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RESUMO 

 

Este artigo vem analisar a responsabilidade civil do juiz e do Estado, pela demora na 
resolução de conflitos. Possui um breve histórico a respeito do princípio da responsabilidade 
civil do juiz, onde inicialmente a figura do juiz era personificação do Estado na figura do 

julgador. Trazendo o questionamento a respeito de atos que poderiam responsabilizar o 
Estado e até mesmo o julgador por erros cometidos em seus julgamentos. Também a 

responsabilidade do Estado quanto ao dever de reparação do dano e a demora da prestação 
jurisdicional, ambas podendo ser classificadas da mesma forma, já que essas situações 
causadas pela prestação jurisdicional do Estado, podem acabar causando prejuízo as partes 

litigantes. Também será abordado a responsabilidade pessoal do juiz, culpa e dolo, e a 
reparação do dano. 

 

Palavras-chave: RESPONSABILIDADE DO JUIZ- RESPONSABILIDADE DO ESTADO- 
DEMORA JURISDICIONAL 

 

 

 

 

THE JUDGE'S CIVIL RESPONSIBILITY 

 
ABSTRACT 

 

This article analyzes the civil liability of the judge and the State, due to the delay in resolving 
conflicts. It has a brief history regarding the principle of civil liability of the judge, where 

initially the figure of the judge was the personification of the State in the figure of the judge. 
Bringing questions about acts that could hold the State and even the judge responsible for 

errors made in their judgments. Also the responsibility of the State regarding the duty to 
repair the damage and the delay in the judicial provision, both of which can be classified in 
the same way, since these situations caused by the judicial provision of the State, may end up 

causing damage to the litigating parties. Also covered will be the personal responsibility of 
the judge, guilt and deceit, and the repair of damage. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O tema deste artigo, deixa uma margem muito ampla para trabalharmos, nesse sentido, 

foi abordado vários assuntos, tentando sintetizar a matéria de forma mais completa possível. 

Devemos destacar que é muito importante que os juristas se preocupem com a questão da 

responsabilidade pessoal do juiz porque, à medida que aumenta o número de juízes na 

magistratura brasileira, aumenta também o número de maus juízes. Devemos entender 

também que todas as áreas estão sujeitas a maus profissionais, mas devemos tomar de uma 

atenção especial aos nossos juristas, já que eles têm uma importante função no nosso 

judiciário, e com a tendência de participação cada vez maior. Sendo assim, na medida que os 

juízes têm aumentado o seu poder e a sua participação como julgador, aplicador da lei, deve 

também ter uma maior responsabilidade, sob pena de a sociedade e o Estado arcar com sérios 

prejuízos, decorrentes de seu despreparo ou falta de interesse, ou até mesmo sua má índole. 

Ao analisarmos a responsabilidade civil do juiz, vamos também entender a 

responsabilidade do Estado perante esse tema, sua participação e autoridade. Com o passar do 

tempo a sociedade veio cobrando do Estado maior participação vendo que ele não era alvo de 

responsabilização pelos prejuízos aos litisconsortes, assim como os julgadores. Os mesmos 

não poderiam ser questionados. A mudança e um novo olhar a esse tema nos traz um novo 

entendimento a questão, viabilizando a responsabilização estatal por erro na prestação 

jurisdicional. E agora também tornando possível a responsabilização do julgador por erros 

cometidos em seus julgamentos. 

O presente artigo tem como objeto o estudo da Responsabilidade Civil do Juiz pelo 

dano e retardamento da prestação jurisdicional. O seu objetivo é analisar a possível 

responsabilidade civil pessoal do juiz, caso essa morosidade cause algum dano às partes do 

processo, observando que esse erro pode ocorrer em qualquer momento do curso do processo, 

independente da matéria ou instância, já que todos estão sujeitos ao erro.  

 

 

2. BREVE HISTÓRICO 

 

O princípio da responsabilidade civil do juiz se traduz inicialmente pelo monopólio 

estatal da prestação jurisdicional, onde, consequentemente, a figura do Juiz consiste na 

personificação do Estado na figura do julgador. O qual declarará culpados e inocentes, 

ganhadores e perdedores, tudo isso dentro do contexto do devido processo legal. 

Fato este, que pulsa aos olhos, despertando inquietações constantes, quando por um 

erro advindo do Estado, na figura do julgador, provoca prejuízos de difícil reparação a parte, 
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ou por vezes, prejuízos irreparáveis. Trazendo à tona inúmeras dúvidas sobre o limite da 

responsabilidade estatal na ação de seus representantes. 

Em um contexto histórico, a ação jurisdicional que implicada em grave erro e 

prejuízos à parte, não poderia ser questionada, tendo em vista que o Estado, bem como os 

juízes não eram alvo de responsabilização direta.  

A mudança de paradigma, bem como de entendimento dos julgadores e doutrinadores, 

trouxe novo olhar a tal questão. Possibilitando desta forma a responsabilização estatal por erro 

na prestação jurisdicional. No mesmo sentido, possibilitando a responsabilização do julgador 

por equívocos cometidos em suas ações. 

Neste diapasão, Rosimeire Ventura Leite (2002, p. 13) ilustra: 

O Estado, no desenvolvimento de suas funções, e especialmente da função 

jurisdicional, pode vir a causar danos a terceiros, surgindo daí, uma vez preenchido 

os requisitos legais, a obrigação de indenizar. 

Embora tenha prevalecido por algum tempo o princípio da irresponsabilidade 

estatal, sintetizado na expressão the king can do no wrong , o certo é que, aos 

poucos, foi-se firmando a idéia de que o Estado também deveria ser 

responsabilizado, chegando-se ao entendimento atual da incompatibilidade entre o 

Estado de direito e irresponsabilidade. 

Contudo, se no âmbito da atividade executiva a responsabilidade estatal alcançou 

grande avanço, partindo-se da irresponsabilidade para a admissão da 

responsabilidade objetiva [...]. 

 

Com a evolução da doutrina e da legislação, a responsabilização tanto do Estado 

quanto dos juízes passou a ser mais translúcida e evidente. O próprio Código de Processo 

Civil de 2015, trouxe em seu bojo, mais especificamente em seu Artigo 143 as hipóteses de 

responsabilização civil do juiz, de acordo com o referido artigo, o juiz responderá civil e 

regressivamente e ainda por perdas e danos quando cometer os atos ali listados. 

