuar no sentido de reprimir as medidas protelatórias 

do processo. Nesse sentido, Celso Agrícola Barbi afirma: 

 

Dentro das limitações que lhe impõe as normas do Código, deve o 
Juiz procurar acelerar o andamento do processo. E poderá realmente 
fazê-lo, através de vigilância constante sobre a movimentação das 
causas, não permitindo que os auxiliares da justiça retardem, sem 
motivo, a prática dos atos que lhe incumbem. Para alcançar esse 
objetivo, deve também o juiz reprimir as atividades protelatórias ou 
inúteis, provocadas por advogados.186 

 

Dessa forma, ainda que a tese independência do magistrado o difere da 

figura de outros agentes, este não deixa de ser um agente estatal em sentido amplo, 

matéria já discutida no primeiro Capítulo. Conseqüentemente, o Estado, por força do 

art. 37, § 6.º, da CRFB/88, se responsabilizará pelos atos do juiz, sendo-lhe 

possibilitado o direito de regresso previsto na parte final do referido artigo. 

                                                 
185 LENZ, Eduardo Thompson Flores, Revista de direito administrativo. Apud. DIAS, José de Aguiar. 
Da responsabilidade civil . 11. ed. revista, atualizada de acordo com o Código Civil de 2002, e 
aumentada por Rui Berford Dias. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 880. 
186 BARBI, Celso Agrícola. Comentário ao Código de Processo Civil. SANTA CATARINA. Tribunal de 
Justiça. Apelação Cível n.º  2007.003529-3 , da 3ª Câmara de Direito Público, Florianópolis, SC, 28 
nov. 2008. Disponível em: <http://www.tjsc.jus.br>. Acesso em: 05 abril 2009. 
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3.4.2 Responsabilidade dos servidores públicos 

 

 

A CRFB/88 trouxe em seu artigo 37, o vocábulo “agente” de forma a 

expressar que o agente público é “todo aquele que era incumbido da realização de 

algum serviço público, em caráter permanente ou transitório”187. Conforme já 

exposto, o parágrafo 6º deste dispositivo legal buscou delimitar a responsabilidade 

dos agentes públicos de natureza subjetiva, ou seja, mediante comprovação de 

culpa ou dolo. 

Logo, de forma diversa da responsabilidade objetiva imposta ao Estado, o 

agente somente responderá civilmente por dano ocasionado a terceiro, se for 

comprovado o nexo causal entre a sua ação ou omissão, a sua culpa e o dano em 

si188. Dessa forma, a responsabilidade civil culposa tem relação direta com o artigo 

186 do Código Civil de 2002, o qual preceitua: 

 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito.189 

 

Esta modalidade de responsabilidade civil é a regra geral imposta pelo artigo 

927 do Código Civil, o qual prescreve que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”190. Ressalta-se que o art. 186 

prevê a possibilidade do agente cometer o ilícito através da omissão, negligência ou 

imprudência. 

Logo, os agentes compreendidos tanto na Administração direta como na 

indireta, responderão por seus atos e omissões desde que demonstrado o dano e o 

nexo causal. 

                                                 
187 FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil . 7. ed., São Paulo: Malheiros, 
2007. p. 227. 
188 FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil . 7. ed., São Paulo: Malheiros, 
2007. p. 227. 
189 BRASIL, Código civil. Lei n. 10.406. 10 de janeiro de 2002. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 04 maio 2009 
190 BRASIL, Código civil. Lei n. 10.406. 10 de janeiro de 2002. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 04 maio 2009 
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Cavalieri Filho demonstra que o agente compreendido dentro da 

Administração Pública, tanto na forma direta como na indireta, responderá por seus 

atos comissivos e omissivos, senão vejamos nas suas palavras: 

 

Aquele que participa da Administração Pública, que presta serviços 
públicos, usufruindo os benefícios dessa atividade, deve suportar os 
seus riscos, deve responder em igualdade de condição com o Estado 
em nome de quem atua.191 

 

Dessa forma, ainda que os agentes públicos ajam de forma condizente com 

a função que lhes é designada, poderá ocasionar danos a terceiros. Contudo, 

conforme já referido no primeiro Capítulo, o Estado responde objetivamente pelos 

atos de seus agentes, ainda que o dano tenha sido ocasionado de um ato lícito. 

