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Resumo 

 

O presente estudo, versa sobre a Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e 

demais Entidades Públicas, hoje consagrada na Lei nº. 67/2007, de 31 de dezembro 

(LRCEE), abordando em especial, e como tema de investigação, a Responsabilidade 

Decorrente do Exercício da Função Jurisdicional por Erro Grosseiro. 

Assim, após um roteiro evolutivo sobre o instituto e suas funções, bem como, as 

características inerentes a esta Função do Estado e desempenho da Magistratura, são 

investigados, em especial, os artigos 13º e 14º da LRCEE. 

Em primeiro lugar, analisa-se a Responsabilidade dos Magistrados, segundo o estatuído 

no artigo 14º, equacionando-se também, a aplicabilidade do Regime aos Juízes Sociais, 

Jurados, Tribunal Coletivo, Árbitros e Peritos, dadas as funções desempenhadas por 

estes. 

 De seguida, é efetuada uma tentativa, de decomposição, da Responsabilidade, que 

poderá ocorrer por Erro, incluindo neste, o Erro Grosseiro na apreciação dos 

pressupostos de facto (Erro de Facto) e o Erro Manifesto cometido nas decisões 

Jurisdicionais Inconstitucionais ou Ilegais (Erro de Direito), bem como, são elencadas 

diversas situações, que à primeira vista, poderiam ser tidas como derivadas da 

ocorrência de um Erro, mas que na realidade não o são. 

 Ainda neste contexto, são procuradas hipotéticas razões que poderão estar na base do 

erro, cometido, por uma Magistratura altamente qualificada. Para além deste 

pressuposto, para que o instituto opere, é também objeto de estudo, a prévia revogação 

da decisão danosa, fazendo alusão à competência dos Tribunais e ao Direito de 

Regresso, findando o nosso trabalho, com uma alusão à evolução Jurisprudencial 

Portuguesa. 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

The present study is about the Extracontractual Civil Responsibilities of the State and 

other Public Entities, today consecrated in the law nr. 67/2007, of 31 December 

(LRCEE), addressing specially, and as the research theme, the Responsibility Derived 

from the Judicial Role through Gross Error. 

 

Therefore, after an evolutionary roadmap of the institute and its funtions, as well as the 

characteristics inherent to this State Function and Judicial performance, it is 

investigated, in particular, the articles 13th and 14th of the LRCEE. 

 

Firstly, it is analysed the Responsibility of the Magistrates, as stipulated in the article 

14th, considering also the applicability of the Regime to the Social Judges, Jurors, 

Collective Court, Adjudicators and Experts, given the functions performed by them.  

 

Then, it is made an attempt, of decomposition, of the Responsilibity, which may occur 

though Error, including, the gross Error in the appreciation of the factual assumptions 

(Error of Fact) and the Manifest Error commited in the Unconstitutional or Illegal 

Jurisdictional (Error of Law), and also, various situations are listed, which at first sight 

could be seen as derived from the occurrence of an Error, but which, in fact, are not.  

 

Still in this context, hypothetical reasons are searched that may be the basis of the error 

commited by a highly qualified magistracy. Besides this presupposition, in order for the 

institute to operate, it is also subject of study, the previous repeal of the harmful 

decision, alluding to the competence of the Courts and to the Right of Return, 

concluding our work, with an allusion to the Portuguese Jurisprudential evolution. 
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INTRODUÇÃO 
 

A temática pela qual pretendemos enveredar prende-se com a Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas, hoje consagrada na Lei nº. 

67/2007, de 31 de dezembro (LRCEE), abordando em especial, e como tema de 

investigação, a Responsabilidade Decorrente do Exercício da Função Jurisdicional por 

Erro Grosseiro. 

Embrionariamente, parece-nos desde já, mencionar quais os campos de exclusão do 

tema, ou seja, aqueles, que pese embora, se demonstrem cruciais terão que ficar para 

outras colheitas, não tão limitativas em termos de espaço. 

Assim, em primeiro lugar, cabe-nos desde já referir, que a Responsabilidade que iremos 

abordar é a Responsabilidade Civil Extracontratual, tout court, não havendo lugar a 

tratamento da Responsabilidade Contratual ou Pré-Contratual. 

Em segundo lugar, também não iremos abordar os pressupostos da Responsabilidade 

Civil, desde logo, por serem pressupostos, já mais que dissecados no âmbito do direito 

das obrigações, campo fértil para o qual remetemos o leitor. 

Também não iremos desenvolver a análise ao art. 12º da LRCEE, somente o fazendo de 

forma acessória, pois, pese embora, seja o normativo onde se consagra o Regime Geral 

– Regime da Responsabilidade na Administração da Justiça – aplicável designadamente 

quando falhe um prazo razoável para a decisão – o seu regime equivale ao da 

Responsabilidade por factos ilícitos cometidos no exercício da função administrativa, 

pelo que, se tornaria demasiado dispersa a sua decomposição. 

Por fim, há que salvaguardar que existem Regimes Especiais, que não irão ser retratados 

mas que assumem grande importância para os apaixonados pelo tema, nomeadamente o 

Regime Especial aplicável aos casos de sentença penal condenatória injusta e privação 

injustificada da liberdade, ressalvado no nº. 1 do artigo 13º da LRCEE, e que é, o 

regime constante no artigo 225º, relativamente à indemnização por privação da 

liberdade ilegal ou injustificada, e dos artigos 461º e 462º, no âmbito da sentença 

absolutória no juízo de revisão, preceitos do Código de Processo Penal (CPP). 



Colocadas estas breves considerações, torna-se despiciendo redigir demasiadas linhas 

justificativas para a escolha do tema, uma vez que, sem dúvida é um tema que é alvo 

das maiores atenções por parte da Doutrina e Jurisprudência portuguesa e estrangeira, 

existindo poucas matérias dentro do Direito tão competidas ao nível da investigação e 

interesse. 

Como sabemos, os povos latinos, e quanto a este aspeto, estes, distanciam-se em certa 

medida dos povos anglo-saxónicos, não possuem, por diversos fatores que aqui não 

cabe elencar, a mentalidade de que os cidadãos e as instituições são responsáveis e 

devem ser responsabilizados quando causem danos a outrem. Assim, a cultura e 

formação cívica dos povos latinos, a que pertencemos, parece dotada de alguma dose de 

lassidão e até de permissividade, o que faz com que cada um de nós, “a começar pelos 

titulares do Poder, não faça questão em se considerar responsável nem goste de ser 

responsabilizado.”1 

Quanto a nós, nada melhor que testar a cultura em que estamos inseridos, com a 

abordagem do instituto da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado, desde 

logo, por ser um tema que vai sofrendo uma grande mutação ao longo dos períodos da 

história, bem como diversas variações nos diferentes sistemas. Mais curioso se torna o 

tema, se juntarmos o ingrediente, de se tratar da Função Jurisdicional do Estado, umas 

das mais tradicionais e nobres funções do Estado, e que num Estado de Direito 

democrático deverá ser tida como escudo de proteção dos cidadãos. 

Sim, também a Função Jurisdicional, dotada de poderes punitivos para com as demais 

funções que lesem os particulares, também ela, pode lesar e também ela deve ressarcir. 

Portanto, a Função Jurisdicional com poderes coativos para julgar os demais poderes do 

Estado, julga assim, a sua própria Responsabilidade, desde logo, quando Erre de forma 

Manifesta ou Grosseira. 

Todavia, dado o rito da justiça, bem como os princípios que envolvem a magistratura, 

parecem dotar esta Função de características únicas, que justificam a criação e a 

consagração de um regime muito peculiar.  

                                                           

1 Quadros, Fausto de, «Introdução» in AAVV, Responsabilidade Civil Extracontratual da 

Administração Pública, organizado por Fausto de Quadros, Coimbra, Almedina, 2ª. ed., 2004, pág. 8 



Seguindo de perto as palavras de Menezes Cordeiro “mais importante do que apontar ou 

querer apontar – uma solução definitiva, numa pretensão que logo, só por si se revele 

acientífica, é descobrir o sentido de uma evolução, os seus fatores e a sua concatenação, 

passada, presente e, na medida do razoável, futura.”2 Portanto, tratando-se de um tema 

atual, ainda não totalmente expurgado de dúvidas na sua aplicação e alcance, com uma 

grande necessidade de maturação, optou-se por reservar algumas páginas à Evolução 

Histórica da Responsabilidade Civil Extracontratual (Capítulo I), abarcando de seguida 

a ocorrida no nosso País, por forma a que a visão do passado nos permita aclarear as 

inquietações do presente. Estas considerações são efetuadas relativamente ao instituto 

da Responsabilidade Civil Extracontratual, abarcando todas as funções do Estado, dado 

que, como iremos ter oportunidade de perceber, somente com a Lei nº. 67/2007, de 31 

de dezembro, se consagrou de forma expressa, a Responsabilidade Civil Extracontratual 

decorrente da Função Jurisdicional, pese embora, de forma interpretativa e de acordo 

com a Constituição da República Portuguesa (CRP) a mesma já existisse. 

Verificando-se ainda, que este instituto é de suma importância para a vida sã de um 

Estado Social de Direito e de todos os cidadãos, ao consagrar-se a Responsabilidade 

Civil do Estado, por um lado acautela-se a defesa dos direitos dos particulares, 

contribuindo para o equilíbrio social3 mas também contribuiu-se para melhorar a gestão 

dos serviços públicos,4 neste caso, que nos propomos analisar, melhorar a gestão de 

funcionamento dos Tribunais. Assim, a nossa análise, no Capítulo II, recairá sobre o 

sentido e alcance dos artigos 13º e 14º da LRCEE.  

 

Relativamente a este âmbito, analisaremos em primeiro lugar, a Responsabilidade dos 

Magistrados, à luz do artigo 14º, bem como, equacionaremos a Responsabilidade e 

aplicabilidade do RRCEE aos Juízes Sociais, Jurados, do Tribunal Coletivo, Árbitros e 

Peritos, dadas as funções desempenhadas por estes. 

 

                                                           

2 Cordeiro, António Menezes, Tratado de Direito Civil Português, I – Parte Geral, Tomo I, Coimbra, 
Almedina, 1ª. ed., 2000, pág. 165. 
3 Amaral, Freitas do, A responsabilidade da Administração no Direito Português, Lisboa, 1973, 
Almedina, pág. 42. 
4 Garcia, Maria da Glória, “A Responsabilidade Civil do Estado e demais Pessoas Coletivas Públicas”, 
in AAVV Responsabilidade Civil Extracontratual da Administração Pública, organizado por Fausto de 
Quadros, Coimbra, 2ª. ed., 2004, pág. 98. 



De seguida, tentaremos, desvendar a Responsabilidade que poderá ocorrer por Erro, 

incluindo neste, o Erro Grosseiro na apreciação dos pressupostos de facto (Erro de 

Facto) e o Erro Manifesto cometido nas decisões Jurisdicionais Inconstitucionais ou 

Ilegais (Erro de Direito), bem como, elencaremos as situações que à primeira vista 

poderiam ser tidas como derivadas da ocorrência de um Erro, mas que na realidade não 

o são, pois, como veremos o conceito de Erro é mais sentido do que explicado. 

Após a análise, deste primeiro pressuposto, para que possa operar o instituto da 

Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado decorrente da Função Jurisdicional 

nos termos do artigo 13º da LRCEE, (ocorrência de Erro de facto ou de direito), 

dedicaremos ainda, a nossa análise ao segundo pressuposto, que consiste na Prévia 

Revogação da Decisão Danosa, fazendo alusão à Competência dos Tribunais e ao 

Direito de Regresso. Ainda neste capítulo, o nosso desiderato centrou-se também, em 

encontrar possíveis causas para a ocorrência do Erro, numa Magistratura altamente 

qualificada como a Portuguesa por causas que não lhe são exclusivamente imputáveis. 

Por último, dedicamos o Capítulo III à evolução Jurisprudencial Portuguesa, remetendo-

nos para a análise de variados Acórdãos que retratam a caracterização do Erro e que 

servirá para escorar o desenvolvimento do capítulo precedente. 

 

CAPÍTULO I – A RESPONSABILIDADE CIVIL DA 
ADMINISTRAÇÃO E SUA EVOLUÇÃO 

 

1. Considerações Gerais sobre a Responsabilidade Civil 
Extracontratual 
 

 A Administração Pública é um sistema de órgãos do Estado, bem como, de Pessoas 

Coletivas que com ele cooperam por força da lei, na satisfação de necessidades 

coletivas, assim sendo, “nos grupos sociais onde decorre necessariamente a convivência 

dos indivíduos e das famílias – a povoação, a freguesia, o concelho, o Estado… – 



surgem necessidades coletivas”5 cuja satisfação, é assegurada pela Administração 

Pública através de uma organização social devidamente estruturada.6 A Administração 

serve então, para de forma organizada, administrar. E o que significa Administrar? 