De acordo com o entendimento da Lei Nº 13.105, De 16 De Março De 2015 - CPC, 

mais precisamente em seu Art. 143: 

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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Seguindo a mesma sorte, a Constituição Federal de 1988, em seu Art. 37, § 6º dispõe 

sobre a Administração Pública, conforme segue: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: 

§ 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. 

 

Firmado em clausula constitucional, a responsabilização da administração pública, tem 

o dever de indenizar quando forem agentes causadores de danos a terceiros.  Evidenciando 

assim a pacificação do entendimento de que há responsabilidade direta nas ações dos juízes 

ou do próprio Estado, principalmente quando tais ações acarretam em prejuízo oriundo de 

erro na prestação jurisdicional.  

 

3. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATOS JURISDICIONAIS 

 

O dever de reparação de dano é ato inerente àquele que provocou o dano, ou deu causa 

ao dano, conforme disciplinado no Art. 927 do Código Civil, a qual cito: 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 

nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

 

 

Nesse sentido, há coerência na afirmativa de que o Estado, por criar as leis que os civis 

devem cumprir, também deve observá-las e pautar suas ações seguindo o cumprimento de tais 

leis. Essa premissa rompe a velha teoria da Irresponsabilidade do Estado, onde, as ações 

advindas do Estado, não poderiam ser questionadas. 

Sobre a teoria da irresponsabilidade do Estado, Rosimeire Ventura Leite (2002, p. 51) 

destaca que: 



4 

 

 
 

Admitia-se que o Estado, agindo no exercício de sua soberania, era insuscetível de 

cometer erros e que os atos contrários ao direito eram atribuídos ao funcionário 

diretamente, uma vez que este, quando praticava ato ilícito, não estava agindo em 

nome do Estado, mas por conta própria. 

Deste modo, se o particular fosse lesado pelo Estado, não poderia demandá-lo, 

ficando, pois, sem ressarcimento. Restava-lhe apenas o direito de acionar o 

funcionário faltoso, se demonstrada a culpa pessoal deste. A vítima, entretanto, 

poderia ter suas pretensões frustradas caso o funcionário não tivesse patrimônio 

suficiente. 

 

A evolução da legislação e principalmente do entendimento jurisprudencial 

acompanhou os anseios da sociedade, principalmente no que tange a responsabilidade civil. 

Não obstante disso, destacar que a velha teoria da irresponsabilidade estatal passou a ser 

amplamente atacada, tendo em vista os avanços e adequações da legislação com as 

necessidades da sociedade atual. Não era mais coerente estampar a máxima de que o estado 

não tinha responsabilidade pelos atos de seus representantes. 

Conforme destaca Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias (2004, p. 173): 

Entendemos que a responsabilidade do Estado pela função jurisdicional é condição 

de segurança da ordem jurídica em face dos serviços públicos jurisdicionais, cujo 

funcionamento deve ser eficiente, não podendo causar prejuízos às partes litigantes 

ou a terceiros. As lesões causadas aos particulares pelo serviço público jurisdicional, 

quando prestados em descompasso com as normas jurídicas que o regem, 

produzindo decisões estapafúrdias ou teratológicas, desconcertadas do ordenamento  

jurídico, obrigam o Estado a pagamento da indenização correspondente. 

Em suma, no Estado Democrático de Direito, é dever constitucional do Estado 

submeter a atividade de seus órgãos jurisdicionais à disciplina normativa do 

ordenamento jurídico em vigor, por isto tendo a obrigação de restaurar a legalidade e 

de reparar os efeitos dos atos lesivos causados pelo ineficiente funcionamento dos 

serviços jurisdicionais. 

 

Observa-se para tanto que, nesse contexto, o Estado é responsável direto pelos danos 

que causa a terceiros, principalmente os correlatos a prestação jurisdicional, tendo em vista o 

monopólio estatal de tal prestação.  

Como bem relata Odoné Serrano Júnior (1996, p. 47 e 48): 

Em verdade, do direito civil vêm os conceitos básicos de conduta, dano indenizável, 

nexo causal, dentre outros. Porém, o regime jurídico de direito público derroga todas 

as regras de direito privado, no que dispuser em contrário. 

A idéia de responsabilidade do Estado decorre do fato de que, num Estado de 

Direito, o Poder Público está sujeito ao ordenamento jurídico. Destarte, as lesões 

injustas a bens jurídicos de terceiros, que sejam a ele imputadas, importam na 

obrigação de repará-lo. 

[...] 

Todavia, não se pode olvidar que o Estado é uma entidade abstrata, dotada de 

personalidade jurídica. E por assim ser, sua vontade e sua conduta manifestam-se 

através da atividade de seus agentes, cujos atos são do próprio Estado. É por esses 
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atos que o Estado Responde, desde que preenchidos os pressupostos do direito à 

indenização. 

 

Nesse mesmo prisma, leciona de forma brilhante e precisa Zulmar Fachi, (2001, p. 

260) que a responsabilização estatal é inegável: 

Ficou demonstrado ao longo deste estudo que o Estado é patrimonialmente 

responsável pelos danos causados por ato jurisdicional. Tal entendimento decorre do  

princípio constitucional (art. 37, § 6°), que não recepciona as regras inseridas no 

Código de Processo Civil (art. 133), no Código Civil (art. 15) e na LOMN (art. 49). 

A responsabilidade perante o jurisdicionado não é do juiz. É do Estado. 

Para que não exista mais dúvida quanto a isso, o art. 8° do Projeto de Emenda 

Constitucional contém regra que coloca fim a todo este debate travado ao longo do 

tempo. Preceitua que a União e os Estados respondem pelos danos que seus 

respectivos juízes causarem no exercício de suas funções jurisdicionais, assegurado 

o direito de regresso nos casos de dolo. Deste modo, consagra-se vitoriosa a brava 

doutrina defensora da tese da responsabilidade patrimonial do Estado pelos danos 

decorrentes da atividade judiciária.  

 

 

Ficando inequívoco que, o Estado, por ser detentor do monopólio jurisdicional, tem 

por responsabilidade, o dever de indenizar civilmente, quando causar prejuízos a uma das 

partes no processo, por ações ou omissão de seus representantes.  

