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  ERRO JUDICIÁRIO E  A RESPONSABILIDADE DO ESTADO 

 

 

Natalia Regina Alexandrino1 

Marllon Beraldo2 

 

 

RESUMO 

 
O presente artigo tem por objetivo analisar a responsabilidade do Estado por erro 
judiciário, quando se pune sujeitos que não deveriam ser responsabilizados por 
determinados crimes. Analisa-se, ainda, até que ponto o Estado se responsabiliza 
pelos danos causados a estes sujeitos e de que forma isso se aplica no 
ordenamento jurídico brasileiro. Neste sentido, será abordado até que ponto uma 
indenização pode reverter os danos causados na vida do ser humano, tendo em 
vista, que diferente do direito civil não será discutido um patrimônio, onde uma 
indenização põe fim a lide sem maiores prejuízos, mas, a liberdade e a dignidade da 
pessoa humana que não se repara de forma indenizatória, já que uma condenação, 
além de causar prejuízos irreparáveis ao condenado, traz consigo traumas que 
jamais serão esquecidos por quem vivenciou e provou da injustiça. Será analisado o 
devido processo penal dando ênfase às garantias constitucionais que fundamentam 
tal direito, como o contraditório e da ampla defesa, dentre outras garantias 
indispensáveis para obtenção de um processo justo a todo aquele que a este é 
submetido. Será analisada também, a revisão criminal trazendo à baila os seus 
requisitos e quando este se aplica no processo. Por fim, analisaremos a 
consequência aplicada aos agentes estatais responsáveis por atos no emprego de 
sua função, causadores do erro judiciário e em que momento isso se aplicará. 

 
Palavras-chave: Prisão. Ilegalidade. Indenização. Responsabilidade. 
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JUDICIAL ERROR AND STATE RESPONSIBILITY 
 

ABSTRACT 
This article aims to analyze the State's responsibility for judicial error when punishing 
subjects who should not be held responsible for certain crimes. It is also analyzed to 
what extent the State is responsible for the damage caused to these subjects and how 
this applies in the Brazilian legal system. In this sense, it will be addressed to what 
extent an indemnity can reverse the damage caused to human life, bearing in mind that, 
unlike civil law, a patrimony will not be discussed, where an indemnity ends the dispute 
without further damage, but the freedom and the dignity of the human person who 
cannot be compensated, since a conviction, besides causing irreparable harm to the 
condemned, brings with it traumas that will never be forgotten by those who 
experienced and proved the injustice. Due process will be analyzed, emphasizing the 
constitutional guarantees that underlie such right, such as the contradictory and the 
broad defense, among other indispensable guarantees to obtain a fair trial to all who 
are submitted to it. It will also be analyzed the criminal review bringing up its 
requirements and when it applies in the process. Finally, we will analyze the 
consequence applied to the state agents responsible for acts in the employment of their 
function, causing the judicial error and when this will apply. 
 
Keywords: Prison. Illegality. Indemnity. Responsibility. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMÁRIO 

 

 1 INTRODUÇÃO 2 DEVIDO PROCESSO LEGAL 3 ERRO JUDICIÁRIO4 

REVISÃO CRIMINAL 5 RESPONSABILIDADE DO ESTADO 6 CONSEQUÊNCIA 

DO ERRO JUDICIÁRIO AO AGENTE 7 CONCLUSÃO REFERÊNCIAS



 

 

 1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho constitui-se no estudo do erro do Estado causador de 

danos sofridos pelo particular em decorrência de prisões ilegais, especificamente 

por parte de um de seus poderes, nomeadamente o Poder Judiciário.  

Será analisado que, para que haja o fator erro, deverão ser violados os 

direitos e princípios ligados ao devido processo legal, garantidos pela Constituição 

Federal. Cada um será tratado e explicado de forma separada, dando ênfase à 

importância da aplicação desses princípios no processo que condenará o sujeito 

ou não, tendo em vista que, com a sua devida aplicação, a margem de erro é 

sempre menor. 

Entende-se necessário analisar ainda que o agente representante do 

Estado é quem age por este, logo, a aplicação dos princípios e garantias 

supracitados está estritamente a sua disposição. Desta forma, será apreciado a 

origem do erro judiciário e como este acontece nos julgamentos e condenações 

ilegais.  

Embora a Declaração Universal dos Direitos Humanos estabeleça em seu 

artigo 3º o direito à liberdade a todas as pessoas, em que pese o Pacto Internacional 

de Direitos Civis e Políticos, promulgado no Brasil pelo Decreto nº 592/92 traga em 

seu artigo 9º que, além do direito à liberdade e do impedimento à prisão arbitrária, a 

prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a 

regra geral. Ainda, a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º, inciso LXXV 

determina que o Estado indenize o condenado por erro judiciário, assim como 

aquele que permanecer preso além do tempo fixado na sentença.  

Conforme prevê o mesmo texto constitucional encontra-se respaldado no 

artigo 37, §6º a responsabilidade do Estado perante os atos praticados por seus 

agentes que causem danos a terceiros. Este texto garante que qualquer prejuízo 

decorrente da atividade estatal seja indenizado pelo Estado.  

Diante disso, será discutida a responsabilidade civil por parte do Estado a 

aquele que permanecer preso indevidamente e quais os direitos violados pela 

conduta errônea dos agentes estatais ao aplicarem uma condenação injusta a um 

sujeito, bem como quais as consequências que esses agentes terão de suportar 

perante o erro cometido. 