“Administrar significa gerir um conjunto de bens para a realização de um conjunto de 

fins heterónomos, a Administração é, pois, uma tarefa ou uma atividade que consiste na 

prossecução desses fins.”7 Por sua vez, esses fins que são prosseguidos, encontram-se 

dotados com a característica da publicidade (fins ligados a interesses que pertencem a 

uma generalidade de pessoas indistintas) e que são designados como interesses 

públicos, interesses estes, que podem ser primários (aqueles que são definidos por uma 

comunidade politicamente organizada, daquilo que convém à sua própria manutenção e 

equilibro, numa palavra o bem comum, e que é objeto de tutela direta por parte do 

Estado, sobretudo do exercício da função legislativa) e interesses secundários (que não 

assumem menos importância mas são qualificados como os instrumentos necessários à 

prossecução dos interesses primários e que são objeto da tutela direta da função 

administrativa).8 

Porém, por mais altruísta que seja a Administração Pública no desempenho das suas 

funções, como defende Colaço Antunes, na sua obra, “O direito administrativo sem 

Estado: crise ou fim de um paradigma?”9 “o Estado como pessoa coletiva pública é 

historicamente o princípio de todas as coisas em direito administrativo” a sua atuação, 

pode causar prejuízos aos particulares, de forma culposa ou não culposa. 

Ora, é precisamente neste contexto, que surge a problemática da Responsabilidade Civil 

da Administração, cujo tema, nos propomos abordar. 

Preliminarmente e sucintamente, parece-nos somente, de relembrar a seguinte distinção, 

o nosso ordenamento jurídico, conhece a Responsabilidade Moral (que consiste em o 

                                                           

5 Caetano, Marcello, Manual de Direito Administrativo, Vol. I, Coimbra, Almedina, 10ª. ed., 3ª. reimp., 
1980, pág 2.  
6 “Assim, a necessidade proteção de pessoas e bens contra incêndios ou inundações é satisfeita mediante 
os serviços de bombeiros; a salvação de navios e embarcações, ou de indivíduos em aflição no mar, é 
assegurada pelos serviços de socorros e náufragos; a segurança e proteção dos cidadãos contra os 
perturbadores da ordem e da tranquilidade pública são garantidas pelos serviços de polícia” exemplo 
ilustrado in Amaral, Diogo Freitas do., Curso de Direito Administrativo, Vol. I, Coimbra, Almedina, 2ª. 
ed., 2004, pág. 26.  
7 Dias, Figueiredo e Oliveira, Fernanda Paula, Noções Fundamentais de Direito Administrativo, 

Coimbra, Almedina, 2ª. ed., 2011, pág. 11. 
8 Correia, J. M. Sérvulo, Noções de Direito Administrativo, Vol. I, Lisboa, Danubio, 1982, pág. 229. 
9 Antunes, Luís Filipe Colaço, O direito administrativo sem Estado: crise ou fim de um paradigma? 

Coimbra, Coimbra Editora, 2008, pág. 31. 



autor do dano responder por uma falta no âmbito da moral pública e perante a própria 

consciência) e a Responsabilidade Jurídica (que em sentido amplo consiste na obrigação 

que recai sobre uma pessoa de reparar um prejuízo que causou a outrem), sendo que, 

dentro da Responsabilidade Jurídica, que é a que nos interessa, podemos considerar 

existir dois tipos distintos de Responsabilidades, a Responsabilidade Civil e a 

Responsabilidade Criminal10 ou para alguns autores Penal.11 

Na Responsabilidade Jurídica Civil, alguém incorre em Responsabilidade quando se 

constitui na obrigação de indemnizar outrem por danos que lhe cause. Sendo que, esses 

danos, poderão advir de uma de duas formas, ou da violação de uma obrigação ou 

direito de crédito, sendo que neste caso estaremos perante a Responsabilidade Civil 

Contratual, ou advir da violação de “um dever geral de abstenção contraposto a um 

direito absoluto (direito real ou direito de personalidade)”12 caso em que estaremos 

perante a Responsabilidade Civil Extracontratual, também designada por aquiliana ou 

delitual, podendo ainda suceder por fim, que alguém tenha que suportar os prejuízos de 

um ato que não é ilícito ou não é culposo, caso em que estaremos perante a 

Responsabilidade Objetiva, que compreende a Responsabilidade pelo Risco e a 

Responsabilidade por Atos Lícitos.13 

A nossa análise recai sobre a Responsabilidade Civil Extracontratual da Administração, 

sendo que esta, para Marcello Caetano14 consiste na “obrigação em que uma pessoa 

coletiva de direito público se constitui de indemnizar um dano causado em alheia esfera 

jurídica por facto ilegal ou ilícito que lhe seja imputável”. Estes danos, causados na 

esfera jurídica dos privados, deverão ser especiais e não universais, isto é, prejuízos que 

só sejam imputados a determinadas pessoas enquanto a generalidade é poupada. Esse 

prejuízo irá repercutir-se no património (ressarcimento do dano patrimonial) dos 

administrados ou na esfera dos seus direitos (ressarcimento do dano moral), “em 

                                                           

10 Mota Pinto faz a seguinte distinção: “Em harmonia com o sentido da distinção entre direito civil e 
direito criminal, enquanto a Responsabilidade Civil se dirige à restauração, específica ou por equivalente, 
dos interesses individuais lesados, a responsabilidade criminal visa satisfazer interesses da comunidade, 
ofendida pelo facto ilícito criminal” in Pinto, Carlos Alberto da Mota, Teoria Geral do Direito Civil, 
Coimbra, Coimbra Editora, 3ª. ed., 1985, 12ª reimpressão 1999, pág. 116 
11 Um ato ilícito pode desencadear simultaneamente responsabilidade penal e responsabilidade civil, 
sendo exemplo básico, o caso da condenação do autor da morte de uma determinada pessoa, respondendo 
penalmente por tal ato (homicídio) e civilmente pela indemnização devida à família da vítima. 
12 Mota Pinto, ibidem, pág. 123 
13 Prata, Ana, “Responsabilidade Civil” ” in Dicionário Jurídico, Coimbra, Editora Almedina, 4ª. ed., 
2005, pág. 1076 
14 Caetano, Marcello, Tratado Elementar de Direito Administrativo, Coimbra, 1943, pág. 408. 



qualquer dos casos há-de ofender um interesse suscetível de tradução material, 

economicamente mensurável ou avaliável em dinheiro.”15 

 

2. Funções do Instituto 
 

Por forma a entender o alcance desta responsabilidade, dever-se-á, entender quais as 

funções do instituto. Será que o instituto da Responsabilidade Civil Extracontratual tem 

finalidades, exclusivamente Reparadoras? A resposta, adiantamos já, quanto a nós é 

negativa.16/17 

O instituto da Responsabilidade assume-se, desde logo, como uma Garantia 

Contenciosa, a par de outras, (segundo a natureza dos órgãos e processos usados as 

garantias podem ser políticas, administrativas ou judiciais, sendo que nestas duas 

últimas podem lançar-se mão de meios graciosos ou contenciosos)18 para os particulares 

contra factos causadores de prejuízo (as garantias são instituídas num ordenamento 

jurídico para assegurar o cumprimento das leis e o respeito pelos direitos subjetivos e 

interesses legítimos dos particulares, daí que a Responsabilidade Civil, assuma um 

papel de garante neste âmbito).19 

Para além destas duas funções primordiais, Reparar e Garantir, quanto a nós, parece-nos 

essencial a referência a outras duas funções, que por vezes são tidas por secundarizadas, 

e portanto, mais tendencialmente esquecidas, falamos claro, da função Preventiva e 

Punitiva. O instituto tem natureza Preventiva, desde logo, porque serve de controlo 

                                                           

15 Caetano, Marcello, «Responsabilidade da Administração», in O Direito, 95, ano XCV, Lisboa, 1963. 
16  Paula Meira Lourenço, chega mesmo a considerar que, fazer depender a Responsabilidade Civil apenas 
do seu escopo ressarcitório, o mesmo, seria a condenação do próprio instituto numa fase em que se assiste 
a uma objetivação da responsabilidade e à socialização do dano, in Lourenço, Paula Meira, A Função 

Punitiva da Responsabilidade Civil, Coimbra, Coimbra Editora, 2006, págs. 15 e 16. 
17 O escopo exclusivamente reparador começa a ser abandonando, aquando do ressarcimento dos danos 
não patrimoniais (dado que nestes, é impossível determinar o montante compensatório a partir do critério 
clássico da Teoria da Diferença). Por exemplo é impossível avaliar somente em dinheiro um dano 
causado à saúde (danos insuscetíveis de avaliação em dinheiro) ou danos causados a um número 
indeterminado de pessoas, em que o custo social é superior ao individual, como é o caso dos danos 
ambientais (danos cuja quantificação é bastante complexa). 
18 Caetano, Marcello, Princípios Fundamentais do Direito Administrativo, Coimbra, Almedina, 2ª ed., 
2003, pág. 377. 
19 Mesquita, Maria José Rangel de, «Responsabilidade Civil Extracontratual da Administração Pública» 
in AAVV, Responsabilidade Civil Extracontratual da Administração Pública, organizado por Fausto de 
Quadros, Coimbra, Almedina, 2ª. ed., 2004, pág. 47. 



incidental da legalidade da atuação da Administração dos poderes públicos, neste 

sentido Tiago Viana Barra afirma que “o instituto da Responsabilidade Civil com a 

previsão de uma responsabilidade penal, disciplinar e financeira dos órgãos, 

funcionários e agentes, assume igualmente uma função preventiva e de controlo do 

funcionamento dos serviços públicos, constituindo, assim, um instrumento de controlo 

do Estado suscetível de contribuir decisivamente para a própria melhoria dos serviços 

públicos.”20 É ainda função do instituto – a função Punitiva,21 isto porque “num Estado 

de Direito, verificados determinados pressupostos, a afetação administrativa da esfera 

jurídica dos particulares confere a estes últimos situações ativas cujo conteúdo consiste 

na reintegração, pela administração, da sua esfera jurídica. Esta reintegração consiste na 

recomposição da esfera jurídica do particular afetado, o que pode ocorrer, consoante as 

situações, através da satisfação do direito violado ou através da compensação dos 

prejuízos sofridos, em espécie ou por pagamento de um equivalente pecuniário”22  

assim, ao despojar o património do lesante, este, sofrerá uma verdadeira sanção. Repare-

se que só esta função, justifica que o montante indemnizatório contemple danos 

irreparáveis (danos que são insuscetíveis de avaliação em dinheiro – danos ou porque 

são não patrimoniais, ou porque são de impossível determinação ou quantificação dada 

a sua complexidade, gravidade e irreversibilidade) e danos difusos em especial (danos 

em que não se consegue proceder à individualização dos lesados), bem como, o 

cômputo indemnizatório não seja somente perspetivado através da clássica teoria da 

diferença, podendo a indemnização ultrapassar o valor do dano, ou seja, esta função faz 

com que o lesante não olhe para o instituto de forma economista, e abandone a 

ponderação de custo/beneficio, ou seja, não pratique atos só porque o lucro que daí 

retira é superior prejuízo que sofre. 

Portanto, pese embora a função Reparadora seja a função predominante, tal não 

significa, que um dos mais importantes institutos do Direito tenha que ficar represado, 

devendo no entanto, testar a sua capacidade de resposta perante novos cenários.23 Esta 

perspetiva já ocorreu na jurisprudência e doutrina italiana, (danni punitivi)24 francesa 

                                                           

20
 Barra, Tiago Viana, «Responsabilidade Civil Administrativa do Estado» in Revista da Ordem dos 

Advogados, A. 71, nº. 1, 2011, pág. 111. 
21 Punir que não se confunde com vingança privada. 
22 Sousa, Marcelo Rebelo de Sousa e Matos, André Salgado de, Direito Administrativo Geral – 
Atividade Administrativa, Tomo III, Lisboa, D. Quixote, 2ª ed. 2009, pág. 476. 
23Lourenço, ibidem. 
24 Ibidem, pág.126 a139. 