 

3.1 Erro Judiciário 

 

A velha teoria da irresponsabilidade estatal pelos danos causados na prestação 

jurisdicional sofreu forte abalo com a ascensão da temática do erro judicial. Não era coerente 

afirmar que o Estado, que monopolizou a justiça, proibindo o exercício das próprias razões e 

chamando para si a prestação jurisdicional, ao errar, fosse escusado de qualquer 

responsabilidade. 

Dentro da sistemática de responsabilização estatal pelos danos causados a outrem, a 

exemplo, de danos causados as partes que litigam em um processo judicial, o erro judicial foi 

o precursor do movimento de responsabilização estatal pelos atos cometidos pelos seus 

agentes, os quais agiam em nome do Estado. 

De forma clara e precisa, Luís Antonio de Camargo (1999, p. 71), define o erro 

judiciário como, “Buscando conceituar o “erro judiciário”, não pode ser outra a definição, 
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senão, “aquele que decorre de toda atividade judicial danosa, enquanto exercício da função 

relativa ao Poder Judiciário”. 

Nesse contexto, disciplina acertadamente, Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias (2004, p. 

186 e 187): 

Não é fácil precisar tecnicamente o que seja erro judiciário, verdadeiro risco inerente 

à função jurisdicional do Estado, sendo procedente a advertência de Juan Monteiro 

Aroca em tal sentido, ao observar que muito se tem divagado sobre o erro judiciário, 

mas com ânimo sentimentalista e menos com precisão técnica, tratando-se, portanto, 

de um desses conceitos em direito que mais se sente do que se pode expressar. [...] 

Não obstante, sob a ressalva de correr es se risco, o autor concebe o chamado erro 

judiciário aquele que desponta em uma decisão interlocutória ou sentença produzida 

em qualquer processo – de conhecimento, execução ou cautelar – compreendendo 

tanto erro de fato quanto erro de direito.  

 

No mesmo entendimento, disciplinando de forma coerente com o citado, tem-se para 

Odoné Serrano Junior (1996, p. 148) que: 

O Estado é sujeito de direitos e de obrigações – não só de direitos, como alguns 

infelizmente ainda pensam, devendo responder pelos atos danosos  de seus agentes, 

de cuja atividade lhe é diretamente imputável. Nos ilícitos a indenização paga pelo 

erário representa uma indenização paga por toda a sociedade, beneficiária, como um 

todo, pela prestação do serviço, de modo a recompor prejuízo anormal so frido por 

apenas algum ou alguns de seus membros. 

A idéia de responsabilidade estatal decorre da noção de Estado de Direito. O poder 

Público estando submetido ao ordenamento jurídico deve cumpri-lo. Sendo nele 

consagrado o princípio da responsabilidade estatal dos atos dos seus agentes, de 

maneira genérica, não há que se distinguir os agentes judiciários, tão agentes 

públicos como qualquer outro, dos agentes administrativos. 

 

De forma cirúrgica, disciplinado por Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias (2004, p. 183): 

Pode-se dizer que o erro judiciário foi a brecha encontrada pela doutrina ao atacar a 

fortaleza medieva da teoria da irresponsabilidade do Estado por ato jurisdicional, de 

sorte a conseguir sua capitulação, o que não é de se estranhar, se atentarmos para o 

fato de que a história do Direito tem mostrado o surgimento de teorias excêntricas 

que persistem no tempo, assim convertidas em cidades mal-atacadas, porém nunca 

inexpugnáveis. Ao mesmo tempo, a doutrina costuma apontar que os erros 

judiciários sempre foram objetos de fartos noticiários críticos da imprensa, gerando 

escândalos e indignação nos meios forenses e provocando clamor público na 

sociedade. 

 

Conforme Zulmar Fachi, 2001, p.190 e 191, muito bem observou, o erro judiciário 

pode acontecer a qualquer momento no curso de um processo, independente da instância e da 

matéria demandada, pois a perfeição é algo utópico e a falibilidade é condição inerente ao ser 

humano.  
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Restando claro que o Estado, bem como os agentes que atuam em seu nome, estão 

submetidos ao cumprimento do ordenamento jurídico vigente como qualquer outro sujeito. 

Neste diapasão, o Estado ao causar erro ou dano durante a prestação jurisdicional, tem por 

dever basilar indenizar a parte lesada, tendo por compromisso o princípio básico de reparação 

do dano. 

 

3.2 Demora Na Prestação Jurisdicional 

 

A demora na prestação jurisdicional se classifica da mesma forma que o erro judicial, 

citado acima. Ambas as atuações destacadas são situações em que o Estado, pelo monopólio 

da prestação jurisdicional, acaba causando alguma lesão a uma das partes que litigam. A 

demora nessa prestação também se classifica como uma ação prejudicial as partes, que por 

vezes podem ter prejuízos irreparáveis decorrentes da morosidade estatal. 

Nesse aspecto, Zulmar Fachi, (2001, p. 205 e 206) disciplina que: 

O Estado chamou para si o monopólio da prestação jurisdicional. Encarregou -se de 

executar este serviço, público pela própria natureza, franqueando-o a todos os 

membros da coletividade. Em nosso sistema jurídico, qualquer pessoa pode ter 

acesso aos serviços do Poder Judiciário. Isto é, garantindo pelas normas ordinárias 

processuais e, sobretudo, por princípios constitucionais que protegem os direitos 

individuais e coletivos. 

Ao prestar esse serviço público, o Estado deve imprimir certo grau de qualidade e 

exercê-lo dentro de prazos razoáveis, de modo a que toda pessoa possa se sentir 

estimulada a proteger seu direito lesado ou ameaçado de lesão. 

Sabe-se que o oferecimento de serviços públicos, no âmbito do poder judiciário, 

dentro de prazo razoável, é anseio das pessoas, tanto aqui quanto em outros lugares 

do mundo inteiro. 
 

Consoante com o citado, Rosimeire Ventura Leite, 2002, p. 147, leciona que o Poder 

Judiciário sofre constantes críticas pela morosidade na prestação jurisdicional, pela burocracia 

desmedida e pela entrega de um serviço que nem sempre atende as necessidades daqueles que 

batem à porta do Estado em busca de justiça. No mesmo giro, essa prestação morosa, acaba 

por gerar danos aqueles que buscam a reparação de um dano, a exemplo. 