 

 

Importante dizer que o presente artigo tratará especificamente de situações 

que geram responsabilidade ao Estado ante aos atos praticados pelos seus agentes, 

frente à condenação ilegal de um indivíduo. Pretende-se um estudo não exaustivo, 

cujo objetivo é mostrar até onde é efetiva a indenização por parte do Estado ante os 

danos causados ao indivíduo, de modo a garantir a dignidade da pessoa humana, 

pilar do Estado Democrático de Direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 DEVIDO PROCESSO LEGAL 

 

É certo que o devido processo legal é um princípio garantido pelo artigo 5º, 

inciso LIV2, da Constituição Federal de 1988, em que este se apresenta como uma 

garantia processual o qual assegura o direito ao contraditório e a ampla defesa, bem 

como o direito de ninguém ser julgado, senão por um juízo pré-constituído e 

competente para analisar o caso. É assegurado também o direito de ser assistido 

por um advogado e ter acesso ao judiciário, mesmo sem possuir recursos 

financeiros para tanto.  

Em outras palavras, o contraditório, a ampla defesa e o direito ao acesso à 

justiça são inerentes ao devido processo legal, porém, a sua materialização vai 

além, se dá com o tratamento paritário entre as partes envolvidas, a publicidade do 

processo, a proibição da produção de provas ilícitas a imparcialidade do julgador, a 

duração razoável do processo, dentre outros princípios que tornam o processo 

legalmente estabelecido. 

Zulmar Fachin3 afirma que: 

 

O due process of law tem vários sentidos. Em sentido geral, 
caracteriza-se pela proteção do trinômio vida-liberdade-propriedade. 
Ele pode ainda ser tomado em sentido formal, como tradicionalmente 
vem sendo compreendido no Brasil, e em sentido material, tal como 
concebido no Direito norte-americano. 

 

O autor Pedro Lenza, em seu livro Direito Constitucional Esquematizado, cita 

o entendimento de Olavo Ferreira, no que tange o devido processo legal ser dividido 

em substantivo ou material: 

 

Segundo ensina Olavo Ferreira, “o princípio do devido processo legal 
tem duas facetas: 1) formal e 2) material. Essa segunda encontra 
fundamento nos artigos 5.º, inciso LV, e 3.°, inciso I, da Constituição 
Federal. Do devido processo legal substancial ou material são 
extraídos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há 
repercussão prática na discussão sobre a origem do princípio da 
razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se que os 
mesmos têm status constitucional, e diante de tal situação todos os 
atos infraconstitucionais devem com eles guardar relação de 
compatibilidade, sob pena de irremissível inconstitucionalidade, 

                                                           
2
 LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 

3
FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 5.ed. Rio de Janeiro, 2012, p. 307. 



 

 

reconhecida no controle difuso ou concentrado. A razoabilidade e a 
proporcionalidade das leis e atos do Poder Público são afastáveis, 
considerando-se que o Direito tem conteúdo justo4. 

 

O princípio do contraditório e da ampla defesa: É o princípio que consiste na 

oportunidade de apresentar resposta, definido pela expressão latina audiatur et 

altera pars, que significa “ouça-se também a outra parte”. É o direito do réu a ser 

ouvido e na proibição de que haja decisão sem que se tenha ouvido os interessados, 

sob pena de suspensão do processo até que o réu seja ouvido. Por sua vez, a 

ampla defesa deriva do contraditório onde se assegura ao sujeito oportunidade de 

se defender em todas as fases do processo. A ampla defesa dá para a parte chance 

de se utilizar de todos os meios a seu dispor para alcançar seu direito, seja através 

de provas ou de recursos. Assim, o juiz não pode negar à parte o direito a 

apresentar determinada prova. O respaldo legal encontra-se da Constituição 

Federal5, em seu artigo 5º, LV. 

 
As partes devem ser tratadas igualitariamente na relação jurídico-
processual. Pode-se afirmar, então, que o princípio do contraditório e 
da ampla defesa é decorrência do princípio da igualdade ou, como 
sustentam alguns autores, do devido processo legal. Tanto o autor 
como o réu, no desenvolvimento do processo, podem exercer o mais 
amplo direito de defesa6. 

 

O princípio da publicidade processual: É o princípio que considera a ideia de 

que todos os atos e negócios em que a Administração Pública tomar parte devam 

ser de conhecimento de toda a sociedade. Por exceção, a Constituição de 88 diz 

que só poderá ser restrito o processo quando a defesa da intimidade ou do interesse 

social exigirem, caso contrário, em regra, todos os processos deverão ser públicos.  

Conforme afirma Fachin7: 

 

Somente em casos excepcionais podem-se permitir restrições à 
publicidade dos autos públicos: quando houver interesse social na 
não divulgação do ato ou for necessário proteger a intimidade, a 
honra, a vida privada e a imagem da pessoa. Nessas hipóteses, o 

                                                           
4
 LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p.1.132. 

5
  LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 
6
 FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 5.ed. Rio de Janeiro, 2012, p.308. 

7
 Ibid., p.310. 



 

 

princípio da publicidade cederá em benefício de outros valores que, 
diante de uma situação concreta, precisam ser preservados. 

 

Esse princípio encontra-se respaldado no artigo 5º, LX8 da Constituição 

Federal. 

O Princípio das provas ilícitas: É o princípio que garante que não poderão 

ser juntadas no processo provas que tenham sido adquiridas direta ou indiretamente 

de meio ilícito, tendo em vista que de acordo com a teoria da árvore envenenada a 

prova adquirida indiretamente por meio ilícito, ilícita é. Em se tratando da exceção, 

serão admitidas no processo aquelas que se trate de legítima defesa, ou que seja o 

único meio de provar o delito, por exemplo, a gravação de um vídeo no qual um 

homem estupra uma menor. Respaldo legal artigo 5º da Constituição Federal.  