(intérêts e dommages punitifs)25 e espanhola (indemnizaciones sancionatorias ou 

indemnizaciones punitivas).26 

 

3. Evolução histórica da Responsabilidade Civil Administrativa – 
Breve Sinopse  
 

Considerando que, conhecer a evolução histórica de um determinado instituto jurídico, é 

uma das ferramentas mais úteis para que o intérprete o possa compreender na 

atualidade, ainda que de forma não exaustiva, pretende este capítulo ser um importante 

meio de auxílio para os subsequentes. De facto, “o Estado de Direito em que vivemos e 

todo o «instrumentarium» jurídico que lhe anda associado, entre o qual se encontra a 

Responsabilidade Civil do Estado, é o resultado de um longo processo de sedimentação 

valorativa da vida sócio-política, cujas raízes se perdem no tempo longo, o tempo dos 

séculos. E é assim que, para bem se compreender a atualidade, é preciso mergulhar na 

história e analisar, em particular, a origem e evolução do instituto da Responsabilidade 

Civil do Estado.”27 

Durante o Estado Absoluto, consagrava-se uma verdadeira irresponsabilidade da 

Administração pelos prejuízos que a sua atuação viesse a causar aos particulares «the 

king can do no wrong» ou «Le roi ne peut mal faire» eram as expressões e as máximas 

da época, sendo que, poderia existir uma eventual reparação, mas esta, era tida como 

uma gentileza do monarca. Demonstrativo, daquelas ideias, era também o princípio de 

«le prope de la souveraineté c’est de s’imposer à tous sans compensations» (princípio 

de soberania concebida como a vontade de uma pessoa que se podia impor a todos sem 

compensação) na conhecida fórmula de Laferriére.”28  

                                                           

25 Ibidem, pág. 139 a 157. 
26 Ibidem, pág. 157 a 164. 
27 Garcia, Maria da Glória, A Responsabilidade Civil do Estado e Demais Pessoas Coletivas Públicas, 

Conselho 
Económico e Social, Série Estudos e Documentos, Lisboa, 1997, pág.4.  
28 Lacerda, Dimas de, “Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado (alguns aspetos) ”, in Revista 

do Ministério Público, ano 6.º, vol. 21, 1985, pág. 45. 



 Assim, considerava-se que “a coisa pública pertencia a um só indivíduo ou a uma só 

classe, sendo até sacrilégio duvidar da impecabilidade das autoridades.”29 

Tal princípio, da irresponsabilidade, estaria contudo, destinado a ter vida longa e a dar 

origem por sua vez, a um processo de transferência de responsabilidade, concretizado 

no princípio «the King can’t act alone». Ou seja, na impossibilidade de responsabilizar 

o rei, procurou-se transferir essa «responsabilidade» para um outro órgão, em concreto 

os ministros do rei, o que foi feito através do instituto da referenda. O monarca não 

intervinha então sozinho nos atos que praticava, exigindo-se que os ministros 

referendassem esses atos, assumindo, através desse ato, as responsabilidades.  

Com a evolução para o Estado de Polícia parece começar a aceitar-se a responsabilidade 

do Estado no âmbito das relações patrimoniais que este mantivesse com os particulares, 

nomeadamente nas relações estabelecidas em termos fiscais. Contudo, a Administração 

continuava a assumir uma posição de supremacia perante os particulares, sendo que se 

considerava a atuação da Administração como atividade executiva da legislação, 

portanto, corolário de uma vontade infalível geral. Nesta época parece ter feito escola a 

ideia de que era próprio da soberania se impor, impor-se a todos, sem compensações.  

Edouard Laferrière, Conselheiro do «Conseil d’État» e decisivo fundador da ciência 

moderna do Direito Administrativo, referia em 1888, que “tratando-se de atos do poder 

público, a regra que domina é a da irresponsabilidade do Estado.”30 E acentuava: “A 

responsabilidade é nula quando a função do Estado confina com a soberania; por isso 

vimos que nem os atos legislativos nem os atos de governo nem os atos de guerra 

podem dar origem a uma ação de responsabilidade contra o Estado, qualquer que seja a 

culpa imputada aos seus representantes. É ainda o caso dos erros judiciários, porque a 

administração da justiça é, ela também, uma manifestação da soberania.”31 

 

Contudo, no final do século XIX, a realidade dos factos começava a pôr em causa a 

irresponsabilidade do Estado como princípio geral, desde logo, pelo facto de o Estado 

intervir cada vez mais na sociedade, ampliando, em consequência, a possibilidade de 

                                                           

29 Pereira, João Aveiro, A Responsabilidade Civil por Atos Jurisdicionais, Coimbra, Coimbra Editora, 
2001, pág. 18. 
30 Laferrière, Edouard, Traité de la jurisdiction administrative et des recours contentieux, vol. II, 
reimpressão em 1989, pág. 174.   
31

 Ibidem. 



provocar prejuízos, ao mesmo tempo que crescia a intervenção, crescia também, o 

sentimento de injustiça para as situações de danos causados não reparados. Portanto, o 

princípio da irresponsabilidade começa a ser afastado, pois, se a atividade 

administrativa se desenvolve no interesse de todos, para satisfação de necessidades 

coletivas, não há fundamento para que algum ou alguns sofram um sacrifício, tal como 

afirmava Jean Riviero32 ”a atividade administrativa exerce-se no interesse de todos; se 

os danos que daí resultassem para alguns não fossem reparados, eles seriam sacrificados 

à coletividade, sem que nada pudesse justificar semelhante discriminação. ´ 

 

É imprescindível, neste contexto, fazer-se referência ao «Arrêt Blanco (1873)»33 que se 

demonstrou um «leading case», e que se consubstanciou num anúncio, de uma Nova 

Era na forma de enquadrar juridicamente os danos resultantes de atos estaduais, a Era da 

responsabilidade, que marcaria o próprio século. XX. Segundo Jean Riviero, o acórdão 

refere que “a responsabilidade que pode caber ao Estado quanto a danos gerais causados 

aos particulares por ato das pessoas que ele emprega no serviço público…não é nem 

geral, nem absoluta; tem as suas regras especiais…» por mais restritiva que possa 

parecer esta fórmula, nem por isso deixa de consagrar a existência de uma 

responsabilidade do poder público independente de qualquer texto.”34 O acórdão citado, 

demonstrativo de uma Nova Era, na Responsabilidade do Estado é retratado35 da 

seguinte forma: “Num remoto país — a longínqua França —, uma menina de cinco 

anos, chamada Agnès Blanco, que foi atropelada por um vagão de uma empresa pública 

de tabaco de Bordéus. Os pais da menina dirigiram-se ao Tribunal de Bordéus a pedir 

uma indemnização, mas este não conheceu do seu pedido, alegando ser incompetente, 

por estar em causa uma autoridade administrativa, e por não haver lei aplicável, já que 

as normas do Código Civil somente se referiam às relações entre particulares. Os pais 

da criança dirigiram-se, então, ao Conselho de Estado e obtiveram a mesma resposta, o 

tribunal era incompetente, pois não se tratava do recurso de um ato administrativo, além 

de que não havia lei para aplicar, uma vez que não se tratava de uma relação entre 

                                                           

32
 Riviero, Jean, Direito Administrativo, Coimbra, Almedina, 1981, pág. 308. 

33 Este acórdão sustentou que a responsabilidade extracontratual da administração por atos de gestão 
pública não podia ser disciplinada pelo Código Civil. 
34 Riviero, ibidem. 
35 Vide, Silva, Vasco Pereira da, «”É sempre a mesma cantiga” – O Contencioso da Responsabilidade 
Civil Pública» in AAVV, Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Sérvulo Correia, coord. Miranda, 
Jorge, Lisboa, Edição da Faculdade de direito da Universidade de Lisboa, Coimbra Editora, 2010, pág. 
61. 



particulares. Perante este conflito negativo de jurisdições, o Tribunal de Conflitos foi 

chamado a pronunciar-se, tendo considerado que o caso era da competência da Justiça 

Administrativa, e que, na ausência de lei, era necessário criar normas jurídicas 

especialmente destinadas a proteger a Administração, também em matéria de 

responsabilidade civil, desta forma afirmando a necessária autonomia do Direito 

Administrativo.”36 

 

Assim, parece que só no século XX, com o Estado Social de Direito, estavam reunidas 

as condições para se revelar uma conquista e afirmação da responsabilidade civil, fruto 

de toda esta evolução histórica. De facto, com o Estado Social, passou a ser 

inadmissível a subsistência da irresponsabilidade visto que o Estado começou a intervir 

no campo social e económico, exercendo atividades que poderiam causar danos aos 

particulares. Além do mais, assistia-se ao desenvolvimento do princípio da igualdade 

dos cidadãos perante os encargos públicos, considerando-se inaceitável que apenas um 

ou alguns dos cidadãos arcassem com os prejuízos decorrentes das atividades 

administrativas que visavam satisfazer as necessidades coletivas.37 Jean Riviero referia 

que, abandona-se a irresponsabilidade do estado, desde logo, porque “razões práticas 

evidentes condenavam a manutenção da irresponsabilidade. A amplitude dos danos 

imputáveis à administração, crescente com o desenvolvimento da sua ação e o poder dos 

seus meios, tornava a sua reparação uma necessidade social.”38  Isto é, à medida que a 

teia de envolvência e intervenção da Administração vai crescendo, os danos idóneos a 

serem provocados, vão-se tornando maiores e mais onerosos, o que implica um maior 

controlo, ora, para além desta crescente intervenção, verifica-se por outro lado, que os 

administrados se tornam mais informados, exigentes e conscientes dos seus direitos, 

existindo uma maior reivindicação do interesse público e controlo da atuação da 

Administração. Para além desta crescente intervenção em áreas outrora reservadas 

somente aos particulares, dá-se uma desmistificação da ideia soberania do próprio 

Estado, o Estado serve agora modernamente, para servir os cidadãos tendo que reparar 

os danos que possa causar nas áreas de intervenção. 

                                                           

36 Silva, Vasco Pereira da, ibidem, considera na sua obra que o acórdão Blanco representa a certidão do 
direito administrativo. 
37 Sousa, Marcelo Rebelo de, e Matos, André Salgado de, ibidem, pág. 13 
38 Riviero, ibidem. 



4. Evolução da Responsabilidade Civil Administrativa em Portugal 
 

Em Portugal, o Código Civil de 1867, estabelecia a irresponsabilidade39 do Estado pelos 

prejuízos que provocasse no exercício da sua atividade de execução da lei, bem como, 

dos funcionários quando causassem danos no desempenho das suas obrigações, já 

quanto aos danos que resultassem de atividades ilegais, eram responsáveis os 

funcionários administrativos a título pessoal, neste sentido artigos 2399º 40 e 2400º 41 (a 

responsabilidade era subjetiva e individual).  

A irresponsabilidade do Estado, era atenuada no entanto, pela doutrina e jurisprudência, 

pois, como a lei nada dizia, admitiam a Responsabilidade Civil do Estado pelos danos 

decorrentes de atos de gestão privada, sendo regulada pelos preceitos de direito 

privado,42 contudo, não a admitia para os atos de gestão pública (quando a 

administração agia com autoridade).43/44 

À data da vigência deste Código, era já consagrada ainda que no direito privado, a 

responsabilidade dos magistrados (artigos 2401º45, 2402º46 e 2403º47) para os casos em 

que as suas sentenças fossem anuladas ou reformadas por ilegalidade (salvo se os juízes 
                                                           

39 Um sistema onde existe irresponsabilidade só pode ser concebível numa época em que a coisa pública 
era pertencente somente a um indivíduo ou a uma classe, sendo sacrilégio duvidar da atuação impecável 
das Autoridades, assim considerava-se que o Príncipe não autorizava o malefício, pesando assim sobre a 
vítima a atuação do Príncipe e dos seus funcionários, tal como pesariam os danos sofridos em casos 
fortuitos ou de força maior, in Cunha, Gonçalves, A Responsabilidade da Administração Pública pelos 

Atos dos seus Agentes, Coimbra, 1905, pág. 18. 
40 “Os empregados públicos, de qualquer ordem ou graduação que sejam, não são responsáveis pelas 

perdas e danos que causem no desempenho das obrigações que lhes são impostas pela lei, exceto se 

excederem ou não cumprirem, de algum modo, as disposições da mesma lei”. 
41 “Se os ditos empregados, excedendo as suas atribuições legais, praticarem atos, de que resultem para 

outrem perdas e danos, serão responsáveis do mesmo modo que os simples cidadãos”. 
42 Sousa, Marcelo Rebelo de, e Matos, André Salgado de, ibidem, pág. 14. 
43 Garcia, Maria da Glória, ibidem, pág. 10. 
44 Atualmente perdeu importância a distinção entre atos de gestão pública e atos de gestão privada, 
entende-se que a Administração pode atuar segundo o direito público (gestão pública) ou segundo o 
direito privado (exemplo ao abrigo do direito civil, comercial etc.) Sousa, Nuno Vasconcelos 
Albuquerque, in Noções de Direito Administrativo, Coimbra, Coimbra Editora Grupo Wolters Kluwer, 
2011 
45 Artigo 2401º “Os juízes serão irresponsáveis nos seus julgamentos, exceto nos casos em que, por via de 
recursos competentes, as suas sentenças forem anuladas ou reformuladas por sua ilegalidade, e se deixar 
expressamente aos lesados direito salvo para haverem perdas e danos, ou se os mesmo juízes forem 
multados ou condenados nas custas, em conformidade do código de processo”. 
46 Artigo 2402º “O que fica disposto no artigo precedente não obsta às ações, que podem ser intentadas 
contra os juízes, pelos crimes, abusos e erros de ofício, que comentam no exercício das suas funções”. 
47 Artigo 2403º “Mas, se alguma sentença criminal for executada, e vier a provar-se depois, pelos meios 
legais competentes, que foi injusta a condenação, terá o condenado, ou os seus herdeiros, o direito de 
haver reparação de perdas e danos, que será feita pela Fazenda nacional, precedendo sentença 
controvertida com o ministério público em processo ordinário.” 



fossem multados ou condenados nas custas), sendo ainda diretamente responsáveis, em 

caso de crimes, abusos e erros de oficio que cometessem no exercício das suas funções. 