Quando o Estado chamou para si a função de monopólio da prestação jurisdicional e 

tipificou como crime o exercício arbitrário das próprias razões, conforme disciplina o Art. 345 

do Código Penal, automaticamente, ficou responsável por entregar um serviço que atenda às 

necessidades daqueles que o buscam. 
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Em consoante com o acima citado, Odoné Serrano Júnior (1996, p.165) ensina de 

forma brilhante que: 

Ora, o Estado, ao assumir o monopólio da jurisdição e ao proibir os indivídu os de 

fazer justiça com as próprias mãos, assumiu o dever de prestar uma tutela 

jurisdicional de qualidade. Portanto, cumpre ao Poder Público zelar por um certo 

grau de perfeição na prestação do serviço judiciário, sendo-lhe, igualmente, 

imputável, a omissão quando ao dever de fornecer os recursos materiais e pessoais 

adequados, em qualidade e quantidade. 

Do atraso na prestação do provimento jurisdicional, derivado do mau aparelhamento 

de recursos pessoais e/ou materiais da Justiça, ou que tem como causa o desleixo de 

agente judiciário, podem advir, cuja responsabilidade é do Estado. 
 

Nesse prisma, se torna incoerente e completamente lesivo a morosidade na prestação 

jurisdicional que o Estado imprime em suas funções judiciais. Devendo para tanto reparar 

aqueles casos onde a demora vier a causar dano  àqueles que necessitam de uma atuação em 

um prazo razoável. 

Sob os ensinamentos de Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias (2004, p. 203), observa-se 

que: 

[...] Sendo assim, em face do ordenamento jurídico-constitucional vigente, o 

exercício da função jurisdicional pelo Estado brasileiro de forma defeituosa, 

inadequada e intempestiva, fora de um tempo razoável ou útil, motivado por 

dilações indevidas do processo, tal significando serviço público jurisdicional 

ineficiente, impondo prejuízos aos particulares, acarreta sua responsabilidade, em 

virtude da inobservância dos princípios da eficiência dos serviços públicos, da 

prevalência dos direitos humanos e da incorporação no seu direito interno das 

normas de proteção aos direitos humanos contidas na Convenção Americana de 

Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica).  

 

Dentro desse entendimento de responsabilização estatal pela morosidade da prestação 

jurisdicional, cabe destacar o entendimento de Jorge de Oliveira Vargas, (2004, p. 35), que 

destaca que: 

No caso da demora da prestação do serviço judiciário, pode o jurisdicionado ser 

prejudicado sem que o juiz tenha agido com culpa ou dolo, mas o prejuízo existindo, 

existirá a responsabilidade, não pessoal do juiz, mas do Estado. [...] 

Se a demora foi causada por negligência do juiz, a ação de indenização pode ser 

promovida contra a pessoa jurídica e esta, pelo que indenizou, deverá se volta r 

contra aquele.  

 

Nessa premissa, Zulmar Fachi, (2001, p. 206 e 207) destaca: 
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[...] cabe ao Estado zelar por certo grau de perfeição na prestação do serviço 

judiciário, de modo que seu funcionamento tardio provoca, com consequência 

lógica, seu dever de responder pelos danos que eventualmente causar. 

A demora na prestação da tutela jurisdicional pode ocorrer por várias razões. “Se o 

retardamento decorrer de falhas e deficiências do aparelho judiciário (sem culpa ou 

dolo do juiz), representadas por sobrecargas e acúmulo de serviço ou por má 

distribuição de juízes, servidores e processos, o Estado é integralmente responsável 

pelo ‘acidente administrativo’. Se a demora advier de desídia judicial (que é uma 

forma de culpa, equiparada à negligência), deve também responder o juiz, ainda que 

apenas regressivamente, ao Estado (conforme o Art. 37, pár. 6° da Constituição 

Federal) ” 
 

Ficando claro que, o Estado tem o dever de indenizar aqueles que acabam sofrendo 

lesões com a demora na prestação jurisdicional em decorrência de falta de aparato estatal para 

tal prestação ou ainda da ação ou inação dos magistrados, quando o erro judiciário advém 

diretamente do juiz ou ainda dos demais funcionários do Poder Judiciário. 

 

4. AS GARANTIAS DO JUIZ 

 

O juiz é parte indissociável da prestação jurisdicional fornecida pelo Estado. Não há o 

que se falar de prestação de serviços jurídicos sem a presença do magistrado conduzindo os 

processos.  

Mesmo quando o ordenamento jurídico avança e acompanha as mudanças da 

sociedade, evoluindo em doutrinas e leis, tais como a criação das câmaras arbitragem, a figura 

do juiz ainda se faz presente em todo esse contexto. 

Nesse sentido, cabe aqui trazer a lume o descrito por José Carlos de Araújo Almeida 

Filho, 2000, p.19 e 20, destaca que o juiz é a personificação do poder de decisão do Estado, 

ainda, consiste na pessoa, bacharel em direito, que ingressa nos quadros da magistratura 

através de concursos públicos ou por nomeação constitucional. 

A figura do magistrado, no desenvolvimento das atividades jurisdicionais, goza de 

certas garantias para desempenhar seu papel de forma livre e fundamentada, sem ter o receio 

de proferir uma decisão que por ventura irá desagradar alguma das partes e sofrer sansões 

administrativas sobre tal ato. 

Para Rosimeire Ventura Leite, 2002, p. 110 e 111, o juiz deve atuar com 

independência em suas decisões, visto que é uma prerrogativa essencial para o 

desenvolvimento de suas atividades. No mesmo sentido, salienta que o magistrado deve ser 
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dependente apenas do cumprimento da lei, bem como, preservando a liberdade decisória na 

prestação da função jurisdicional. 

No mesmo liame do entendimento anterior, Odoné Serrano Júnior, 1996, p. 125, 

disciplina que o juiz deve ser detentor de independência política e jurídica no 

desenvolvimento da prestação jurisdicional. Devendo apenas ser dependente e subordinado a 

lei. Tendo como critérios básicos da atuação, a imparcialidade e a livre decisão fundamentada. 

 

5. A RESPONSABILIDADE PESSOAL DO JUIZ 

 

A figura do juiz, conforme descrito acima, é a personificação o ente estatal no 

desenvolvimento da função jurisdicional a qual detém o monopólio. Para tanto, este 

representante do Estado, que profere decisões e sentenças, deve pautar sua conduta em 

posturas éticas e condizentes com o cargo que ocupa. 