 

O princípio da proibição da prova ilícita pode incidir tanto nos 
procedimentos administrativos quanto nos processos penal, civil e 
trabalhista. A verdade dos fatos pode ser provada por meios legais 
ou moralmente legítimos (CPC, art. 3329), e a ilicitude da prova terá 
sido observada10.  

 

Princípio do juiz natural: se consagra na pessoa do julgador competente, 

cujo dever será de julgar o processo com dotada imparcialidade, garantindo que 

ninguém será processado e julgado se não por juízo competente vendando o que se 

                                                           
8
  LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da 

intimidade ou o interesse social o exigirem (BRASIL, 1988, WEB). 
9
  Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação 

do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: 
 I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; 
 II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em 
julgamento de recursos repetitivos; 
 III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de 
assunção de competência; 
 IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. 
 § 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde 
logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. 
 § 2º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos 
termos do art. 241 . 
 § 3º Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias. 
 § 4º Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação 
do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no 
prazo de 15 (quinze) dias. 
10

 FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 5.ed. Rio de Janeiro, 2012, p.310 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art241


 

 

chama de Tribunal de exceção. Garantia esta trazida no mesmo texto constitucional 

em seu artigo 5º, XXXVII11. 

Fachin12 afirma que: “O princípio do juiz natural tem o efeito de proibir a 

constituição de órgãos jurisdicionais (juízes e tribunais) ad hoc e ex post facto”. 

O princípio da duração razoável do processo: esse assegura ao indivíduo a 

utilização de meios que garantam a celeridade processual, impedindo que o 

processo fique parado sem que a lide seja resolvida. Um devido processo se trata de 

um processo com duração razoável, não significando que o processo deva ser 

rápido, mas que utilize tempo estimado para a solução útil da demanda, seu 

fundamento se encontra no artigo 5º, LXXVIII13 da mesma Carta Magna. 

O autor citado traz em sua obra o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal que diz que o princípio da duração razoável do processo se aplica a todos, 

não somente aos brasileiros natos. 

 

Trata-se sem dúvidas, de garantia não só restrita a brasileiros natos 
ou naturalizados e a estrangeiros residentes do País, mas que 
abarca também – corroborando entendimento do STF e a doutrina, 
interpretando o caput do art. 5.° da CF/88, que proclama a igualdade 
de todos perante a lei e, aqui tomado por analogia – os estrangeiros 
não residentes (por exemplo, de passagem, a turismo), os apátridas  
as pessoas jurídicas14. 

 

Princípio do acesso à justiça: esse está intimamente ligado e se relaciona 

diretamente com os demais princípios constitucionais, tais como o da igualdade, 

haja vista que o acesso à justiça não é condicionado a nenhuma característica 

pessoal ou social, sendo, portanto, uma garantia ampla, geral e irrestrita, 

amparado pelo artigo 5º, XXXV15 da Constituição Federal. 

 

O princípio do direito de ação é também conhecido como princípio 
do direito á jurisdição, princípio da inafastabilidade do controle 
jurisdicional e princípio do acesso a jurisdição. Ele está 
consubstanciado no dispositivo constitucional segundo o qual “a lei 
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

                                                           
11

  XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção. 
12

 FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 5.ed. Rio de Janeiro, 2012, p.301. 
13

  LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004). 
14

 LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p.1134. 
15

  XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 



 

 

direito” (art. 5.º, inciso XXXV); isso implica reconhecer que toda 
pessoa, tendo seu direito lesado ou ameaçado de lesão, poderá 
obter proteção jurisdicional16. 

 

No entanto, o devido processo legal é o princípio reitor de todo o arcabouço 

jurídico processual, ou seja, todos derivam dele, e isso significa dizer que devem ser 

respeitadas todas as formalidades previstas em lei para que haja cerceamento da 

liberdade ou para que alguém seja privado de seus bens. Assim, vejamos:  

 

A tramitação regular e legal de um processo é a garantia dada ao 
cidadão de que seus direitos serão respeitados, não sendo 
admissível nenhuma restrição aos mesmos que não prevista em lei”. 
“Liberdade é a regra; o cerceamento à liberdade de locomoção, a 
exceção17. 

 

Deveras, é necessário que seja reconhecida a apreciação da norma jurídica, 

bem como de todos os princípios norteadores, que juntos, solidificam o devido 

processo legal, ou seja, que tornam o processo legalmente estabelecido. 

A Constituição de 1988 subdividiu o devido processo penal em substancial e 

formal. A primeira subdivisão se destina ao legislador e tem como base o princípio 

da justiça, fazendo menção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, ou 

seja, as leis não podem ser apresentadas de maneira irracional ou desprovida de 

imparcialidade, mas estar pautada em critérios de justiça. A segunda é composta 

pelas garantias processuais mencionadas anteriormente (contraditório, ampla 

defesa, juiz natural, etc.), onde o principal destinatário seria o magistrado.  

Cumpre dizer que a falta da aplicabilidade de quaisquer desses princípios 

formadores do devido processo legal torna a condenação do sujeito ilegal, pois tira 

deste o direito de justiça o que é o contrário do que se espera em uma condenação. 

A falta da aplicabilidade do devido processo legal garante àquele, condenado 

indevidamente, o direito de ser indenizado por um erro cometido pelo Estado, que de 

forma irresponsável deixa de observar os ditames da lei que garante ao sujeito 

dignidade processual. 