Na sua obra, Vaz Serra,48 afirma que para que o funcionário e o Estado sejam 

responsáveis solidariamente, é necessário que o funcionário exceda ou incumpra as 

disposições da lei, “mas o Estado só responde se o funcionário procede dentro das suas 

atribuições”49 ou funções e por causa delas, não bastando agir por ocasião das mesmas 

funções (“deste modo, se o agente ou órgão provoca intencionalmente um acidente, para 

satisfazer um sentimento de inimizade com o lesado, a pessoa coletiva não é 

responsável.”)50 Se o funcionário excede as suas atribuições já não respondia o Estado 

mas o funcionário como simples cidadão. 

Cunha Gonçalves, em 1905, defendia quanto aos atos judiciais, transitados em julgado 

que estes poderiam dar origem a Responsabilidade Civil do Estado, nos termos em que 

responderiam os comitentes pelos atos dos comissários, considerando os juízes e 

magistrados como funcionários.51 

Contudo, tais preceitos não eram muito animadores no que toca à responsabilidade do 

Estado, uma vez que, se considerava que o Estado não cometia ilegalidades, apenas os 

funcionários.52 

Com a revisão do Código Civil de Seabra, que viria a ocorrer e 1930, bem como, com o 

Código Administrativo em 1936, foi estabelecida a responsabilidade do Estado e das 

Autarquias, solidariamente com os seus funcionários, pelo prejuízo que causassem em 

sequência da prática de atos ilegais no âmbito das suas atribuições e competências, com 

observância das formalidades essenciais e para a realização dos fins legais, embora, se 

mantivesse a regra da responsabilidade pessoal em relação aos prejuízos provocados no 

âmbito da gestão pública viciados de incompetência, excesso de poder ou preterição de 

formalidades essenciais,53 deste modo, o Código Administrativo consagrou a 

Responsabilidade do Estado e demais entidades públicas por atos ilegais. Pode ler-se na 
                                                           

48 Serra, Adriano Pais da Silva Vaz, «Responsabilidade Civil do Estado e dos seus órgãos ou agentes», 
in Boletim do Ministério da Ivstiça, nº. 85, Lisboa, 1959, pág. 446. 
49

 Ibidem. 
50 Ibidem, pág. 455. 
51 Carvalho, Ana Celeste, Responsabilidade Civil por Erro Judiciário, “Uma Realidade ou um Princípio 

por Concretizar?”, Almedina, 2012, pág. 15. 
52 Cordeiro, António Menezes, «A Responsabilidade Civil do Estado», in O Direito, ano 142, nº. 4, 
Coimbra, Almedina, 2010, pág. 629 
53 Neste sentido, artigo 367º do Código Administrativo. 



obra de Marcelo Rebelo de Sousa54 que, “a Responsabilidade Civil das entidades 

públicas suscitou o interesse da doutrina civilista e administrativa da I República. A 

consagração legal da Responsabilidade Civil administrativa extracontratual por atos 

ilícitos de gestão pública data dos anos trinta do século XX (portanto, antes do seu 

aparecimento na Alemanha, Espanha, Estados Unidos e Inglaterra e, paradoxalmente, 

num período de autoritarismo político): em 1930, o art. 2399º55 do CC foi revisto no 

sentido de acrescentar à responsabilidade dos agentes estaduais a responsabilidade do 

próprio Estado”. Todavia, com a aludida reforma do Código Civil, foi prevista uma 

verdadeira irresponsabilidade do juiz, com exceção para quando estivéssemos perante 

crimes, abusos e erros de ofício. 

 

Em 1966, com a aprovação do novo Código Civil, consagrou-se a Responsabilidade 

Civil da Administração mas apenas relativamente a atos de gestão privada (artigos 500º 

e 501º - Responsabilidade do Estado e de outras pessoas coletivas públicas), deixando a 

Responsabilidade Civil da Administração por atos de gestão pública para ser regulada 

em legislação avulsa, contrariamente ao que seria expectável de acordo com os 

trabalhos preparatórios.56 O CC consagrou, a Responsabilidade Civil do Estado e 

demais pessoas coletivas públicas, nos casos em que os seus órgãos, agentes ou 

representantes, no exercício de atividades de gestão privada causassem danos a 

terceiros, consagrando-se desta forma uma responsabilidade objetiva, isto porque a 

responsabilidade não está sujeita à existência de culpa imputável à pessoa coletiva, no 

entanto, é uma responsabilidade objetiva indireta57 uma vez que o órgão, agente ou 

representante que praticou o facto danoso também tem que ter a obrigação de 

indemnizar, sendo necessário averiguar a existência de responsabilidade subjetiva 

(recorrendo, para tal, ao critério de aferição da responsabilidade de qualquer particular, 

nos termos do artigo 483.º e seguintes do CC). Uma vez que o regime previsto no 

Código Civil, estabelece que, só existe obrigação de indemnizar independentemente de 

culpa nos casos especialmente previstos na lei (artigo nº. 2 do artigo 483º CC) para que 

exista obrigação, do órgão, agente ou representante da Administração, de ressarcir os 
                                                           

54 Sousa, Marcelo Rebelo de, e Matos, André Salgado de, ibidem, pág. 478. 
55 Na parte final do artigo acrescentou-se: “sendo neste caso solidariamente com eles responsáveis as 
entidades de que forem serventuários”, estabelecendo-se assim a responsabilidade do Estado e das 
autarquias solidariamente com os seus funcionários quando, no âmbito da sua competência, violarem a 
lei, Caetano, Marcello, «Tratado Elementar…», ibidem, pág. 410. 
56 Mesquita, Maria José Rangel de, ibidem, pág.61 
57 Mesquita, Maria José Rangel de, ibidem, págs. 62 a 64. 



danos, é necessário que se verifiquem os requisitos cumulativos da Responsabilidade. 

Sempre que exista responsabilidade objetiva do Estado e demais pessoas coletivas, 

existe também, responsabilidade solidária58 do titular do órgão, agente ou representante. 

 

Como vimos e dado que, o CC apenas regulava a Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e demais Pessoas Coletivas Públicas por atos ilícitos 

praticados no exercício de atividades de gestão privada, havia uma lacuna no nosso 

ordenamento jurídico quanto aos atos de gestão pública, que veio a ser colmatada com o 

D.L. n.º 48 051, de 21 de novembro de 196759 – LRCAP (revogado pela Lei nº. 

67/2007, de 31 de dezembro), que contudo, regulava apenas, a Responsabilidade Civil 

pelo exercício da Função Administrativa, não prevendo, a Responsabilidade das 

Funções Jurisdicional, Legislativa e Político-Governativa. Todavia, pese embora, tal 

omissão, havia quem defendesse, nomeadamente Rogério Soares, que a 

responsabilidade derivada do exercício da Função Jurisdicional teria concretização, 

através da previsão no artigo 22º da Constituição, considerando-o como “garante dos 

homens contra o infortúnio.”60 De facto, de acordo com a generalidade da doutrina 

nacional, este preceito constitucional abrange na sua previsão a Responsabilidade Civil 

decorrente da Atividade Judicial, para além dos dois casos específicos expressamente 

mencionados nos seus artigos  27º, nº 5 e 29º, nº 6 (prisão ilegal e condenação penal 

injusta). Isto porque, sem qualquer dúvida, o poder judicial é um poder do Estado, 

sendo certo que o vocábulo funções utilizado nesta norma da Constituição abrange 

todas as funções estaduais, incluindo, naturalmente, a jurisdicional. 

 

Em 2008, viria a entrar em vigor o novo e atual regime, consagrado na Lei nº. 67/2007, 

de 31 de dezembro, levando Clara Amado Gomes61 a referir, na sua obra, que este 

diploma foi fruto de uma longa espera, não tanto no plano da Responsabilidade da 

Administração, domínio coberto pelo DL 48.051, de 27 de novembro de 1967, mas 

                                                           

58 Existindo responsabilidade solidária o lesado poderá demandar a Administração ou o titular do órgão, 
funcionário ou representante, podendo no plano das relações externas, a Administração gozar do direito 
de regresso, exceto se também existir culpa pela sua parte. 
59 Pese embora, este regime se demonstrasse insuficiente, esteve em vigor praticamente quarenta anos, e 
era considerado um regime bastante evolutivo para a época. 
60 V. cit de Rogério Soares, “A Feitura as Leis”, II, 1986, pág. 438, in Carvalho, Ana Celeste 
«Responsabilidade…» ibidem, pág. 17. 
61 Gomes, Carla Amado, Três textos sobre o Novo Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual 

do Estado e demais Entidades Públicas, Lisboa, A.A.F.D Lisboa, 2008, cit., pág. 25. 



sobretudo no tocante à Responsabilidade dos órgãos dos seus titulares das outras duas 

funções do Estado: Legislativa e Jurisdicional. Era necessária, esta consagração 

expressa, porque silêncio legislativo tornava-se crescentemente ruidoso em razão de 

dois fatores convergentes: em primeiro lugar, e logo desde 1976, a coincidência entre 

realização do Estado de Direito e responsabilização das entidades públicas por 

quaisquer ações e omissões que violem direitos dos particulares, traduzida no artigo 22º 

da CRP; em segundo lugar, a pressão da jurisprudência internacional” (assumiu 

importante relevância o direito comunitário, no sentido do ressarcimento dos danos 

causados aos particulares por danos de correntes da Função Jurisdicional, pelo qual 

Portugal já foi por diversas vezes condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos do 

Homem nomeadamente pelos atrasos da administração da justiça62/63 mas ainda, por 

erro grosseiro na aplicação do direito comunitário,64 não esquecendo, as condenações 

por danos derivados da Função Legislativa, por exemplo pela não transposição de uma 

Diretiva). 

Pese embora, já se defendesse existir, antes da entrada em vigor da LRCEE, a 

Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado pelo dano decorrente da Função 

Jurisdicional, nomeadamente, por Gomes Canotilho65 que sustentava que “a 

interpretação dominante do artigo 22º da Constituição foi no sentido de que nele se 

estabelecia um princípio geral de Responsabilidade Civil do Estado por danos causados 

no exercício das funções política, legislativa, jurisdicional ou administrativa” ou José 

                                                           

62 Não obstante o nosso processo civil ser dominado pelo «princípio da disponibilidade», segundo o qual 
a iniciativa incumbe às partes que deverão atuar em ordem à celeridade do processo —, o certo é que tal 
princípio tem-no entendido o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) como não desobrigando 
os juízes de assegurar a celeridade que o artigo 6.º Da Convenção Europeia dos Direitos do Homem 
(CEDH) postula. Cf. as sentenças de 10 de julho de 1984 (caso Manuel Guincho), 8 de julho de 1987 
(caso Baraona) e de 26 de outubro do mesmo ano (caso Martins Moreira), a primeira das quais publicada 
na Coletânea de Jurisprudência, ano IX, 1984, tomo 3, pp. 17 e segs. 
63 AC. Tribunal Central Administrativo Sul de 30.10.2003, P. 12780/03 onde se pode ler que “A 
reparação de prejuízos a cargo do Estado pela Função Jurisdicional por morosidade na resolução dos 
pleitos é hoje, em tese geral, um princípio absolutamente pacífico, seja em resultado da violação de 
direitos absolutos ou da prática de atos que, embora lícitos, causam prejuízo a outrem, na medida em que 
“ (…) a responsabilidade pela não prolação de decisão judicial em tempo razoável – ou, numa perspetiva 
mais ampla, pelas dilações temporais indevidas – encontrou o seu rumo no subsistema da 
Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado-Juiz desde o famoso caso das garagens Pintosinhos 
decidido pelo STA em 7 de março de 1989” 
64 Veja-se a título de exemplo o Caso C-224/01 – Köbler. 
65 Canotilho, José Joaquim Gomes, «Responsabilidade Civil do Estado por Danos Decorrentes do não 
Exercício Culposo da Função Legislativa – anotação ao acórdão de 07 de maio de 2002», Revista de 

Legislação e Jurisprudência, A. 134 nºs. 3927 e 3928, Coimbra, 2001. 