No caso das empresas privadas em colaboração com o Poder Judiciário, 

concessionárias e permissionárias, a responsabilização por danos ocasionados por 

empregados sob sua responsabilidade será objetiva192. Contudo, conforme já 

mencionado no item 1.3.3, a responsabilidade será subsidiária, devendo o Estado 

ressarcir o particular somente se a empresa privado não poder fazer. 

A fim de reforçar a tese, Cavalieri Filho prossegue: 

 

É que o serviço público, embora prestado por entidade privada, 
preserva a sua natureza estatal; a titularidade continua sendo da 
entidade pública – União, Estado ou Município – que recebeu da 
Constituição competência para explorá-lo (arts. 21, XI e XII; 25, § 2º; 
30, V). 193 

 

Aguiar Dias ressalta-se, que “a extensão que se dava ao vocábulo 

‘funcionário’, que não difere da que hoje damos ao vocábulo ‘agente’” 194. Dessa 

forma, o termo “funcionário” utilizado no Código Civil de 1916, é igual ao de “agente” 

nestes tempos, conclui: 

 

                                                 
191 FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil . 7. ed., São Paulo: Malheiros, 
2007. p. 234. 
192 FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil . 7. ed., São Paulo: Malheiros, 
2007. p. 235. 
193 FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil . 7. ed., São Paulo: Malheiros, 
2007. p. 235. 
194 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil . 11. ed. revista, atualizada de acordo com o 
Código Civil de 2002, e aumentada por Rui Berford Dias. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 782. 
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O que se deve ter em vista, porém, quando enfrentamos o tema da 
responsabilidade, é que a definição de “funcionário” deve ser a mais 
ampla possível, a fim de abranger todos aqueles que, qualquer que 
seja a forma de sua escolha e quaisquer que sejam as suas funções, 
colaborem na gestão da coisa pública. Assim, pouco importa a sua 
categoria. E é sem influência, para o efeito que nos interessa, que 
seja ou não remunerado.195 

 

Portando, determinado que os agentes submetidos à responsabilidade 

subjetiva são aqueles compreendidos na Administração Pública direta e indireta, 

cabe classificar a falta pessoal do agente público, a qual Jèze, nas palavras de 

Aguiar Dias, dispõe: 

 

Jèze oferece, com base na jurisprudência francesa, indicações para 
identificação da falta pessoal, que, segundo sua classificação, 
ocorre: a) quando revela intenção má; b) quando há violação de uma 
lei penal, constituindo culpa delitual grave; c) quando, embora não 
delitual, a culpa do funcionário excede os riscos ordinários da função, 
implica erro grosseiro na apreciação dos fatos ou da extensão dos 
seus poderes.196 

 

No mesmo sentido, Menegale: 

 

Caracteriza-se a falta pessoal quando o ato do funcionário não se 
pode confundir com a execução, mesmo irregular, de um ato de 
função. Logo, se o ato, mesmo ilícito, é inerente à função, a falta é do 
serviço197. 

 

Conclui-se, em suma, que o agente da Administração Pública direta e 

indireta, excluindo-se aquele de empresas privadas que prestam serviços públicos, 

agindo em desconformidade com as suas atribuições e, em razão disto prejudica 

terceiro, responderá mediante comprovação de culpa grave ou dolo, em: a) Ação 

regressiva movida pelo Estado; b) de forma solidária com este em Ação 

indenizatória movida por terceiro lesado; c) de forma independente na Ação 

indenizatória movida por este – conforme já explanado no item 2.1.1. 