 

 

                                                           
16

 FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 5.ed. Rio de Janeiro, 2012, p.299. 
17

 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 22.ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.4. 



 

 

3 ERRO JUDICIÁRIO  

 

O erro judiciário visa a manifestação viciada do Estado por meio de práticas 

realizadas por seu órgão juiz, tendo em vista que este representa o Estado em todos 

os seus atos, o erro pode ocorrer em quaisquer das áreas do direito, porém, é mais 

visado na esfera penal, pois atinge valores inalienáveis à pessoa humana, o que 

provoca uma grande sensação de injustiça, tendo em vista que no campo penal não 

se trata de patrimônio, mas da liberdade do sujeito vítima do erro. 

Sérgio de Oliveira Médici aborda afirmação, salientando que o erro parte da 

não observância da lei ou se funda no engano do magistrado:  

 

O erro judiciário é o cometido pelos juízes, voluntária ou 
involuntariamente, em suas sentenças e acórdãos. A decisão judicial, 
contaminada pelo erro, projeta-se em oposição à vontade ou, mais 
adequadamente, à certeza. Resulta o erro judiciário, conforme Silvio 
de Macedo, da não observância da lei ou fundado em engano 
resultante de ato e documentos da causa. É inerente a atos do 
processo, judiciário, judicativos ou das partes18. 

 

Em razão disso, é inegável que deve ser inserida maior atenção do 

legislador no que diz respeito ao reparo estatal a essas vítimas, já que não se pode 

mensurar a indenização cabível a um erro que pode pôr fim a história de vida de 

alguém. O fato de alguém ser condenado injustamente pode causar-lhe grandes 

consequências, já que a rejeição social ainda possui um peso enorme sobre aqueles 

que são recolhidos para cumprimento de uma pena. A chance da ressocialização do 

sujeito é muito pequena, pois sempre haverá desconfiança por parte da sociedade. 

É importante dizer que, mesmo que este sujeito não tenha cometido nenhum crime, 

sempre haverá um preconceito a seu desfavor, diminuindo a chance de emprego, 

dentre outros fatores. 

Entendendo a prisão indevida ser praticada pelo Estado Juiz se evidencia o 

cometimento do abuso em maior evidência nos casos de prisão cautelar, a qual é 

aplicada sem o aferimento do seu exato cabimento em vista de ter ou não o 

indivíduo cometido o crime que se lhe imputa.  

                                                           
18

 MÉDICI, Sérgio de Oliveira. Revisão Criminal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998, p. 
206. 



 

 

Luiz Antônio Soares Hentz defende esta tese quando diz que, embora a 

prisão cautelar seja um direito de punição do Estado, sua aplicação é a fonte mais 

fértil em favor do erro. Vejamos:  

 

Trata-se de cautela preventiva em favor da sociedade, mas constitui 
fonte fértil de erros e causa frequente de prejuízos aos interesses 
particulares, que o Direito tolera por decorrer do dever estatal de 
proteção da sociedade19. 

 

Embora a prisão indevida seja um ato de difícil reparação e de difícil 

diminuição de demandas por se tratar de um direito do Estado de assegurar a 

segurança da sociedade, bem como o desenrolar do processo, existem duas formas 

de reparar o erro judiciário. Na primeira, quando essa reparação ocorre em tempo e 

impede que os efeitos do vício de manifestação sejam emanados e, na segunda 

forma, pela indenização, reparação incompleta. Incompleta, pois não restitui tudo o 

que foi perdido pelo erro judiciário.   

Em virtude da prisão preventiva, resta evidente que sua decretação, mesmo 

que lícita, traduz um gravame imensurável a aquela pessoa que posteriormente vai 

se reconhecer inocente. Entretanto, o erro do Estado ao privar alguém de sua 

liberdade mesmo que preventivamente, o gera a obrigação de indenizar, pois não 

existindo causa apta para a privação da liberdade de alguém, a prisão não é devida, 

impondo ao Estado o dever de indenizar, que no direito brasileiro tem amparo no art. 

5º, LXXV20 da Constituição Federal de 1988, verbis: “O Estado indenizar o 

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

na sentença”. 

O autor Pedro Lenza defende esse entendimento dizendo:  

 

O estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o 
que ficar preso além do tempo fixado em sentença. 
Prepondera o entendimento de que o Estado não é civilmente 
responsável pelos atos do Poder Judiciário, senão nos casos 
expressamente declarados em lei” (STF RDA 114/298; RT 150/363; 
RTJ 64/689), vale dizer, nas hipóteses prescritas no art.49 da Lei 
Complementar n. 35/79, no art. 133 do CPC e no art.630 do CPP, 
tem sido o §2.º deste último, na opinião deste autor, a despeito de 
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posicionamentos em contrário, revogado por falta de 
compatibilização com o art. 5.º, LXXV, da CF/88, que tornou 
incondicional a indenização por erro judiciário21. 

 

O mesmo autor aborda o entendimento de Nelson Nery Junior a respeito da 

indenização devida ao condenado. 

 

Nelson Nery Junior observa: Mais específica do que a garantia de 
indenização da CF, art. 37, §6.º, aqui foi adotada a responsabilidade 
objetiva fundada na teoria do risco integral, de sorte que não pode 
invocar-se nenhuma causa de exclusão do dever de o Estado 
indenizar quando ocorrer o erro judiciário ou a prisão por tempo além 
do determinado na sentença22. 