Duque66 que afirmava que o que é novo na LRCEE “é a responsabilidade pública do 

Estado, não a responsabilidade dos magistrados por factos ilícitos no exercício das suas 

funções, tema tradicional que, sem irmos mais longe, já no código civil de Seabra se 

admitia, nos casos excecionais aí consagrados.”  

Ainda que, como vimos, se defendesse pela via interpretativa, a consagração da 

Responsabilidade Civil Extracontratual decorrente da Função Jurisdicional, a LRCEE 

tem a virtualidade de consagrá-la expressamente, e neste âmbito, quanto a nós, bem, 

seguindo de perto as palavras de Freitas do Amaral, que no seu discurso dos trabalhos 

preparatórios, proferiu as seguintes palavras, “fazer um diploma novo e inovador sobre 

a Responsabilidade Civil do Estado neste momento, sem incluir uma palavra sobre as 

funções política, legislativa e jurisdicional, era um pouco como ir a Roma e não ver o 

Papa.”67 

O atual diploma, deveria, em termos teóricos, enveredar por uma verdadeira 

uniformização de regime, visto que, o âmbito de aplicação da LRCEE aplica-se às 

entidades públicas integradas na função administrativa mas também a entidades 

privadas investidas em tarefas materialmente administrativas ou submetidas ao Direito 

Administrativo, contudo, o legislador parece não ter abandonado a dicotomia entre 

“gestão pública” e “gestão privada”. “Com efeito, o nº. 2 do artigo 1º do Decreto 

Preambular à LRCEE estabelece que”…correspondem ao exercício da função 

administrativa as ações e omissões adotadas no exercício de prerrogativas de poder 

público ou reguladas por disposições ou princípios de direito administrativo”, 

delimitação que afasta do regime da LRCEE as ações e omissões de entidades públicas 

e privadas investidas na função administrativa que não se traduzam em poderes de 

autoridade.”68 Portanto, continua a ter aplicabilidade os artigos 501º e 500º do C.C, 

parecendo existir um certo desvirtuamento69, sem contudo existir razão bastante para 

                                                           

66 Duque, José Paulo Vieira, «Nota sobre o Projeto de diploma sobre o Regime da Responsabilidade 
Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas», in Reflexões – Revista Cientifica da 

Universidade Lusófona do Porto, Ano 1, Porto, 2006, pág. 88. 
67 Amaral, Diogo Freitas do, in AAVV, Intervenção no Colóquio sobre a Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado. Trabalhos Preparatórios da Reforma, Ministério da Justiça – Gabinete de 
Política Legislativa e Planeamento, Lisboa, Coimbra Editora, 2002, págs. 44 e 45. 
68 Gomes, Carla Amado, ibidem, pág. 28 
69 Duque, José Paulo Vieira, ibidem, pág. 89, onde refere que “na verdade, eliminam-se agora apenas 
um nome (“gestão pública”), mantendo-se todavia uma delimitação material subjacente. Deixou-se a 
expressão “gestão pública”: indo, porventura, ao encontro das criticas que alguma doutrina vem tecendo 
contra uma dualidade de regimes substantivos e a dificuldade de encontrar um critério claro e seguro – e 



tal, da LRCEE, pois, mesmo que destituída de poderes de autoridade, esta, prossegue 

sempre o interesse público.70/71 

 

CAPÍTULO II – RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS 

DECORRENTES DO EXERCICIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL 

– Em Busca da Responsabilidade por Erro Judiciário 

 

1. Considerações Gerais  
 

A Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Pessoas Coletivas por 

Danos decorrentes do Exercício da Função Jurisdicional tem hoje, regime consagrado, 

expressamente, na LRCEE, nomeadamente nos seus artigos 12º, 13º e 14º. 

O RRCEE consagra nos citados artigos, três situações distintas, a saber:  

Em primeiro lugar, um Regime Geral, que poderemos designar como o Regime da 

Responsabilidade na Administração da Justiça, aplicável, designadamente quando falhe 

um prazo razoável para a decisão e cujo regime equivale ao da Responsabilidade por 

Factos Ilícitos cometidos no exercício da Função Administrativa – artigo 12º que não 

será alvo da nossa análise, sob pena de nos dispersarmos em demasia. 

Em segundo lugar, consagra-se a Responsabilidade por Erro Judiciário, previsto no 

artigo 13º, onde se estatui designadamente que o Estado responde quando a decisão seja 

manifestamente inconstitucional, ilegal ou injustificada por Erro Grosseiro na 

apreciação dos respetivos pressupostos de facto. Tratam-se portanto, das situações mais 

melindrosas e delicadas para o intérprete, desde logo, porque não se pode negar o 

                                                                                                                                                                          

justificado – para a delimitação dos campos de existência dos dois regimes (com as respetivas 
consequências práticas, sobretudo no plano adjetivo, que se podem tornar perniciosas para a tutela efetiva 
dos direitos dos titulares). Ora, ao manter-se agora a diferenciação de regimes, mantém-se o problema 
base…”. 
70 Gomes, Carla Amado, ibidem. 
71 Duque, ibidem, pág. 92, onde se pode ler “o agente administrativo quando atua, substancialmente, ao 
abrigo de direito privado (por exemplo, na gestão do domínio privado da pessoa coletiva, na prática de 
atos regidos pelo direito civil, como os contratos civil, etc.) também está a exercer uma “função pública” 
(a função administrativa) e também continua adstrito às “obrigações funcionais dos agentes públicos”. A 
finalidade da sua atuação deve ser sempre pública (a realização do interesse público). 



princípio constitucional da irresponsabilidade dos juízes na tomada de decisões, e ainda, 

porque o sistema dos recursos jurisdicionais é suscetível de evitar muitos erros 

judiciários o que dificulta o seu reconhecimento. 

 Este normativo, consagra ainda, os Regimes Especiais, da sentença penal condenatória 

injusta e a privação injustificada da liberdade que como já referimos não iremos tratar, 

sem prejuízo, de alguma referência acoplada capítulo III, onde se analisa, a Evolução 

Jurisprudencial. 

Por fim, a LRCEE consagra ainda, expressamente a Responsabilidade dos Magistrados 

que apenas existe, sob a forma de Direito de Regresso, quando os Magistrados tenham 

agido com dolo ou culpa grave, vide artigo 14º, sendo portanto, estes dois normativos, 

alvo do nosso disseque, e cuja ordem de referência invertemos na nossa análise por 

razões imperiosas de clareza. 

 

2. Responsabilidade do Magistrado – Quando ocorre 
 

Estatui o artigo 202º da Constituição da República Portuguesa (CRP) que a Função 

Jurisdicional cabe aos tribunais que são órgãos de soberania, a quem cabe administrar a 

justiça em nome do povo, assegurando dessa forma a defesa de interesses legalmente 

protegidos dos cidadãos, reprimindo a violação da legalidade democrática e ainda 

dirimindo os conflitos de interesses públicos e privados. Portanto, a atividade dos 

Tribunais, consubstancia-se num serviço público, prestado à sociedade pelo Estado, 

visando por um lado, acautelar o interesse das partes e por outro, prosseguir os 

interesses da sociedade em geral, garantindo dessa forma a justiça, segurança e paz 

social. 

Inerente a este funcionamento dos tribunais, claro está, a forma como os Magistrados 

exercem a sua função de julgar, através dos poderes e prerrogativas inerentes ao 

desempenho das suas funções, sendo que cabe ao Estado e ao legislador acautelar que 



determinadas condições para o exercício da magistratura se encontram asseguradas, por 

forma a ser abonado o princípio basilar da independência decisória.72 

Assim, podemos desta forma, considerar que os tribunais, são portanto, a pedra angular 

e condição necessária da realização do Estado de Direito, contudo, a hierarquia das 

normas não se efetiva, se não for jurisdicionalmente sancionada, bem como, os direitos 

fundamentais não são assegurados se não existirem juízes independentes que garantam a 

sua proteção.  

Há portanto, quanto a este ponto, um difícil jogo de equilíbrios nesta responsabilidade, 

em que por um lado existe a necessidade de responsabilizar os danos decorrentes da 

função, mas que contudo, é contrabalançado, pela necessidade de assegurar a 

independência da função. 

Esta independência do poder judicial assume dignidade constitucional, encontrando-se 

plasmada no art. 203º da CRP, traduzindo-se em termos genéricos, no dever que 

impende sobre os juízes de julgar de acordo com a Constituição e a lei. 

 

O dever de obediência dos Magistrados73 à lei compreende o dever de respeitar os juízos 

de valor legais, mesmo quando se trate de resolver hipóteses não especialmente 

previstas, vide nº. 2 do art. 4º EMJ, os magistrados judiciais estão portanto, vinculados à 

administração da justiça, segundo as fontes legais, não podendo mesmo, abster-se de 

julgar com fundamento na sua falta, obscuridade ou ambiguidade da lei, ou em dúvida 

insanável sobre o caso em litígio, desde que este deva ser juridicamente regulado, neste 

sentido vide o nº. 2 do art. 3º do EMJ. 

 

Os Magistrados, não estão desta forma, vinculados a deveres de obediência exógena, 

salvo o “dever de acatamento pelos tribunais inferiores das decisões proferidas, em via 

de recurso, pelos tribunais superiores” (nº. 1 do art. 4º EMJ).  

 

Assim sendo, “o princípio constitucional da irresponsabilidade dos juízes pelo conteúdo 

ou sentido jurídico das decisões que proferem, constitui um imperativo constitucional 

                                                           

72 Carvalho, Ana Celeste, ibidem, pág. 25 
73 Por força do disposto no artigo 57º do ETAF aplica-se o regime, com as devidas adaptações, 
contemplado no EMJ, aos Magistrados dos Tribunais Administrativos e Fiscais. 



de uma justiça imparcial e independente, representando um correlativo da 

independência na função de julgar, em conformidade com o Direito e uma garantia 

indispensável de justiça e equidade nas decisões judiciais.”74  

 

Esta liberdade decisória é essencial e imprescindível no julgador, uma vez que, o juiz 

não é apenas a bouche de la loi
75 segundo a definição de Montesquieu. De facto, hoje 

reconhece-se que a atividade do juiz, vai mais além da do simples aplicador da lei, dada 

a evolução da sociedade e necessidades da própria função (ler e dizer é muito diferente 

de interpretar e aplicar). Sendo assim, podemos então considerar que, em busca da 

justiça material, não cabe, somente ao juiz, a tarefa interpretativa das normas jurídicas, 

isto é, o encontro de soluções mecânicas ou automáticas, cabe sim, o encontro de uma 

solução justa para o caso em concreto ao abrigo de uma norma jurídica geral e abstrata. 

Nesta busca existe a possibilidade de se provocar, com um maior risco, danos aos 

particulares, que seriam evitados se o juiz se limitasse a aplicar a lei (porventura, nesta 

hipótese, o erro seria do legislador), todavia, as necessidades sociais reclamam uma 

outra postura do juiz, uma maior intervenção, um maior espírito criador, que tantas 

vezes é ainda condicionado e potenciado por razões exógenas que não lhe são 

imputáveis. 

Portanto, o papel do juiz mudou. É inquestionável que todos reconhecerão que à luz dos 

princípios atuais, não existe já, a ideia de um juiz que aplica mecanicamente a norma 

jurídica. O sistema, não mais pretende juiz passivo, visto como mero aplicador de lei.  

Assim, tendo em consideração dois pontos divergentes mas que se deverão tornar 

convergentes, ou seja, por um lado, a independência do juiz a quem se reclama cada vez 

mais um papel ativo, criador e inovador e por outro, uma sociedade que cada vez mais 

reclama responsabilidades.  

Então, em que termos, existe Responsabilidade do Juiz? 