                                                 
195 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil . 11. ed. revista, atualizada de acordo com o 
Código Civil de 2002, e aumentada por Rui Berford Dias. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 777. 
196 Jezé Revue de Droit Publique, 1909, p. 263. Apud. DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade 
civil . 11. ed. revista, atualizada de acordo com o Código Civil de 2002, e aumentada por Rui Berford 
Dias. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 781. 
197 MENEGALE. Apud.. DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil . 11. ed. revista, atualizada 
de acordo com o Código Civil de 2002, e aumentada por Rui Berford Dias. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006. p. 777. 
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3.5 DIREITO DE REGRESSO 

 

 

Configurada a responsabilização do Estado por ato lesivo contra o 

administrado, o art. 37, § 6.º, da CRFB/88 dispõe em sua parte final a possibilidade 

de regresso contra o agente causador do dano. 

Entretanto, o referido artigo limita essa responsabilidade à presença de duas 

características essenciais: culpa grave ou dolo do agente. Ademais, traz como 

requisito para seu intento a necessidade de uma condenação judicial referente à 

causa para que, assim, possa agir regressivamente contra o agente causador do 

dano198. 

Na concepção de Bandeira de Mello, o artigo tem o escopo de proteger o 

administrado, oferecendo-lhe a possibilidade de utilizar o conceito de 

responsabilidade objetiva e eximir-se da comprovação da culpabilidade do agente199. 

A parte final deste dispositivo tem finalidade, primordial, de fornecer ao Estado a 

possibilidade de regresso contra o agente que deu causa, seja culposamente em 

sentido estrito, ou com dolo. Nessa linha de raciocínio, Bandeira de Mello resguarda 

ao lesado a possibilidade de ingresso de Ação indenizatória, contra o agente, 

independente do Estado, mas que no caso haveria de comprovar a culpa ou dolo 

(responsabilidade subjetiva). De forma oposta, Hely Lopes Meirelles sustenta que o 

administrado lesado somente pode ajuizar ação reparadora de danos, em face do 

Estado, uma vez que cabe a este intentar, de forma regressiva, a restituição aos 

cofres públicos o gasto despendido com a reparação de danos200. 

Para fins de restituição do gasto público utilizado na reparação de danos, o 

Estado também dispõe de um instrumento processual chamado de denunciação à 

lide. Este instrumento está previsto no artigo 70 do Código de Processo Civil, mais 

especificamente, no inciso III, o qual traz a seguinte redação: 

                                                 
198 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro . 30. ed., São Paulo: Malheiros, 2005. 
p. 657. 
199 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo . 17. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2004.  p. 91. 
200 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro . 30. ed., São Paulo: Malheiros, 2005. 
p. 657. 
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Art. 70 - A denunciação da lide é obrigatória: 
[...] III - àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a 
indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a 
demanda.201 

 

A respeito do referido artigo, Luiz Guilherme Marinoni acrescenta: 

 

Também este é o caso da responsabilidade subsidiária, mantida pelo 
servidor público em relação à responsabilidade objetiva pelos danos 
causados pela execução de serviço público (art. 37, §6.º, da CF). 
Particularmente, em relação a esse caso discute-se sobre a 
possibilidade ou não da efetivação da denunciação. Há quem 
sustente que não é possível a denunciação por conta da intromissão, 
no processo, de argumento novo, não presente na demanda original 
– afinal, a responsabilidade do Estado é objetiva (independe de dolo 
ou culpa), enquanto a do servidor é subjetiva dependendo da 
avaliação de culpa deste -, o que viria a prejudicar a aceleração 
processual, decorrente da exclusão da matéria “culpa” desse 
processo. Hoje, porém, prepondera a orientação no sentido do 
cabimento da denunciação, mormente considerando que esta em 
jogo o patrimônio público, que, como elemento indisponível 
pertencente a toda coletividade, depende de mais pronta 
reintegração. 202 

 

Tendo em vista que o inciso especifica como obrigatório a utilização da 

denunciação da lide nos casos em que seja imprescindível a ação regressiva, como 

no caso do artigo 37, § 6.º da CRFB/88. Contudo, a denunciação, apesar do texto 

expresso em lei, a denunciação da lide não ser torna obrigatória quando de uso do 

Estado, uma vez que este possui outros meios legais de ingressar com ação de 

regresso contra o agente faltoso. 