 

Nesta linha de raciocínio23, entende-se que a revisão criminal prevista no 

artigo 63024 do Código de Processo Penal, está intimamente ligada à indenização 

pelo erro judiciário, pois determina que o Tribunal reconheça o direito a indenização 

do prejudicado, desde que por este seja requerida. Ainda, o mesmo Tribunal decidirá 

pela quantia da indenização devida ao condenado, que punirá o Estado pelo dano 

causado injustamente ao acusado que se verificará inocente, a fim de impedir que 

novos erros possam voltar a serem cometidos por este, tendo em vista que a ideia é 

que este forneça justiça e não o contrário. 

 

 

4 REVISÃO CRIMINAL 

 

A revisão criminal é ação autônoma de impugnação, cuja competência é dos 

Tribunais, com o objetivo de rever decisões condenatórias transitadas em julgado, 

que decorrem de erro judiciário, possuindo respaldo no artigo 621 ao 631 do Código 
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de Processo Penal. Sérgio de Oliveira Médici explica o conceito da revisão criminal, 

salientando que tal procedimento garante novo julgamento a respeito do mesmo 

crime, a fim de reavaliá-lo e corrigir possíveis erros. Vejamos: 

 

Em nosso entendimento, a revisão constitui meio de impugnação do 
julgado que se aparta tanto dos recursos como das ações, pois a 
coisa julgada exclui a possibilidade de interposição de recurso, e, ao 
requerer a revista da sentença, o condenado não está propriamente 
agindo, mas reagindo contra o julgamento, com o argumento da 
configuração de erro judiciário. A ação penal anteriormente vista é 
então revista por meio de revisão que, entretanto, não implica 
inversão das partes (em sentido processual). 
Ao propiciar a reabertura do processo, enseja o instituto novo 
julgamento a respeito do mesmo crime imputado à mesma pessoa. 
Pode-se dizer então, que a ação penal condenatória, julgada por 
decisão irrecorrível, fica submetida a outro julgamento por meio da 
revisão25. 

 

Neste sentido, no que diz respeito a propositura da revisão criminal, o artigo 

621 do Código de Processo Penal traz em seu texto um rol taxativo, trazendo à baila 

os casos em que esta é admitida. Vejamos:  

 

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso 
da lei penal ou à evidência dos autos; 
II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, 
exames ou documentos comprovadamente falsos; 
III – quando após a sentença, se descobrirem novas provas de 
inocência do condenado ou de circunstâncias que determine ou 
autorize diminuição especial da pena26. 

 

Em se tratando de legitimidade, para propositura da revisão criminal são 

dotados desta, o réu, o seu procurador judicial legalmente habilitado e conforme o 

artigo 62327 do Código de Processo Penal, em casos de morte do condenado, 

podem propor a ação, seu cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou 

irmão.  
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É importante dizer que a revisão criminal é pro reo, ou seja, não admite o 

agravamento da situação do condenado, seus efeitos devem ser favoráveis a este, 

somente poderá ser acolhida a revisão para melhorar a sua situação. 

Segundo Guilherme de Souza Nucci, caso seja julgada procedente a revisão 

criminal, esta tem o poder de eliminar a sentença condenatória proferida 

anteriormente, obrigando o estado a indenizar o condenado em determinados casos, 

como os de prisão ilegal, porém, adverte o que segue:  

 

Havendo o ajuizamento de revisão criminal, caso seja julgada 
procedente, tem o condão de eliminar o título executivo, que é a 
sentença condenatória proferida anteriormente. Logo, se ainda não 
iniciada a execução, não mais pode ocorrer; caso tenha começado, 
deverá o juiz extingui-la por inexigibilidade do título. E, 
derradeiramente, se já tiver sido paga indenização – uma vez que 
não houve processo de conhecimento para apurar a culpa na esfera 
cível – caberia ação de restituição, onde se poderia então debater a 
culpa do pretenso autor do ato ilícito28. 

 

Ou seja, a revisão criminal deve ser interposta na fase de execução do 

processo, sob pena de sua extinção. Neste caso, se já tiver o Estado indenizado o 

condenado e for provada sua culpa, esse terá direito a ação de restituição em face 

do indenizado sobre o valor pago. 

Por fim, a revisão criminal será proposta sempre que o magistrado proferir 

uma sentença manifestamente injusta, seja por negligência, por um equívoco ou 

motivo diverso, a revisão criminal é o remédio capaz de desfazer esta coisa julgada 

material ou formal, quer por motivos de invalidade, quer por motivos de injustiça, 

relativizando o valor da segurança jurídica. 

 

5 RESPONSABILIDADE DO ESTADO 

 

Após o estudo destinado ao erro judiciário, se faz necessário observar a 

responsabilidade do Estado no que diz respeito ao erro cometido por seu agente. 

Desta feita, é interessante abordar em qual momento a responsabilidade do Estado 

se faz efetiva e quais os entendimentos a cerca disso.  
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É importante ressaltar que nem sempre esse tema foi considerado pelo 

ordenamento jurídico, pois se trata de um tema que na época do absolutismo era 

desprovido de doutrinas, sendo ignorada a obrigação de indenização por parte do 

Estado nos casos de erro, dispensando legislações que tratassem do assunto. Vale 

ressaltar que: 

 

“O Direito romano desconhecia a responsabilidade civil do Estado, 
que só veio a ser criada, recentemente, pelo liberalismo. No 
absolutismo, predominou o entendimento de que o Estado, entidade 
abstrata e supra partis, não erra, daí resultando a sua 
irresponsabilidade: “The king can do no wrong.” Proclama o aforismo 
cunhado pelo direito saxão. Por outro lado, entendia-se que 
eventuais erros, causados pela Administração Pública, constituiriam 
um risco que todos deveriam correr. O Erro do Estado era um erro de 
todos29. 