Como já deslumbramos, o nosso regime aceita hoje pacificamente, que podem ser 

violados direitos dos cidadãos, ou cometidos factos ilícitos que causem danos a 

terceiros, pelas diversas funções do Estado, contudo, na Função Jurisdicional, dadas as 

                                                           

74 Ibidem, pág. 26 
75 O juiz é a boca que pronuncia as palavras da lei. 



características já invocadas, esta Responsabilidade poder-se-á não demonstrar tão 

delinear, desde logo, pela já avocada independência judiciária. Pese embora, repare-se, 

esta independência judiciária, não possa e não deva, funcionar como garante de 

irresponsabilidade, para a hipótese em que são praticadas decisões jurisdicionais 

manifestamente inconstitucionais ou ilegais ou injustificadas ou cometidas por erro 

grosseiro na apreciação dos pressupostos de facto. 

De facto, acompanhamos quanto a este ponto, Ana Celeste Carvalho, ao afirmar que 

“não existe independência sem responsabilidade”76 sendo esta premissa aceite, mesmo 

para aqueles que defendem que uma maior independência reclama “uma mais extensa 

responsabilização, que a consagração de um regime de responsabilidade do juiz.”77 A 

independência deste, não pode ser somente formal, assim, por forma a que seja efetiva, 

o desiderato só poderá ser alcançado, através de um sistema equilibrado, encarando-se a 

independência-responsabilidade como duas caras da mesma moeda78. 

Quanto à consagração no nosso regime, os magistrados, não podem, ser diretamente 

responsabilizados pelos danos decorrentes das suas funções, estabelecendo o nº. 2 do 

art. 5º do EMJ, que só nos casos especialmente previstos na lei, os magistrados, podem 

ser sujeitos, em razão do exercício das suas funções, a Responsabilidade Civil, Criminal 

ou Disciplinar.  

Sem prejuízo da existência de Responsabilidade Criminal, a Responsabilidade dos 

magistrados, não é uma responsabilidade que opera diretamente, mas sim, através da via 

do direito de regresso com que o Estado fica contemplado, prevendo-se da mesma 

forma, no artigo 77º EMP que “os magistrados do ministério público fora dos casos em 

que a falta constitua crime, a sua Responsabilidade Civil apenas poderá ser efetivada, 

mediante direito de regresso do Estado” (somente para os casos de dolo ou culpa grave). 

Existirá ainda, a Responsabilidade Disciplinar perante cada um dos Conselhos 

Superiores, CSM, CSTAF e CSMP, encontrando-se submetidos aos poderes respetivos 

                                                           

76 Ibidem, pág. 28 
77 Ibidem. 
78 Pode ler-se na página do Conselho Superior da Magistratura “Princípio estruturante do Estado de 
Direito, a independência dos juízes, enquanto titulares de Órgãos de soberania, pressupõe o exercício 
exclusivo da função, em conformidade com a Constituição e, paralelamente, a manutenção dos princípios 
da sua inamovibilidade, vitaliciedade e irresponsabilidade” in http://www.csm.org.pt/juizes. 



(e não a outros poderes do Estado, sob pena de violação do princípio da independência 

judicial e separação de poderes).79  

A este respeito prevê o artigo 81º e seguintes do EMJ, aplicável também aos 

Magistrados dos TAF, por força da remissão do artigo 57º do ETAF, que os 

Magistrados são disciplinarmente responsáveis, relativamente a factos ainda que 

meramente culposos, praticados com violação dos deveres profissionais e os atos ou 

omissões da sua vida pública ou que nela se repercutam incompatíveis com a dignidade 

indispensável ao exercício das suas funções, sendo este procedimento independente do 

processo criminal. No mesmo sentido, este regime é aplicável também aos Magistrados 

do Ministério Público, segundo o estatuído nos artigos 162º e seguintes do EMP. 

 
Mas não só, com a evolução da sociedade onde nos inserimos, todas as funções do 

Estado são controladas por esta, consagrando-se o princípio democrático da liberdade de 

informação, não sendo a Função Jurisdicional exceção. Assim, existe ainda, deste 

modo, uma responsabilização difusa, isto é, a consagração de uma verdadeira 

Responsabilidade Social, que se encontra associada à publicitação das decisões judiciais 

e exigibilidade da fundamentação das mesmas, veiculadas pela opinião pública e 

comunicação social, e que levam à emissão de juízos críticos das decisões praticadas. 

Existe ainda, a Responsabilidade Penal perante os respetivos Tribunais, inexistindo 

todavia, no nosso sistema responsabilidade Política Judicial, pois o nosso ordenamento 

segue o Modelo Continental Europeu, que não a considera. 

Em termos teóricos, é portanto, possível conceber-se a este propósito, um sistema mais 

geral e outro mais limitado (do ponto de vista substantivo e processual). O sistema geral 

é aquele em que se coloca o acento tónico na carência de se terminar com as imunidades 

de determinados poderes, neste caso, o poder judicial, fazendo-se dessa forma operar o 

princípio da igualdade, gerando assim um sistema em que os juízes respondem tal como 

respondem os demais funcionários. Mas é possível ainda, conceber-se um sistema mais 

limitativo, que é aquele que defende que para o poder judicial é necessário estabelecer 

limites, reservando a responsabilidade dos juízes para os danos praticados com dolo ou 
                                                           

79 Veja-se a este propósito, as sábias palavras do Prof. Gomes Canotilho, que defende que “qualquer 
relação hierárquica no plano da organização judicial não poderá ter incidência sobre o exercício da 
Função Jurisdicional. A existência de tribunais de hierarquia diferente e a consagração de órgãos de 
disciplina (Conselhos Superiores) também não perturba o princípio da independência do juiz no exercício 
da jurisdictio (Cfr. Ac. TC 257/98)” 



culpa grave (limites substantivos) e confinando ainda esta responsabilidade a limites 

processuais, tais como, a competência do tribunal, existência de pressupostos 

processuais, legitimidade ativa, etc.80 Os principais fundamentos desta corrente 

consubstanciam-se numa defesa da independência do poder judicial, isto porque, pelas 

funções que o juiz desempenha, “a responsabilidade do poder jurisdicional não deve 

tornar-se num regime ilimitado de pressão e coação”,81 argumenta-se ainda, que se tem 

que proteger o juiz de ações que poderiam provir da parte perdedora em algum 

processo, sendo assim, o mecanismo de Responsabilidade Civil seria utilizado como 

arma de arremesso contra este juiz por pura vingança ou ressentimento, e por fim, a 

própria influência negativa, no espírito criador e inovador que um juiz deve ter na 

interpretação da lei, funcionando o regime como altamente penalizador de eventuais 

decisões inovadoras. O nosso sistema parece que tendencialmente acolheu este último. 

Sem prescindir, teremos que nos questionar, também neste âmbito, se existirá somente 

responsabilidade do Magistrado? É sabido que, para além do Magistrado, existem 

outros Agentes que podem influenciar diretamente a Função Jurisdicional, cabe-nos 

então, equacionar como se deverá relacionar esta Responsabilidade, será que se aplica a 

todos os intervenientes e coadjuvantes decisórios da Justiça o art. 14º da LRCEE?  

Adotando-se um conceito amplo de Função Jurisdicional, não podemos negar, que o 

Magistrado e o Ministério Público, não são os únicos intervenientes na tomada de uma 

decisão jurisdicional. Existem de facto, vários atores que desenvolvem uma atividade 

auxiliar ou complementar à do juiz, tais como advogados, peritos, autoridades policiais, 

funcionários judiciais, partes, testemunhas, queixosos, etc., sendo que, a sua atuação 

contribui para o resultado final.82 Relativamente a esta questão, é necessário conjugar o 

artigo 13º da LRCEE com o artigo 22º da C.R.P, que estabelece que o “Estado e demais 

entidades públicas são civilmente responsáveis, em forma solidária com os titulares dos 

seus órgãos, funcionários ou agentes, por ações e omissões praticadas no exercício das 
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suas funções e por causa desse exercício…” portanto, sendo que cabe ao Juiz decidir os 

termos da causa e definir a solução jurídica para o caso em concreto e ao Magistrado do 

Ministério Público, direção do processo, para os casos em que legalmente esteja 

previsto (pensemos por exemplo, na fase de inquérito no processo penal, em que o 

dominus, é o M.P), só estes, são considerados, os intervenientes na tomada de uma 

decisão jurisdicional, para efeitos do regime que nos encontramos a analisar. 

Quanto ao Ministério Público, pese embora, tal posição não seja unânime, parece-nos 

ser possível existir Responsabilidade Civil, aplicando-se o regime, decorrente da 

Função Jurisdicional.  

Já o dissemos, pelo facto, de assumir a direção do processo, mas também, porque pode 

adotar medidas lesivas, e essencialmente, porque se encontra expressamente consagrada 

no artigo 14º da LRCEE. Contudo, por exemplo, Jorge Miranda83 defende que o 

RRCEE não abrange as ações e omissões do M.P a não ser que se entenda inserida na 

Responsabilidade da Administração, isto com base na distinção do Estatuto Jurídico-

Constitucional existente para ambas as Magistraturas, não sendo claro, que os 

Magistrados do M.P integrem o Poder Judicial nos termos dos artigos 202º e 219º nº. 4.  

Porém, na nossa modéstia opinião, face ao teor da letra da lei, nomeadamente do artigo 

14º do RRCEE, o regime quis também abranger o M.P. isto porque, o M.P, no exercício 

das funções que desempenha pode assumir a direção de determinada fase do processo, 

conforme já exemplificamos, e pode adotar medidas que causem danos aos particulares. 

Os demais intervenientes do processo, parecem não caber no âmbito do artigo 13º e 14º, 

dado que, inexiste desde logo uma relação jurídico-pública de natureza funcional para o 

exercício da Função Jurisdicional.  

Mas para além destes intervenientes que agora afastamos, parecem existir uns outros, 

que não influenciam necessariamente a tomada de decisão do Magistrado, mas que 

desempenham funções análogas. Referimo-nos aos Juízes Sociais, Jurados, Tribunal 

Coletivo, Árbitros e Peritos, vejamos cada um deles. 

Na Função Jurisdicional, podem ser praticados dois tipos de atos, os atos jurisdicionais 

e os atos administrativos em matéria judicial, por forma a averiguar a responsabilidade 
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dos demais intervenientes, é crucial a adoção do critério que assenta não função 

exercida pelo sujeito em termos materiais e não formais, isto porque, se adotássemos 

um critério formal só estariam sujeitos ao regime da Responsabilidade, aqueles que se 

encontrassem integrados na carreira judicial. 

a) Juízes Sociais 

 

A Lei Orgânica dos Tribunais Judiciais prevê a intervenção de Juízes Sociais nas causas 

que tenham por objeto questões de Arrendamento Rural e em certas categorias de ações 

da competência dos Tribunais do Trabalho e dos Tribunais de Menores, existe assim, 

esta intervenção, para estas matérias, fundada na previsão constitucional que admitiu a 

institucionalização de formas de participação popular na administração da justiça.  

Com a institucionalização dos juízes sociais, procura-se fundamentalmente, trazer a 

opinião pública até aos tribunais, e também levar os tribunais até à opinião, que não faz 

parte da rotina dos juízes, sensibilizando-os em relação aos valores sociais dominantes e 

suas prioridades, da mesma forma que se estimula os cidadãos à formação de opiniões 

corretas a respeito da administração da justiça e ao reforço do seu sentimento de 

legalidade, vigorando neste âmbito, o Decreto-Lei nº. 156/78, de 30 de junho, que 

aprovou o regime de recrutamento dos Juízes Sociais, classificando-o como um serviço 

público obrigatório.  

A este respeito, parece-nos que face ao preceito previsto no artigo 10º do citado 

diploma, onde se prevê que são aplicáveis aos juízes sociais, com as devidas adaptações, 

as normas aplicáveis aos juízes de direito, tem plena aplicabilidade o estatuído no artigo 

14º da LRCEE. Esta Responsabilidade deverá circundar os deveres inerentes ao 

exercício da função do Juiz Social e o Erro na decisão final que vier a ser tomada.  

Contudo, dever-se-á ter em consideração, a não formação jurídica destes juízes sociais, 

não devendo existir responsabilidade quanto à falta de conhecimentos técnico-jurídicos. 

b) Jurados 

 

Estatuí o artigo 207º da CRP, que existe intervenção do Tribunal de Júri no julgamento 

dos crimes graves, sendo que o artigo 13º do Código de Processo Penal, concretiza o 

normativo constitucional, prevendo que pode funcionar em tribunal de Júri, desde que, 



requerido pelo Ministério Publico, pelo assistente, ou pelo arguido, para os crimes 

previstos no titulo III e no capitulo I do titulo V do livro II do Código Penal e na Lei 

Penal relativa às violações do direito internacional humanitário, ou para, crimes que não 

devendo ser julgados pelo tribunal singular, a pena máxima, abstratamente aplicável, for 

superior a 8 anos de prisão. 