Quando há deficiências na conduta do magistrado, agindo este com dolo ou fraude, 

objetivando interesses escusos ao processo, responderá pelos atos causados, conforme 

disciplina o Art. 143 do Código de Processo Civil: 

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. 

 

 
Notadamente, nesse mesmo entendimento, segue o Art. 49 da Lei Orgânica da 

Magistratura Nacional – LOMAN: 

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. 

 

Nesse contexto, disciplina de forma inequívoca, Renan Miguel Saad, (1994, p.88) que: 
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O magistrado deve ser responsabilizado por sua omissão culposa na prestação da 

atividade jurisdicional e não somente por dolo, desde que cause dano à parte. 

Para tanto, é necessário o não cumprimento do dever prescrito em Lei, notadamente 

o não cumprimento dos prazos dos Códigos de Processo Civil e Penal, ou 

regimentais. 

A elisão desta responsabilidade, por falha da prestação jurisdicional, depende de 

justo motivo, que é entendido como o que provenha da ocorrência do caso fortuito e 

de força maior. 

 

 

Evidenciando assim a responsabilidade pessoal do juiz, quando este, agir em suas 

decisões pautado em interesses próprios, prejudicando assim litigantes que buscam a 

efetivação de seus direitos. 

A responsabilização pessoal do magistrado também ocorre quando, no exercício de 

suas funções jurisdicionais, não observa os preceitos legais, agindo de forma imotivada, 

protelando atos e decisões ou ainda, sendo omisso no desempenho da função. 

Em conformidade com o citado, Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias (2004, p. 174), 

observa-se que: 

[...] o ordenamento jurídico brasileiro contém preceitos impondo a responsabilidade 

pessoal do juiz, obrigando-lhe ao pagamento das perdas e danos aos prejudicados, 

no exercício de suas funções, em duas hipóteses: 1ª) quando proceder com dolo ou 

fraude; 2 ª) quando recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providências que 

deva ordenar de oficio ou a requerimento da parte (Código de Processo Civil, Art. 

133, inciso I e II; Lei Orgânica da Magistratura Nacional Art. 49, incisos I e II). 

 

O magistrado, no desenvolvimento de suas funções, deve sempre pautar as ações nos 

preceitos éticos e disciplinares que a legislação o impõe, tendo em vista que é um agente 

público e age em nome do Estado e em prol da coletividade.  

Nesse entendimento, destaca José Carlos de Araújo Almeida Filho, 2000, p.57 e 58, 

que o juiz é um membro do Estado, ou a personificação do ente estatal. Por mais que este 

agente desempenhe funções em nome do Estado, quando o juiz age  com dolo e prejudica uma 

das partes, o prejudicado tem o direito de ingressar contra o magistrado buscando a reparação 

de danos, conforme os preceitos legais do Art. 49 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional – 

LOMAN. 

Alinhado com o descrito acima, Rosimeire Ventura Leite, 2002, p. 128 e 129 destaca 

de forma precisa e cirúrgica que o juiz é um agente público que exprime a vontade do próprio 

Estado, devendo para tanto observar a responsabilidade legal prevista nos diplomas legais do 

Código de Processo Civil e da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. 

Disciplina no mesmo entendimento, Luís Antonio de Camargo (1999, p. 92 e 93), 

observa-se que: 
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Tratam os dispositivos legais em exame da possibilidade de responsabilização do 

magistrado, em decorrência de desvio de função no exercício da judicatura. [...] 

É importante ressaltar que, nos moldes do art. 133 do Código de Processo Civil 

Brasileiro, aliás, cujo texto veio a ser reafirmado integralmente pelo art. 49 da Lei 

Orgânica da Magistratura Nacional, está consagrada a possibilidade de reparação, 

por parte do magistrado, não somente nos casos de ter este agido com dolo ou 

fraude, mas também, nas hipóteses culposas, quando contribuir em desfavor do 

litigante, em função de recusa, omissão ou retardamento na prática de atos de sua 

competência jurisdicional. Em relação a essa responsabilidade, sustenta-se que a 

reparação dos danos decorrentes, a favor do jurisdicionado, a teor do previsto no 

multi-referido art. 37, § 6° da Constituição Federal, será feita diretamente pelo 

Estado, que por seu turno acionará regress ivamente o agente público faltoso. 

 

Importante ressaltar que parte da doutrina diverge sobre a possibilidade de 

responsabilização direta dos juízes com relação aos atos praticados. Porém, os magistrados 

que comentem os erros mencionados nos artigos acima descritos, agem em desacordo com os 

preceitos da ética, da honestidade, moralidade e imparcialidade, logo, agem eivados de 

interesses pessoais e escusos aos interesses do Estado, desta forma, a responsabilização estatal 

apenas, seria incoerente. 

Restando desta forma, a responsabilidade direta e objetiva dos magistrados que agirem 

em desconformidade com os preceitos legais e infringirem os limites éticos e morais de sua 

atuação. Devendo para tanto, serem responsabilizados civilmente pelas suas ações, quando 

caracterizado o dolo ou fraude, que ensejam em prejuízos aos litigantes. 

 

6. A RESPONSABILIDADE DO JUIZ, A INDEPENDÊNCIA DO PODER 

JUDICIÁRIO E A LIMITAÇÃO LEGAL DA RESPONSABILIDADE  

 

No desempenho das funções jurisdicionais, o magistrado deve gozar de independência, 

liberdade e imparcialidade para proferir suas decisões. Tais premissas devem ser sempre 

pautadas no desenvolvimento da função, tendo em vista sua vitalidade e a necessidade dos 

serviços que o juiz presta a sociedade. 

No entendimento de Rosimeire Ventura Leite (2002, p. 110), destaca-se a 

independência do magistrado: 

A independência constitui uma prerrogativa essencial dos juízes, a fim de que estes 

exerçam sua função de julgar sem ceder a pressões externas ou mesmo do próprio 

judiciário, representando também maior segurança para os direitos dos cidadãos. [...] 

É ainda através da independência que se assegura a imparcialidade do juiz no 

julgamento do processo, funcionando este como um terceiro diante das partes. 
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Nessa ótica, a responsabilidade do julgador é algo imprescindível para o bom 

desenvolvimento e estrutura processual adequada, bem como, para garantir a equidade na 

entrega das decisões aos litigantes. Garantindo a aqueles que buscam a tutela jurisdicional, 

segurança jurídica e a ciência de que o resultado obtido será eivado de vícios. 