 

No entanto, conforme citação do autor, tal situação não fora aceita 

permanentemente, tendo em vista que esta teoria não resistiu à evolução social, 

pois posteriormente os Tribunais foram convocados a dirimir controvérsias que 

envolvessem o tema, e entre avanços e retrocessos forneceram grande contribuição 

para o delineamento de um sistema possível de responsabilidade civil do Estado. 

Todavia, no desenrolar do século XIX, dá-se o reconhecimento da 

possibilidade de culpa e responsabilização do Estado nos casos de erros de gestão. 

Com o liberalismo o Estado passou a ser encarado como pessoa dotada de 

personalidade, capaz de adquirir direitos e obrigações, não sendo possível escusar-

se da responsabilidade pelos atos praticados em posição de igualdade com as 

outras pessoas, sob pena de negação do próprio direito. 

Saad, em seu livro, diz que a responsabilização do Estado fora dividida e 

limitada, onde este só seria responsável pelos atos quando a atividade executada se 

equiparasse a atividade privada, ou seja, quando estivesse usando de seu “ius 

gestionis”. Em contrapartida, se o Estado estiver exercendo sua soberania usando 

seu “ius imperii”, sendo titular de um poder supremo, não se responsabilizaria por 

seus erros.  
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Apesar disso, no final do século XIX, decai a teoria supracitada, pois se 

tornara impossível a distinção dos atos estatais no que diz respeito às categorias 

pretendidas, visto que se entendeu que mesmo quando o Estado age sem o poder 

de império, está agindo em busca do seu fim maior, que é o fim público. Desta 

forma, por intermédio do liberalismo a responsabilidade civil do Estado pelos atos 

culposos de seus agentes fora introduzida em todas as atividades por ele 

executadas. 

Partindo desta premissa, no que diz respeito à introdução da 

responsabilidade objetiva, Marco Antonio Bazhuni demonstra que:  

 

Como dissemos anteriormente, as teorias subjetivas, que suprimiram 
a irresponsabilidade do Estado, progressivamente vieram a ser 
substituídas pelas teorias objetivas, tendo este nome por 
desvincularem a responsabilidade do Estado da culpabilidade; 
entretanto, fique aqui ressaltado que a “Teoria da Culpa 
Administrativa” foi o elemento ou marco de transição entre as teorias 
civilistas ou subjetivistas e as teorias objetivas, razão pela qual será 
adiante examinada30. 

 

No mesmo raciocínio, Luiz Antônio Soares Hentz salienta que a soberania 

do Estado, nestes casos, não serve de paradigma para isentá-lo de 

responsabilidade, nem mesmo para justificar o erro judiciário.  “O Estado renuncia a 

sua soberania quando assume o dever de indenizar a quem ficar preso 

indevidamente”31. 

Deste modo, em que pese a intervenção do Estado em todas as atividades e 

a dificuldade ainda maior de encontrar o responsável pelos atos danosos, a 

responsabilidade do Estado passou a ser objetiva, respondendo este por todos os 

atos praticados por seus agentes, sendo desnecessária a comprovação da culpa, ou 

seja, não terá mais como fundamento o ato ilícito. No entanto, lhe é assegurado o 

direito de regresso contra o agente responsável nos casos de dolo ou culpa. 

Desta forma, Youssef Said Cahali defende a tese de que todo o ato ilícito 

praticado pelo agente do Estado deve ser por este indenizado em favor daquele que 
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sofreu o dano, sendo irrelevante a distinção dos atos praticados em jure imperii ou 

jure gestionis, fazendo menção à Hely Lopes Meirelles. Vejamos: 

 

Em especial na fase presente do nosso direito, refere Hely Lopes 
Meirelles que, pela atual teoria da responsabilidade objetiva, não há 
mais fundamento para esta sibilina distinção. Todo o ato ou omissão 
de agente administrativo, desde que lesivo e injusto, é reparável pela 
Fazenda Pública, sem se indagar se provém do jus imperii ou do jus 
gestionis, uma vez que ambos são formas da atuação 
administrativa32. 

 

Diante disso, deixa de ser analisada qual atividade o Estado se furta de 

utilizar, sendo todo e qualquer ato, considerado único da administração e gera, a 

partir disso, responsabilidade nos casos de erro, em qualquer uma delas. 

Desta forma, o autor Renan Miguel Saad afirma a responsabilidade do 

Estado quanto à prática de atos ilícitos praticados por seus agentes, ou qualquer 

pessoa que esteja a serviço deste.  

 

O Estado só poderá ser responsabilizado se houvesse culpa do 
agente, preposto ou funcionário. Entendido este como qualquer 
pessoa que trabalhe para o Estado em benefício do mesmo e para 
realizar suas funções independentemente de qualquer 
remuneração33.  

 

Quem também confirma esta teoria é Marco Antonio Bazhuni. Vejamos. 

A Administração Pública responderá civilmente pelos atos 
administrativos praticados por seus agentes, nulos ou anuláveis, que 
venham configurar ilícitos, indenizando patrimonialmente o particular 
pelos prejuízos causados34. 

 

Por conseguinte, é notório que o Estado atua através de seu funcionário, 

que na qualidade de ser humano encontra-se sujeito a contingências que 
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possibilitam o ato abusivo, ou seja, o que o agente quiser ou fizer, o Estado quis ou 

fez.  