A denunciação da lide, portanto, possui “a função de cumular duas ações: a 

primitiva, entre autor e réu, soma-se a superveniente, entre denunciante e terceiro 

denunciado”203. Dessa forma, o Estado estará, de forma grosseira, entrando com 

uma ação regressiva contra o agente causador do dano, antes mesmo de a ação 

principal terminar. Caso a ação principal seja julgada procedente (com a 

condenação do Estado para pagar indenização por danos sofridos pelo 

                                                 
201 BRASIL, Código de processo civil. Lei n. 5.869 , de 11 de janeiro de 1973. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869.htm>. Acesso em: 27 abril de 2009. 
202 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil: Processo de 
conhecimento, vol. 2, Processo de Conhecimento. 6. ed. São Paulo: RT, 2007 
203 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Código de processo civil anotado . 12. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2008. p. 72. 
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administrado) poderá, o mesmo magistrado julgador da ação principal, 

responsabilizar o agente e condená-lo no pagamento da indenização ao Estado. 

Daí, ressalta-se que o pagamento da condenação na ação de denunciação da lide 

se dará do agente para o Estado, uma vez que o Estado tem responsabilidade com 

o administrado e será ele quem arcará com aquela indenização concedida. 
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CONCLUSÃO 

 

 

O acesso à justiça há muito se faz presente nas vidas dos cidadãos 

brasileiros. Entretanto, em tempos modernos a simples intervenção estatal não 

supre mais as necessidades dos usuários do Poder Judiciário, quando, atualmente, 

este se encontra lotado de processos aguardando a devida prestação jurisdicional. 

Nesse sentido, o presente trabalho veio com o condão de demonstrar a 

necessidade de maiores rigores para com o cumprimento dos atos jurisdicionais que 

compõem o processo. 

Dessa forma, procurei demonstrar no primeiro capítulo a responsabilidade 

do Estado dentro do conteúdo histórico por atos que podem causar danos aos seus 

administrados, bem como as teorias de responsabilidade estatal utilizadas no 

espaço internacional e nacional, dentre elas a teoria da irresponsabilidade, teoria 

civilista e publicista. Críticas foram feitas a estes teses, sob fundamento doutrinário, 

com a intenção de adequá-las, posteriormente, ao problema objeto do trabalho. 

Conceituada a responsabilidade civil do Estado, diferenciando-a da 

responsabilidade penal e administrativa, tratou-se de diferenciar os tipos de sujeitos 

estatais que compõem a Administração pública, dentre eles as pessoas jurídicas de 

direito privado e público, bem como a Administração direta. Ressaltou-se que estas 

pessoas atuam através de agentes estatais, que possuem diferentes prerrogativas a 

fim de prestar uma função específica do Estado. Neste ponto, ao diferenciar os tipos 

de agentes, houve crítica ao conceito de agente político, uma vez que certos autores 

incluem o magistrado como agente político, e outros o tratam como agente público. 

Ainda no primeiro capítulo, busquei caracterizar a responsabilidade civil do 

Estado, de forma a conceituar o dano, nexo causal e a culpabilidade do agente 

causador do dano, para que, ao final, estes fossem adequados à responsabilidade 

civil do Estado pela demora na prestação jurisdicional. 

Já no segundo capítulo, foi abordada a importância da célere prestação 

jurisdicional, uma vez que o acesso à justiça, hoje, é tratada como gênero, estando 

inserida nela a prestação jurisdicional em tempo condizente com os anseios das 

partes no processo. 
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Com isso, foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro, por meio da EC n. 

45/2004, o direito fundamental à prestação jurisdicional dentro de um prazo 

razoável. Contudo, o chamado “prazo razoável” não possui um conceito determinado 

e específico sobre o tempo que um processo deve percorrer até a prolação da 

decisão final no magistrado. 