Destarte um ponto fundamental dentro desse contexto, qual seja, a responsabilidade do 

magistrado em imprimir o direito aquele que possua. Nesse sentido, o julgador deve seguir 

além dos preceitos mencionados acima, as normativas estampadas nos diplomas legais, tais 

como, Código Civil, Código Penal, Código de Processo Civil, Código Penal e outros mais, 

sem deixar de guiar sua conduta dentro da Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN. 

Conforme elenca José Carlos de Araújo Almeida Filho, 2000, p.29, a responsabilidade 

que o juiz traz consigo, vai além de simplesmente seguir os diplomas legais, mas humanizar 

as relações entre os litigantes. Ainda, os magistrados devem cumprir e fazer cumprir a lei com 

serenidade, exatidão e independência de suas ações. 

Nesse mesmo contexto, José Carlos de Araújo Almeida Filho, (2000, p.29 e 30), 

elenca que: 

Deve o magistrado em sua função judicante, sem dúvida alguma, cumprir as 

disposições legais e os atos de oficio. Uma vez cumpridas por ele tais disposições, 

cumpre-lhe, ainda, fazer com que as mesmas sejam cumpridas por quem de direito .  

A analise em conjunto com o CPC, podemos concluir que é dever do magistrado 

despachar e sentenciar, no prazo legal, sob pena de estar violando o referido inciso, 

podendo incorrer na hipótese do artigo 49 da LOMAN, c/c a do artigo 133, II, do 

CPC. 

Assim, se a parte postula qualquer providência da atividade judicante, tem o juiz o 

dever de decidir sobre a mesma, desde que não se trate de impropriedade patente ou 

ato que atente contra a dignidade da justiça. 

 

A responsabilidade do qual o magistrado está incumbido é deveras importante para 

toda a sociedade. No mesmo modo, quando o julgador comete algum erro, agindo imbuído de 

dolo ou fraude, objetivando interesses escusos aos do processo, prejudicando o processo e os 

litigantes, o juiz deverá ser responsabilizado pessoalmente. 

Dentro desta perspectiva, observa-se para tanto a questão da taxatividade da lei no que 

tange a responsabilização pessoal dos magistrados no cometimento de ações lesivas. A lei é 

categórica e o entendimento jurisprudencial e legal convergem para que o juiz seja 

responsabilizado pessoalmente apenas nos casos em que suas ações se encaixem estritamente 

nos artigos previstos nos diplomas legais. 

Nesse sentido, caso o magistrado aja em erro e prejudique uma das partes litigantes, a 

responsabilização direta é do Estado, entre que detém o monopólio da jurisdição e está como 

responsável pelo risco da atividade. Esse entendimento de responsabilização estatal, gera ao 

Estado o direito de mover a denominada ação de regresso contra o magistrado, caso os 

administradores achem necessário. 

Nessa perspectiva, leciona José Carlos de Araújo Almeida Filho, (2000, p.57 e 58): 
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No entanto, já situações em que há o prejuízo e este não decorre, necessariamente, 

das hipóteses previstas nos artigos ensejados da reparação pelo magistrado. 

Fica o lesado sem perceber a devida indenização? 

Concluímos que não e, uma vez que o magistrado é verdadeiro representante do 

Estado, a aplicar a tutela jurisdicional prestada por este, na sua função de 

representante de um dos três poderes, tem o administrado a possibilidade de acioná-

lo e não mais o juiz, uma vez que a lei enumera numerus clausus as hipóteses em 

que ocorre o dever do magistrado indenizar a parte. 

Chegamos por concluir que, sequer haverá um litisconsorte passivo necessário. A 

ação será desferida contra o juiz, naqueles casos elencados, não se cogitando de 

qualquer forma de intervenção da administração nos autos. 

Ao contrário, se a ação for desferida contra o Estado, este poderá chamar ao feito o 

juiz na figura do representante, para integrar a lide através de denunciação, para uma 

possível ação de regresso – nas hipóteses exclusivas do texto legal. 

 

Tal responsabilização estatal, garante a segurança jurídica ao magistrado, para que este 

possa desenvolver suas atividades sem o temor de errar e ser severamente punido. Há para 

tanto a responsabilização do Estado, garantindo assim suporte e segurança para os judicantes 

e condições para que o juiz possa julgar sem temor, com independência, liberdade e 

imparcialidade. 

De forma assertiva e consoante com o citado, tem-se para Zulmar Fachin (2001, p. 

180, 181 e 182) que: 

Além de imparcialidade, o juiz precisa ter, também, independência, que começa com 

a independência do próprio Poder Judiciário. O juiz não pode ter amarras. Precisa ter 

liberdade para exercer a função jurisdicional no sentido de atuar o Direito e realizar, 

o quanto possível, o ideal de Justiça. Para isso, precisa desfrutar de independência. 

[...] 

O juiz não pode abdicar de sua independência intelectual e de investigação. Com 

esse espirito, deve conduzir os processos e julgar os litígios. Essa independência não  

pode interferir na necessidade de o Estado poder ser responsabilizado pelos danos 

causados ao jurisdicionado. [...] 

Pelo visto, a tese de irresponsabilidade estatal fulcrada na independência do 

magistrado não tem base cientifica e, portanto, deve ser rejeitada. O juiz continuará 

independente no exercício de sua função. E o Estado será patrimonialmente 

responsável pelos danos daí resultantes. 

 

Nessa perspectiva, pode-se observar que, o ente estatal estará dando subsídios 

materiais e garantias aos jurisdicionados, no caso de uma reparação patrimonial. Também 

garantindo aos julgadores a segurança e independência que necessitam para proferirem suas 

decisões sem temor de reparações pessoais, podendo desempenhar suas funções sem amarras 

ou receios. 

 

 

6. CULPA E DOLO 
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Dentro da perspectiva de responsabilização do juiz pelos atos atentatórios cometidos 

contra os jurisdicionados dentro do processo, destaca-se a culpa e o dolo como modalidades 

de culpa e responsabilização do magistrado. Ambas modalidades estão ligadas as previsões 

legais de responsabilização do julgador, a qual, citou-se acima. 