Verificando-se que, a intervenção dos Jurados, não se fica, somente, relativamente à 

matéria de facto, mas também sobre a prova produzida e termos da fixação da pena, 

decidindo pela culpa do arguido, intervém nos termos da decisão judicial, por exercerem 

funções próprias do poder judicial, contudo, a lei não lhes atribui a função de juízes. 

Tendo em conta que a solução de direito é alicerçada na matéria de facto que é decidida 

pelo Júri, estando em causa uma decisão jurisdicional ilícita, será de imputar a 

Responsabilidade ao Juiz? Isto quando o erro não seja exclusivamente de direito? 

Parece-nos que não, sendo aplicável quanto a nós, o artigo 12º, ou seja, é responsável 

exclusivamente o Estado, não imputando responsabilidade ao juiz que decidiu com base 

na matéria de facto decidida pelo Júri. 

Já relativamente à eventual Responsabilidade dos Jurados, a sua Função Jurisdicional 

que ministra é bastante limitada em relação às funções desempenhadas pelo juiz de 

direito, desde logo, porque não possuem conhecimentos de direito, sendo que não fazem 

qualquer subsunção dos factos ou direito, pelo que, não nos parecem existir razões 

materiais, para os incluir no âmbito do RRCEE. 

 

c) Tribunal Coletivo 

 

Como bem sabemos o Tribunal pode funcionar de forma Singular mas também de 

forma Coletiva, neste caso, sendo integrado por três juízes, que assumem na íntegra a 

decisão jurisdicional deliberada, e assumem de igual forma o erro cometido, tendo o 

RRCEE, plena aplicabilidade neste âmbito.  

Contudo, poderá existir eventualmente a irresponsabilidade de um juiz quando este vote 

vencido e o expresse e fundamente no acórdão, e o erro diga respeito a esse conteúdo, 

podendo assim a responsabilidade ser afastada ou diminuída. 



 

d) Árbitros 

 

Antes da entrada em vigor da RRCEE, Vaz Serra,84 defendia que as regras da 

Responsabilidade dos Juízes eram aplicáveis aos Árbitros, dado ser inquestionável, que 

ambos exercem a Função Jurisdicional, pese embora, a diferença de designação de uns e 

outros,85 contudo, o RRCEE não a contempla expressamente. 

Sendo que se verifica, que após a criação do Centro de Arbitragem Administrativa 

(Despacho do Secretário de Estado da Justiça nº. 5097/2009, datado de 27 de janeiro de 

2009), se tem assistido a uma tendência expansiva da Arbitragem, e porque reveste um 

tema bastante atual, parece conveniente, que o legislador estabeleça um regime de 

Responsabilidade Civil aplicável aos Árbitros pelos danos causados no exercício das 

suas funções. 

Pois, pese embora, se considere que os Árbitros exercem o Poder Jurisdicional, existe 

contudo, uma assinalável diferença entre uns e outros, nomeadamente em termos de 

Estatuto. Desde logo, o ingresso dos juízes nas suas funções é efetuado através de 

concurso público e frequência em formação específica, ministrada pelo Centro de 

Estudos Judiciários, sendo nomeados de forma vitalícia para o exercício das suas 

funções, quanto à distribuição dos seus processos, esta é efetuada segundo o critério do 

juiz natural e as suas funções estão dotadas de garantias de isenção e imparcialidade.  

Já quanto aos Árbitros estes exercem as suas funções no Tribunal Arbitral, tendo estes, 

sido criados para resolver litígios através das técnicas e de um conjunto de 

procedimentos de mediação-conciliação ou de arbitragem, de acordo com a natureza do 

processo a ser julgado, as partes e o Tribunal Arbitral seleccionarão os 

Árbitros/Mediadores que irão intervir. Esses Árbitros, especializados em suas áreas, 
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estarão presentes em todas as fases do processo arbitral, agilizando a resolução dos 

conflitos.  

Ainda que, não seja unanimemente reconhecido, pela doutrina, que os Tribunais 

Arbitrais são verdadeiros Tribunais (com características próprias) porque não são órgãos 

do Estado, por exemplo, Henrique Mesquita afirma que, pese embora, uma decisão de 

arbitragem tenha o mesmo valor e produza os mesmos efeitos que as decisões dos 

demais tribunais, não se poderá estabelecer uma equiparação entre Árbitros e Juízes.86 O 

Tribunal Constitucional, através do Acórdão nº. 230/86, considerou que os Tribunais 

Arbitrais são considerados verdadeiros Tribunais, e que portanto, apesar de não serem 

considerados órgãos de soberania, são-no para os demais efeitos constitucionais porque 

se encontram constitucionalmente consagrados na CRP com essa qualidade, sendo 

portanto, uma categoria autónoma de tribunais (nº. 2 do art. 209º da CRP). 

Especificamente quanto à Responsabilidade Civil dos Árbitros pelo atraso de uma 

decisão, a mesma, encontra consagração no nº. 5 do artigo 19º da Lei nº. 31/86, de 29 de 

agosto, e nº. 2 do artigo 1527º do CPC, sendo que se tem e entendido que o fundamento 

desta Responsabilidade resulta da violação de uma Obrigação Contratual. 

Já, quanto ao erro, é defendido por Henrique Mesquita87 e João Aveiro,88  que no que 

respeita à atividade decisória se deverá aplicar ao Árbitro exatamente o mesmo regime 

que aos juízes estaduais. Contudo, não parece totalmente pacificada esta ideia, 

nomeadamente se pensarmos nos casos da Arbitragem Voluntária, em que nos 

deparamos com a situação em que se está perante um litígio em que as partes, decidiram 

entregar a sua resolução, a um terceiro imparcial, assim, dificilmente se compreende 

que seja o Estado chamado a assumir a Responsabilidade por estes Erros (está desde 

logo o erário público em causa), quando este, sempre se encontrou à margem de todo o 

processo. 

Mais difícil de demonstra a solução se estivermos perante um caso de Arbitragem 

Necessária, porque neste caso, as partes só recorreram à arbitragem porque a lei assim 
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as obrigou,89 aqui, parece-nos que já poderemos equacionar se não deverá o Estado 

indemnizar os particulares quando lhes sejam provocados danos no exercício da 

Arbitragem, ainda neste âmbito subsistem dúvidas, nomeadamente porque a potestas 

dos Árbitros continua a basear-se num ato privado, embora, por imposição legal, são as 

partes que confiam aos Árbitros o poder que detêm para a resolução do litígio.90 

 

e) Peritos 

A Prova Pericial encontra-se prevista no artigo 388º do Código Civil e 568º do Código 

de Processo Civil e tem por fim a perceção ou apreciação dos factos por meio de 

Peritos, isto, recorre-se a uma peritagem quando sejam necessários conhecimentos 

especiais, que os julgadores não possuem, por exemplo para a realização de um exame 

médico. 

Pese embora, as respostas dos Peritos não vinculem o tribunal, que deve decidir da 

matéria de facto fundada na sua própria convicção, é de admitir, contudo, que em 

consequência de um erro pericial, seja cometido um erro jurisdicional, pela influência 

que a informação técnica pode ter no Juiz, dado que, este último, não detém 

conhecimentos que só por si lhe permitam pôr em causa o resultado apresentado pelo 

perito. Quem desenvolve uma peritagem desenvolve-a no âmbito dos seus 

conhecimentos técnicos, pelo que, nos parecia desproporcional e infundado 

responsabilizar o Juiz quando este decide com base numa peritagem, ainda que este, 

tenha que decidir sempre com base na sua livre convicção.  

Contudo, seria de todo incongruente afirmar que nestes casos, o Juiz atuaria com dolo 

ou culpa grave, assim parece-nos que subsiste a responsabilidade do Estado (aplicando-

se o regime do artigo 12º da LRCEE, podendo ainda existir uma Responsabilidade 

Pessoal do Perito, pelo erro da perícia ou da avaliação realizada, Todavia, a 
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responsabilidade pessoal do perito terá que ser subtraída ao RRCEE, nomeadamente aos 

artigos 13º e 14º do citado diploma, visto não estar a ser exercido o poder judicial.91 

 

3. A Responsabilidade por Erro Judiciário 
 

É nesta sede que vamos encontrar uma das grandes novidades do RRCEE. Assim, sendo 

por razões dogmáticas temos que previamente elencar, por um lado, os pressupostos que 

se têm que verificar por forma a podermos afirmar estar perante a Responsabilidade 

Civil Extracontratual decorrente da Função Jurisdicional por Erro Grosseiro, e por outro 

lado, teremos que elencar também, os pressupostos que devem estar reunidos para que 

possamos afirmar estar perante a ocorrência de um Erro.  

Segundo o estatuído no artigo 13º da LRCEE, têm que estar reunidos dois requisitos 

para que se verifique esta responsabilidade decorrente da Função Jurisdicional: o 

primeiro consiste no facto de que para o pedido de indemnização opere é necessário a 

Prévia Revogação pelo Tribunal Competente da Decisão Danosa, e o segundo, consiste 

no facto de que se deverá abranger os Danos produzidos por Decisões Jurisdicionais 

inconstitucionalidade ou inquinados de ilegalidade manifesta, ou injustificadas por erro 

grosseiro na apreciação de pressupostos de facto.”92 

Em segundo lugar, temos que mencionar que os Magistrados, não praticam somente 

atos jurisdicionais mas também atos administrativos no exercício do poder jurisdicional, 

o Erro Grosseiro ocorre, quando um e outro sejam praticados e se reúnam os seguintes 

pressupostos: a existência de uma decisão enfermada de Erro, que seja tomada por um 

Magistrado ou por alguém investido do Poder Judicial, no âmbito de uma causa em que 

se verifiquem interesses contrapostos, e por fim, ainda que provisoriamente (p.e. uma 

providência cautela) ou sem adquirir força de caso julgado (p.e. jurisdição voluntária) se 

destine a regular essa composição de interesses.93 

Por uma questão de arrumação sistemática, iremos em primeiro lugar, abordar o 

pressuposto da ocorrência de danos que decorram do Erro praticado no exercício da 
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Função Jurisdicional (Erro de Direito e Erro de Facto) e em segundo lugar, a nossa 

análise incidirá sobre a Prévia Revogação da Decisão Danosa acoplada com umas 

breves referências à Competência dos Tribunais e Direito de Regresso. 

 

3.1. Danos causados por Erro Judiciário 

 

 3.1.1) Considerações gerais 

 

Pese embora, os pressupostos – guia, elencados supra, a LRCEE, não define o Erro 

Grosseiro, sendo que teria simplificado a nossa análise, o nosso regime não ter adotado 

o conceito indeterminado de Erro Grosseiro e ter utilizado pelo menos uma cláusula 

exemplificativa por forma a concretizar de forma mais clara o conceito.  

Verificando-se que, o que se entende por conceito indeterminado, é entendido de forma 

bastante diferenciada entre os autores, e cujo desenvolvimento não nos parece pertinente 

neste contexto, cabe somente afirmar que, como afirma Martin Gonzalez, os conceitos 

indeterminados são aqueles que “carecem de la detreminación necessária para su 

aplicáción sin una prévia determinación de ciertos elemntos que no resultan del próprio 

concepto.”94 Pese embora, o conceito seja indeterminado, acompanhamos António 

Francisco de Sousa95 que defende que os conceitos indeterminados não atribuem 

verdadeira discricionariedade, estando portanto, a interpretação do conceito sujeita à 

sindicância do poder jurisdicional. 

 Portanto, este conceito deverá ser interpretado de forma casuística pelo juiz, por não ser 

possível a priori definir de forma segura e exclusiva todas as condições sobre as quais 

recai, pois, como é sabido, esta técnica do legislador utilizar conceitos indeterminados, 

traduz a intenção de conceder espaços de preenchimento ao julgador, exige-se portanto 

neste âmbito, para o preenchimento, o conhecimento da realidade subjacente e a 

concretização ou complemento da norma. 
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Contudo, defendemos, que dada a importância da matéria retratada, bem como, da 

especificidade desta responsabilidade versus independência do juiz, o legislador deveria 

ter seguido as recomendações de alguma doutrina, nomeadamente de Luís Catarino, que 

em sede de trabalhos preparatórios da LRCEE, propôs que a responsabilidade por danos 

decorrentes de atos judiciais ilícitos, se cingisse, tal como acontece com outros 

ordenamentos, aos atos praticados com dolo ou negligência, defendendo ainda que estes 

deveriam ser delimitados pelo legislador, tendo afirmado na época que “a lei poderá 

tipificar enunciativamente os casos de falta grave (p.e. quem com negligência 

inexcusável comete uma ilegalidade grave, afirma factos cuja existência não está 

assegurada, nega factos cuja existência se encontra claramente demonstrada) ” 96 tendo 

ainda, sustentado o mesmo autor, que “se deveria construir uma noção de denegação de 

justiça responsabilizadora temporal e materialmente delimitada”97 por forma a existir “ 

insindicabilidade da atividade interpretativa, de apreciação de provas e de factos”98 pois 

só assim “protege da responsabilidade o núcleo essencial da função, (a atividade de 

interpretação de normas, apreciação de provas, e de factos).”99  

Contudo, o legislador optou por não concretizar o conceito, deixando uma dificuldade 

acrescida para o intérprete, pois o conceito de Erro é mais sentido do que explicado. De 

facto, qualquer pessoa sabe o que é o erro mas na hora de o explicar não se demonstra 

assim tão óbvio. 