Consequentemente, a obrigação de indenizar não se apoia em qualquer 

elemento subjetivo, mas se fixa no elemento meramente objetivo, representado pela 

relação de causalidade entre o agente público e o dano causado.  

Neste sentido, estabelece o artigo 927 do Código Civil:  

 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. S 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem35. 

 

No âmbito do direito penal, no que tange a prisão ilegal, essa é efetuada de 

forma contrária ao que prevê a Legislação, e viola os direitos fundamentais 

estabelecidos nos artigos 1º, III36 e 5º da Constituição Federal de 1988, como o 

direito à dignidade humana, e à liberdade de locomoção, alcançando ainda aqueles 

que permanecem presos por tempo além do fixado em sentença. A violação de tais 

direitos fornece ao prejudicado o direito à indenização, sempre que injustamente 

tiver cerceado o seu direito em razão de atos errôneos praticados por agentes 

públicos, respaldando-se no artigo 5º, inciso LXXV37 da mesma Carta Magna. 

O fundamento da indenização por prisão indevida é a assunção de 

responsabilidade, frente ao risco assumido, a que o Estado adere por força da 

legislação que impõe o dever de indenizar, atribuindo a responsabilidade ao poder 

público e tornando imperativa a sua obrigação perante o particular. 

Em se tratando de responsabilidade objetiva do Estado, frisa-se mais uma 

vez que não se faz necessária a demonstração de culpa ou dolo do Estado, 
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portanto, deveras é incontroverso o direito daquele que for preso ilegalmente de 

ser indenizado na medida em que foi afetado pelo erro judiciário. 

Por fim, é interessante mencionar o Recurso Especial de número 505.3093, 

proferido pelo Supremo Tribunal de Justiça, que entende ser a responsabilidade do 

Estado objetiva. Vejamos:  

 

Erro judiciário. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Direito a 
indenização por danos morais decorrentes de condenação 
desconstituída em revisão criminal e de prisão preventiva. CF, 
art.5.º, LXXV. C. Pr. Penal, art. 630. O direito à indenização da 
vítima de erro judiciário e daquela presa além do tempo devido, 
previsto no art. 5.º,LXXV, da Constituição, já era previsto no art.630 
do C. Penal, com a exceção do caso de ação penal privada e só 
uma hipótese de exoneração, quando para a condenação tivesse 
contribuído o próprio réu. A regra constitucional não veio para aditar 
pressupostos subjetivos à regra geral da responsabilidade fundada 
no risco administrativo, conforme o art. 37,§6.º, da Lei 
Fundamental: a partir do entendimento consolidado de que a regra 
geral é a irresponsabilidade civil do Estado por atos de jurisdição é 
uma garantia individual e, manifestamente, não a submete à 
exigência de dolo ou culpa do magistrado. O art. 5.º, LXXV, da 
Constituição: é uma garantia, um mínimo, que nem impede a lei, 
nem impede eventuais construções doutrinárias que venham a 
reconhecer a responsabilidade do Estado em hipóteses que não a 
de erro judiciário stricto sensu, mas de evidente falta objetiva do 
serviço público da Justiça. (RE 505.393, Rel. Min. Sepúlveda 
Pertence, j. 26.06.2007, DJ de 05.10.2007). 

 

De acordo com o entendimento supramencionado, fica claro que a 

responsabilidade do Estado nos casos de prisão indevida é deveras objetiva, e por 

isso, deve aquele que provar da injustiça ser indenizado sem o ônus de provar a 

culpa ou dolo, já que a responsabilidade do Estado é fundada no risco 

administrativo, sendo este responsável por seus agentes.  

É importante novamente ressaltar que a responsabilidade atribuída ao 

Estado tem a função de por fim ao erro cometido por este, na esperança de um 

julgamento justo para todos aqueles submetidos ao processo penal. 

 

6 CONSEQUÊNCIAS DO ERRO JUDICIÁRIO AO AGENTE 

 

Já se faz claro que o poder judiciário é representado por um agente público, 

que em razão de suas funções representam o Estado. Desta forma, é importante 



 

 

frisarmos que o Estado é um ente imaterial, por isto, a importância de ser 

representado. Os atos praticados por esses agentes não retiram do Estado sua 

responsabilidade, inclusive a lei 13.869 de 201938 surge com o intuito de limitar a 

atuação do agente para que a mesma não seja abusiva. 

É dever dos agentes estatais prezar pela justiça, em principal no âmbito 

penal, já que estamos tratando da liberdade e da dignidade da pessoa humana. 

A responsabilidade estatal é informada pela teoria do risco administrativo 

conforme os ditames constitucionais, de forma que, demonstrando o lesado o nexo 

causal entre o dano e a ação ou omissão do Estado, ensejará o direito a 

indenização, cabendo ao Estado voltar-se regressivamente em face de seu 

funcionário. Entretanto, Luiz Antônio Soares Hentz apresenta requisitos essenciais 

para que haja efetividade na responsabilização do agente estatal. Vejamos: 

 

Prosseguindo na análise do direito de regresso, anota-se que a ação 
regressiva do Estado contra o causador do dano não é corolário da 
responsabilidade do Estado. Enquanto essa pode se basear na 
responsabilidade objetiva do ente público, lastreada na teoria do 
risco, como se dá na obrigação de indenizar por indevida privação de 
liberdade, o mesmo não sucede em relação ao agente público, 
contra quem o Estado deverá provar ter agido com dolo ou culpa. Há 
uma limitação da teoria em relação ao agente público, numa 
tendência de ser mantida quanto ao particular a responsabilidade nos 
moldes do direito civil, em que a ação ou omissão tem de ser 
causada no mínimo por culpa, e ainda submetida a considerações 
sobre o estado de necessidade e as excludentes do dever de 
indenizar, como a culpa da vítima, culpa de terceiro, força maior e 
caso fortuito39. 