 Disciplina de forma muito clara e objetiva, Odoné Serrano Júnior (1996, p. 167): que: 

Dolo ou culpa do magistrado ou de outro agente judiciário, embora elementos 

subjetivos que demandam certa dificuldade na sua comprovação, importam na 

responsabilidade do Estado pelos danos causados. Pela sistemática do Art. 37, § 6º, 

o dolo e a culpa fundamentam o direito de regresso do Estado contra o juiz ou outro 

agente judiciário faltoso. 

O dolo aqui tratado é o chamado dolus malus, consiste na intenção livre e 

inconsciente de violar a lei para alcançar interesses legítimos. Por seu turno, a culpa 

representa a violação, por negligência, imprudência ou imperícia, do dever de bem 

desempenhar as funções públicas. [...] 

A culpa do juiz pode dar-se por negligência quanto ao exercício dos poderes de 

direção do processo, quando causar uma delonga procedimental desnecessária, que 

vem atrasar a prestação da tutela jurisdicional. 

 

Conforme entendimento doutrinário, a responsabilização pessoal do magistrado 

encontra-se restrita aos casos estritamente tipificados em lei. Tal situação não escusa o Estado 

de assumir a garantia e responsabilidade sobre os atos do juiz quando causar danos no 

processo, fora dos tipos previstos legalmente.  

O que ocorre quando o agente mandatário que age em nome do Estado, eivado de 

outros interesses, atua com a intenção de prejudicar uma das partes, o caso especificado como 

dolo. Em outra ponta, está a questão da culpa, situação pela qual o agente julgador age com 

negligência, imprudência ou imperícia, porém não carrega a finalidade ou objetivo de causar 

prejuízos a nenhum dos jurisdicionados. 

Em consoante com o tema, Luís Antonio de Camargo (1999, p. 109), destaca que: 

Assumimos a postura no sentido de reparabilidade ser sempre devida pelo próprio 

Estado, considerando-se que tendo o juiz agido com dolo ou fraude, contra este 

haverá que mover-se a ação regressiva própria, e, quando não, caso decorra o dano 

de falta que não lhe possa ser atribuída diretamente, haverá que suportar o Estado 

pelo prejuízo havido. 

Desta forma, segundo nosso entendimento, a prestabilidade de aferição da 

ocorrência de dolo ou fraude será sempre questão subjetiva, com a qual não haverá 

de inteirar-se o prejudicado, pois a ele cabe o direito objetivo de ser indenizado pelo 

Estado. Este, por seu turno, comprovado a conduta faltosa, dolosa ou fraudulenta do 

magistrado, é que terá aberta – somente nessa hipótese – a via regressiva, 

decorrendo daí a importância de os textos legais asseverarem a responsabilidade do 

real agente causador. 

 

Cabe destacar aqui que, tanto nos casos de dolo ou culpa do magistrado em ações 

danosas cometidas dentro do processo, a responsabilização direta é do Estado, como ente 

garantidor patrimonial e também pelo fato de responder diretamente pelos atos daqueles que 

agem em seu nome.  
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No mesmo giro, cabe ao ente estatal, a opção de ingressar com ação de regresso contra 

o agente que cometeu a falta e pleitear sua responsabilização e ressarcimento aos cofres 

públicos. Garantindo assim um equilíbrio de responsabilidades dentro da prestação 

jurisdicional, evitando prejuízos desequilibrados a apenas uma das partes, no caso o Estado, e 

também proporcionando equidade na...  

 

 

7. REPARAÇÃO DO DANO 

 

A perspectiva de reparação do dano vem como salvaguarda para aqueles que sofreram 

alguma ofensa durante a prestação jurisdicional. A reparação consolida-se na tentativa do 

Estado em devolver ou consertar alguma situação que tenha gerado danos aos jurisdicionados. 

Nessa perspectiva, o processo de reparar vem como pedra fundamental de um sistema jurídico 

seguro e equânime, que possa garantir confiabilidade e segurança àqueles que buscam a 

efetivação dos seus direitos através do Poder Judiciário. 

Nesse horizonte de reparação de dano, adentra-se na ceara da responsabilização 

pessoal do juiz, nos casos previstos em lei, onde, caso o julgador incorra nos dispositivos em 

erro ou dolo em suas ações, os jurisdicionados prejudicados, podem pleitear a 

responsabilização pessoal do representante estatal. 

Outro ponto que merece destaque no tocante a reparação do dano, é a possibilidade do 

lesionado acionar o Estado e pleitear a reparação do dano diretamente ao ente público, tendo 

em vista sua posição garantidora e de responsabilidade pelos riscos do monopólio 

jurisdicional. 

Vindo de encontro com o tema, Elcio Trujillo (1996, p. 101 e 102), destaca que: 

A fixação dos requisitos legais  para o reconhecimento da responsabilidade do 

Estado decorrente de atos lícitos, obedecendo a lógica jurídica, faz-se em 

concordância com os preceitos estabelecidos pela categoria ampla da 

responsabilidade extracontratual estatal. 

Submete-se, portanto, esta obrigação reparatória, segundo orientações prevalente na 

doutrina, ao regime de responsabilidade objetiva pressupondo, em consequência, 

como requisito essencial, a existência de nexo causal entre atividade realizada pela 

Administração e o evento danoso. 

 

Ainda, nessa perspectiva de responsabilização de danos, Cristiane Druve Tavares 

Fagundes (2015, p. 48) destaca que: 

Uma das teorias que procura explicar a responsabilidade objetiva é a teoria do risco. 

Os partidários dessa teoria defendem que o criador e o beneficiário das situações de 

risco devem responder por prejuízos causados a outrem, independente de existir o 

elemento culpa quando de sua atuação. “Aqui a imputação do ato ou fato lesivo ao 

responsável tem por base não a culpa, mas o risco que ele próprio criou, ou que, pelo 

menos, acontece dentro da sua esfera de ação”. 
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Seguindo essa linha de raciocínio, tem-se para Odoné Serrano Júnior (1996, p. 77): 

O serviço judiciário é um serviço público e, assim sendo, importa na 

responsabilidade da pessoa jurídica que o presta, quando dele advir danos injusto, ou  

seja, danos que não devam ser suportados pelo lesado. 