Este documento, portanto, visou demonstrar um conceito aproximado do que 

é um prazo razoável do processo. Este conceito, apesar de ser impreciso, determina 

que a prestação jurisdicional deva ser célere e compatível com as pretensões das 

partes. Para que, assim, para fins de responsabilidade civil, sejam estabelecidos 

parâmetros que possam delinear um possível erro, negligência, omissão ou 

imperícia dos agentes estatais que atuaram no processo. 

Houve breve menção à importância da referida Emenda, que trouxe 

inovações processuais no ordenamento jurídico brasileiro, muitos deles com o 

condão de tornar o processo judicial célere e efetivo. 

Foi esclarecida a diferenciação de atos judiciais e atos jurisdicionais, uma 

vez que o primeiro se trata de atos meramente administrativos, como contratação de 

servidores e estruturação do Judiciário e, o segundo, de atos que visam determinar 

uma intervenção estatal, por meio do magistrado, em prolatar o direito aplicável ao 

litígio. Após esta diferenciação, foram citados possíveis atos que podem causar a 

demora na prestação jurisdicional, uma vez que esta é composta tanto por atos 

administrativos como jurisdicionais. 

Dessa forma, foram elencados possíveis danos ocasionados pela demora na 

prestação jurisdicional, uma vez que se trata de elemento obrigatório para a 

responsabilidade civil do Estado. Contudo, este elemento possui vasta gama de 

possibilidades, uma vez que os danos patrimoniais e morais advindos do ato 

jurisdicional são determinados com base no caso específico. 

No terceiro capítulo, foi abordada a responsabilidade civil do Estado pela 

demora na prestação jurisdicional, trazendo à discussão, as teses contrárias e 

favoráveis à responsabilidade estatal. Quanto às teses contrárias, foram feitas 

críticas ao posicionamento doutrinário, embasadas na legislação brasileira e na 

doutrina dominante, uma vez que estas teorias não possuem base concreta para 

sua aplicação no Brasil. 

Por outro lado, ao abordar as teses favoráveis à responsabilidade civil do 

Estado pela demora na prestação jurisdicional, surgiu um impasse doutrinário 
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quanto a responsabilidade objetiva por atos omissivos. Parte da doutrina se 

posicional pela responsabilidade objetiva do Estado e, a parte dominante se 

manifesta no sentido de que a responsabilidade do Estado por atos omissivos 

genéricos, deve ser subjetiva. Dessa forma, foi abordada neste capítulo, a breve 

diferenciação de atos omissivos genéricos e específicos, de forma que, em 

aplicação no caso concreto, seja possível determinar qual o tipo de responsabilidade 

estatal a ser aplicada. Nesse sentido, optei pela corrente doutrinária dominante e 

recente da responsabilidade subjetiva do Estado por atos genéricos. De forma que, 

deixando de agir por falta na prestação jurisdicional, é necessária a comprovação da 

culpabilidade dos agentes estatais atuantes no processo que, possivelmente, deram 

causa à demora. 

Entretanto, não será sempre que o Estado será responsabilizado pelos 

danos ocasionados pela demora jurisdicional, pois, a doutrina se posiciona de forma 

a excluir a responsabilidade do Estado quando o dano ocorreu por força maior e 

culpa exclusiva da vítima. 

Caracterizada a responsabilidade civil do Estado pela demora jurisdicional, 

foi abordado o poder de regresso do Estado frente o agente causador do dano, 

desde que este tenha agido com culpa ou dolo na prestação de seus serviços. 

Por fim, conclui-se que apesar da doutrina ainda não possuir um conceito 

diretamente aplicável de prazo razoável, existem elementos a serem examinados 

para caracterizar a demora na prestação jurisdicional. Apesar da divergência 

doutrinária em pontos específicos da responsabilidade civil pela demora jurisdicional, 

é certo que o Estado responde pelos atos danosos proferidos pelos seus agentes. E, 

em caso deste terem agido com culpa ou dolo, o Estado poderá agir em regresso 

contra o agente causador do dano, a fim de reparar os prejuízos nos cofres públicos. 
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