 

Neste sentido, deverá ser proposta pelo lesado ação indenizatória em face 

do Estado, em razão da responsabilidade objetiva, ao invés de demandar 

diretamente contra o agente, ocasião onde à responsabilidade seria subjetiva. 

Cumpre ao Estado o direito de exercer o seu direito de regresso contra o 

magistrado ou órgão colegiado, apenas então somente quando estes agirem com 

dolo ou fraude, caso contrário, devera o Estado assumir os erros de seus 

funcionários. 
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O art. 14340 do Código de Processo Civil deixa claro que o Juiz respondera 

regressivamente por perdas e danos, se o ato jurisdicional causou prejuízo ao 

sujeito, nos casos em que houver dolo ou fralde ou, ainda, quando este se recusar, 

omitir ou retardar sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a 

requerimento da parte. 

Ainda no âmbito da responsabilidade civil a Constituição Federal traz em 

seu artigo 37, §6°41, que o Juiz de Direito é pessoa capaz de suportar a obrigação 

regressiva, mas com nuance específica, que se verá na consequência do ato, o 

que garante ao Estado o direito de ser reparado. 

Neste seguimento, é importante dizer que além da responsabilidade civil o 

agente estatal tem possibilidade de responder perante o direito penal, tendo em 

vista a aplicabilidade da nova lei de abuso de autoridade. A lei 13.869 de 2019, foi 

implantada recentemente e incluiu no seu rol de sujeito ativo o magistrado, 

especificamente em seu artigo 2°, IV.  

O objetivo desta lei é defender os cidadãos, pois são estes os maiores 

sofredores do abuso cotidiano praticados pelos agentes públicos, bem como a 

punição do juiz que se mostrar desidioso ou proceder de maneira incompatível com 

a honra e dignidade de suas funções. 

Todavia, em seu artigo 9°, a lei prevê que se comprovado o abuso de 

autoridade, nos casos em que houver condenação indevida de pena privativa de 

liberdade, o magistrado responderá penalmente, sendo-lhe aplicada detenção de 

um a quatro anos e multa.  
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Art. 143. O juiz responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos 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. As hipóteses previstas no inciso II somente serão verificadas depois que a parte 
requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 (dez) 
dias. 
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§ 6º 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. 



 

 

7 CONCLUSÃO 

 

À luz do acima exposto, conclui-se que o erro judiciário ocorre quando há 

ilicitude em uma ação ou omissão do Estado juiz ao proferir sentença penal 

condenatória. O erro pode ocorrer em quaisquer das áreas do direito, porém, é mais 

visado na esfera penal, pois atinge valores inalienáveis à pessoa humana, ferindo o 

devido processo legal, sendo este um direito garantido constitucionalmente.  

Tal conduta gera ao Estado um dever de indenizar o sujeito vítima do erro, 

com a finalidade de dar condições de se reestabelecer moralmente, pois a privação 

de sua liberdade lhe gera danos irreparáveis 

Considerando os fatos, o que se espera do poder judiciário, é nada menos 

que justiça. Desta forma, a responsabilidade do Estado vem sendo discutida por 

anos, a fim de que este seja responsabilizado por seus erros, para pôr fim a esta 

conduta que traz à baila a maior injustiça cometida por aquele que na verdade 

deveria garanti-la.    

Vale dizer que este erro poderá ser discutido na revisão criminal, que se 

encontra fundamentada no artigo 5º, inciso LXXV da Constituição Federal, momento 

oportuno para que os tribunais superiores possam reanalisar a sentença proferida 

pelo juízo de primeira instância após o seu transito em julgado, tendo em vista que a 

revisão atinge coisa julgada.  

Neste sentido, a revisão criminal não admite o agravamento da situação do 

condenado, somente poderá ser acolhida a revisão para favorecê-lo. Portanto, se 

julgada procedente a revisão criminal, esta elimina a sentença condenatória 

proferida anteriormente, obrigando o estado a indenizar o condenado em 

determinados casos, como os de prisão ilegal.  

Concluindo o raciocínio supra, se verificada a ilegalidade da prisão por 

motivos de dolo ou fraude do juiz ou órgão colegiado, o Estado possui direito de 

regresso em face desses, onde o agente deverá arcar com os custos suportados 

pelo Estado.  Caso não haja a presença desses fatores o Estado se responsabilizará 

pelo erro cometido, tendo em vista sua responsabilidade objetiva. 

Todavia, é importante dizer que se comprovado o abuso de autoridade o 

magistrado responderá perante a esfera penal, sendo-lhe aplicada detenção de um 



 

 

a quatro anos e multa, conforme os ditames do artigo 9° da nova lei de abuso de 

autoridade que enquadra o mesmo em seu rol de sujeito ativo do crime. 

Portanto, o que se retira do exposto é que, embora haja indenização por 

parte do Estado, essa não exclui todo o dano causado ao indivíduo, tendo em vista 

que o fato de ter sua liberdade privada e conviver nas condições de um 

estabelecimento prisional lhe gera dano interno, causando o seu sofrimento por ter 

de suportar os efeitos da injustiça, sendo algo que o dinheiro não pode pagar. 
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