A responsabilidade do Estado por atos dos agentes judiciais é primária, assegurando-

se a ação de regresso contra o magistrado ou outro funcionário do Poder Judiciário, 

que tenha agido com dolo ou culpa. 

 

Observa-se nessa perspectiva que a responsabilização é competência do ente que 

detém o monopólio da prestação jurisdicional, ou seja, competência do Estado. O juiz 

responde pessoalmente apenas e somente nos casos previstos em lei. Nos demais casos, o 

Estado é responsável e deve garantir a indenização aos litigantes lesados. 

Consoante com o tema citado acima, tem-se para Zulmar Fachi, (2001, p. 222) que:  

A regra geral sobre a reparação do dano extracontratual está prevista no art. 159 do 

Código Civil brasileiro. Aquele que, em decorrência de ação ou omissão voluntárias, 

causar prejuízo a outrem fica obrigado a reparar o dano. Exige-se ainda que o 

causador do dano tenha procedido com dolo ou culpa. No tocante à responsabilidade 

patrimonial do Estado, no entanto, conforme já ficou demonstrado, não s e exige 

dolo ou culpa, sendo o risco administrativo o fundamento da reparação do dano. 

A ação de reparação de dano deve ser movida sempre e unicamente contra o Estado, 

não sendo permitido que o agente estatal figure no polo passivo da relação jurídico-

processual. Isto decorre da própria norma constitucional. “O legislador constituinte 

bem separou as responsabilidades : o Estado indeniza a vítima; o agente indeniza o 

Estado, regressivamente”. 

É preciso reconhecer, no entanto, reconhecer que este entendimento não é pacífico, 

havendo opiniões no sentido de que a ação pode ser ajuizada contra o Estado ou 

contra o agente. 

 

Desta feita, observa-se que para a parte lesada, fica aberto o leque de possibilidades, 

podendo ingressar com ação diretamente contra o agente causador do dano ou diretamente 

contra o Estado. Uma vez que o ente estatal é responsável pela atividade a qual desenvolve, 

seguindo a sorte do risco administrativo, no mesmo sentido, é responsável pelos atos dos 

agentes que agem em seu nome. 

Ainda, no que tange a reparação do dano causado a um dos jurisdicionados na sua 

jornada judicial, Zulmar Fachi, (2001, p. 228 e 229) leciona de forma cirúrgica sobre a 

finalidade da reparação do dano: 

As reparações do dano material e a do dano moral tem finalidades distintas. A 

reparação do dano material tem por escopo recompor o statu quo ante em razão do 
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prejuízo decorrente da diminuição do patrimônio da vítima. A reparação do dano 

puramente moral busca compensar o sofrimento infligido à vítima. [...] 

Portanto, a reparação de dano material tem caráter ressarcitório, ao passo que a 

reparação do dano moral tem caráter compensatório. A determinação para que sejam 

ressarcidos e compensados os prejuízos sofridos pela vítima decorrem da mesma 

sentença. 

 

 

 

Assim sendo, a reparação do dano busca minimizar o sofrimento da vítima, também, 

busca a tentativa de reparação do status anterior a lesão. Observa-se que para tanto, o 

lesionado deve observar o tipo de lesão sofrido no curso do processo e buscar, através do 

ingresso de nova ação, a reparação dos danos sofridos, analisando a caracterização e a 

natureza do dano, quer seja ele material, moral e assim pleitear sua reparação. 

No mais, a responsabilização, bem como a reparação do dano, são elementos que o 

Estado, ou o magistrado, devem garantir a parte lesionada. No caso da responsabilização 

pessoal do juiz, a responsabilização decorre do ato cometido, que atenta contra os preceitos 

disciplinados em lei, ou no caso, quando a conduta do magistrado se enquadra perfeitamente 

nos Art. 143 do Código de Processo Civil ou no Art. 49 da Lei Orgânica da Magistratura 

Nacional – LOMAN, citados anteriormente. 

Destacando que, conforme a doutrina destaca, a responsabilização direta do 

magistrado, deve ocorrer somente mediante o cometimento dos crimes previstos nos artigos 

citados anteriormente. No mais, tudo aquilo que acontecer no curso do processo, que 

prejudiquem os litigantes, que não se enquadre nos artigos de responsabilização direta do 

magistrado, devem recair diretamente na responsabilização do Estado. Obedecendo o 

princípio do risco administrativo, este, deve absorver o ônus e posteriormente, poderá 

regressar contra os agentes faltosos. 

 

 

8. CONCLUSÃO 

 

            O Estado tomou para si a responsabilidade da solução de conflitos, e concedeu ao 

poder judiciário a atribuição de solucionar os aludidos conflitos. Conforme abordamos nesse 

trabalho, a responsabilização pessoal do magistrado encontra-se restrita aos casos tipificados 

em lei, não excluindo a responsabilidade do Estado sobre os atos do juiz, quando o mesmo 

causar danos ao processo, e esses não estiverem tipificados em lei. O magistrado deve ter 

independência, liberdade e autoridade para desempenhar suas funções e proferir decisões, 

devendo ser respeitado pelo serviço que presta a sociedade, sendo entendido essa 

independência como uma liberdade para julgar sem ser prejudicado por pressões externas ou 
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do judiciário, é por meio dessa independência que o juiz pode garantir maior imparcialidade 

em seu julgamento, devendo fazer cumprir a lei. 

          Cabe destacar que é de responsabilidade direta do Estado em casos de dolo ou culpa do 

magistrado, em ações que causarem danos aos litigantes, por conta de o Estado ser garantidor 

patrimonial e por responder diretamente pelos atos daqueles que atuam em seu nome. Outro 

fator que merece destaque é a possibilidade de o lesionado acionar o Estado e pedir a 

reparação do dano diretamente ao ente público, pelo fato do mesmo possuir o monopólio 

jurisdicional, fica responsável também pelos riscos que há dentro do processo. A 

responsabilização e a reparação do dano devem ser garantidas tanto pelo magistrado quanto 

pelo Estado, a parte que fora prejudicada. Para isso conclui-se que, a responsabilização direta 

do magistrado só vai ocorrer quando cometidos os crimes previstos em lei já citados neste 

trabalho. Assim sendo, o que não se enquadrar nos artigos referentes a responsabilização, mas 

que de alguma forma prejudicar o curso do processo ou seus litigantes, deverá ser de 

competência do Estado. 
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