O Erro Grosseiro Judiciário é uma “metástase do núcleo essencial da Função 

Jurisdicional que questiona a atividade processual e os mecanismos de proteção nela 

contidos atacando o valor da decisão, e pode verificar-se em qualquer processo judicial, 

e em qualquer momento, traduzindo sempre a negação da própria justiça que o Estado 

visaria prosseguir.”100  

Sem nos esquecermos, das limitações humanas, pois o juiz é antes de mais um homem, 

é expectável que as decisões jurisdicionais, sejam incólumes de erro, desde logo, pelo 
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facto de a Função Jurisdicional constituir uma das “nobres atividades que o Estado toma 

a seu cargo”101 e por toda a confiança depositada pelos cidadãos. 

 Portanto, o Erro de que aqui nos ocupamos, não se confunde com o erro material, de 

escrita ou cálculo, a que corresponde a inexatidão ou lapso manifesto, e que a todo o 

tempo é retificável, mas sim, o erro de julgamento, de decisão contra a lei expressa ou 

contra os factos apurados, que se traduz numa falsa representação da realidade. O erro, 

tido como o reverso do conhecimento ou da consciência, que afeta assim a vontade, 

viciando o seu elemento intelectual.102  

Pese embora, o RRCEE não defina Erro, indica-nos porém, que este ocorre quando é 

praticada uma Decisão Jurisdicional Manifestamente Inconstitucional ou Ilegal (Erro de 

Direito) ou Injustificada por Erro Grosseiro na Apreciação dos Pressupostos de Facto 

(Erro de Facto). Neste sentido, refere Ana Celeste Carvalho que “a imputação da 

Responsabilidade Civil por erro judiciário depende por isso, da verificação de um dos 

motivos de ilegalidade da decisão judicial que a mesma esteja enfermada de erro 

grosseiro nos respetivos pressupostos de facto ou que patenteie manifesto erro de 

direito”.103  

Em ambos os casos, trata-se de error intolerabilis, portanto, graves, que assumem 

relevância e importância jurídica. Mas mais, é necessário ainda, que o erro seja 

manifesto, ostensivo, ofensivo às mais bases regras de diligência e zelo, afastando-se 

assim o erro vulgar, banal, comum, inerente a um exercício normal da função, aquele 

que o bonus pater familias não cometeria, numa palavra, um erro que é indesculpável.  

Trata-se portanto, de um erro atentatório, clamoroso, que é expectável que um 

Magistrado não vá cometer, e que o bom pai de família não cometeria. No Erro 

Grosseiro ou indesculpável, o Juiz nesse caso podia e devia ter decidido de outro modo. 

Será sempre necessário, equacionar uma série de fatores, que não sendo fatores dotados 

da virtualidade da desculpabilidade, deverão ser tidos em consideração em sede de 

                                                           

101 Costa, José Emídio da, e Costa, Ricardo José Amaral da, Da Responsabilidade Civil do Estado e 

dos Magistrados por danos da Função Jurisdicionais, Processos Especiais, Lisboa, Qui Juris, 2010, pág. 
41 
102 Franco, José Melo, e Martins, Herlander Antunes, in Dicionário de Conceitos e Princípios 

Jurídicos, Coimbra, Almedina, 1983, (3ª. Edição, 2ª. reimp. 1995) pág. 389. 
103 Carvalho, Ana Celeste, ibidem, pág. 44. 



culpa, desde logo, o fato de na atividade jurisdicional, o número de casos com que um 

tribunal se depara excede sempre o número de leis. E porque como não vivemos num 

mundo ideal, perfeito, nem o legislador é capaz de prever todas as hipóteses possíveis, 

os tribunais não conseguem sempre na prática, adequar sem distorções as leis às 

situações da vida que lhes compete apreciar, tendo muitas das vezes que desenvolver 

um verdadeiro espírito criador. Assim, a verdade absoluta nesta atividade é inatingível, 

tendo portanto que admitir-se a hipótese de ocorrência de Erros na decisão jurisdicional, 

quer de facto, quer de direito, porque nenhum dos intervenientes processuais, 

começando pelas partes e seus advogados, passando pelas testemunhas e peritos, e 

terminando nos juízes, tem o dom da infalibilidade, todos, estão sujeitos a Errar e a 

induzir em Erro. 

Resta ainda referir, em sede de considerações gerais, que o nosso legislador refere-se a 

dano proveniente de Erro (de facto e de direito) sem contudo, o concretizar, não mesmo 

referindo que danos merecem reparação nem qualificando a gravidade do mesmo. 

Assim, daqui decorre que, seja qual for o dano e gravidade merece reparação, o que 

poderá acarretar em muitos casos a condenação do Estado no ressarcimento de danos 

que pouca importância, revestem, contudo, como adiante veremos, não é esta 

interpretação literal que defendemos. 

Por fim, relativamente aos danos patrimoniais o regime é o estabelecido no artigo 562º 

do CC, dando-se primazia à reconstituição natural, e só quando essa não seja possível 

reconstituir o estado anterior à lesão, poderá existir indemnização por outra forma 

(indemnização em dinheiro, artigo 566º do CC e indemnização em renda, artigo 567º do 

CC). Em relação aos danos não patrimoniais, vigora neste âmbito, o estatuído no artigo 

496º do CC (este montante deverá ser estabelecido pelo tribunal com recurso à 

equidade, tendo em conta o grau de culpabilidade do agente e a situação económica 

deste e do lesado e as demais circunstancias do caso, vide, artigos 494º e nº. 3 do art. 

496º do CC). 

 3.1.2) O Erro Grosseiro na Apreciação dos Pressupostos de Facto 

 



Procurar a definição de Erro Grosseiro é uma tarefa extremamente difícil e complexa, 

pois este, para além de ser um conceito indeterminado, é uma figura nebulosa, “uma 

mancha de possibilidades e de ocorrências difícil de captar com exatidão.”104 

O artigo 13º da LRCEE incluiu o Erro Grosseiro na apreciação dos respetivos 

pressupostos de facto, sendo que o mesmo, se consubstancia na atividade de valoração 

dos factos provados, ”o julgamento da matéria de facto é aquele onde mais se põe à 

prova a idoneidade do juiz. 

Campo delicado prende-se com a prova, nomeadamente a prova testemunhal. Para bem 

decidir a matéria de facto, o juiz deve conhecer bem o meio onde se desenrola a ação e 

conhecer a integridade moral das testemunhas que lhe são apresentadas e a sua razão de 

ciência.”105 Como bem sabemos, a prova testemunhal é muito usada no nosso sistema 

jurídico, contudo, esta prova por diversas razões é falível e muitas das vezes poderá 

conduzir ao erro do julgador, no emaranhado de depoimentos e versões contraditórias 

que não raras vezes surgem. A tarefa do juiz, neste âmbito, não se encontra facilitada, 

sendo difícil o juiz separar o «trigo do joio».  

Mas não só, para além das contradições das testemunhas, é comum, também existirem 

contradições de peritos (cada perito tende em regra a defender os interesses da parte que 

o nomeou), reservando-se também nestes âmbitos, uma árdua tarefa para o juiz. 

A este propósito, escreveu Antunes Varela106 que “o juiz, sem poder entrar no foro 

íntimo de cada litigante e tendo apenas à sua frente o mundo contraditório dos autos, 

tem de proferir a decisão vinculativa sobre duas posições contrárias”. E contudo, “se é 

certo que as decisões judiciais são, as mais das vezes, suscetíveis de recurso e se 

encontram, por conseguinte, sujeitas às correções ou emendas ditadas por um tribunal 

superior (…), são tão graves os danos irremovíveis de uma sentença injusta e tão 

contingentes as possibilidades de correção dos erros nela cometidos, que todo o juiz, 

seja qual for a natureza ou valor da ação, há de decidir, para ficar quite com a sua 

consciência, não com ânimo de quem, por escassez de tempo ou por acumulação de 

serviço, tem de confiar no carro-vassoura do tribunal superior a emenda do erro que 
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eventualmente tenha praticado, mas com a convicção de quem pode estar enviando, por 

sua mão, para a secretaria judicial o instrumento da última palavra da justiça sobre o 

caso em disputa”. 

Portanto, na apreciação dos pressupostos de facto, campo fértil para errar é aquele que 

se baseia numa valoração sustentada por prova testemunhal e pericial, sendo que, se 

espera que o Magistrado seja o mais diligente possível, pois, pese embora os Tribunais 

Portugueses se encontrem hierarquizados, o Juiz deve encarar a sua solução sempre 

como possível definitiva. 

É de lamentar, que o nosso sistema, tenha progressivamente vindo abandonar a tradição 

da diminuir a intervenção do Tribunal Coletivo no julgamento da matéria de facto, pois 

esta, era uma verdadeira garantia para as partes (o Tribunal coletivo funciona com juízes 

com sensibilidades diferentes, experiência profissional diferente, é ainda uma boa 

prática para os juízes mais jovens etc.), parece-nos que quanto ao Erro, este com a 

intervenção de três magistrados facilmente poderia ser evitado. Parece-nos que, a 

intervenção do Tribunal Coletivo, quanto à possibilidade de evitar a ocorrência do Erro, 

é mais eficaz do que a própria hierarquia dos Tribunais. 

Não obstante, para que ocorra um Erro na apreciação dos pressupostos de facto, o erro 

deverá ser qualificado, um erro que não tem qualquer alicerce nas circunstâncias de 

facto que deveriam determinar o seu proferimento, e isto ocorrerá quando o juiz decide 

em flagrante contradição com os factos dados por provados, sendo assim, um erro 

indesculpável e ostensivo, que só um juiz desatento, desleixado e desinteressado sobre a 

matéria pode cometer. 

 

 3.1.3) As Decisões Jurisdicionais Manifestamente Inconstitucionais ou 
Ilegais  

 

Preliminarmente, temos desde já, que referir, que no caso da ocorrência de Erro de 

Direito, este pode ser de diversos tipos.  

Poderá, desde logo, tratar-se de um erro de previsão (erro da determinação da norma), 

de qualificação (quando a norma é mal selecionada) de subsunção (quando o tribunal 



integra na previsão da norma factos que ela não comporta) e de estatuição (quando à 

errada aplicação da consequência jurídica definida pela norma).  

O Erro de Direito deve abranger toda a atividade de interpretação, quer respeitante a 

normas substantivas como também às processuais, quer se trate de normas nacionais ou 

de direito internacional ou europeu a que o nosso sistema se vinculou, e deverá ainda 

abranger ainda os princípios gerais. 

Relativamente à atividade interpretativa, num sistema como o nosso, em que se 

reconhece o papel criativo do juiz, só estaremos perante um Erro Manifesto, quando se 

“dê uma macroscópica imperícia ou descuido na aplicação do direito, a qual não exibirá, 

por certo qualquer nexo causal com o referido «espaço de interpretação e aplicação do 

direito», sendo-lhe manifestamente exterior ou alheia.”107 Existirá ainda, Erro 

interpretativo quando o juiz aplica uma norma ou um regime com um determinado 

sentido interpretativo mas ao arrepio quer de uma corrente jurisprudencial ou doutrinal, 

unanimemente seguida e consolidada.108 

Dentro deste quadro, a culpa do juiz só pode ser reconhecida no tocante ao conteúdo da 

decisão que proferiu, quando este é de todo desrazoável, evidenciando um 

desconhecimento do Direito ou uma falta de cuidado ao percorrer o "iter" decisório que 

a levem para fora do campo dentro do qual é natural a incerteza sobre qual vai ser o 

comando emitido. O Erro de Direito relevará, assim, nas decisões que se demonstrem 

desconformes com a Constituição e também aquelas que apliquem uma norma já 

julgada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional. 

Ao contrário, do que o intérprete pudesse ser levado a pensar, após uma interpretação 

literal da norma, de que expressão abrange toda e qualquer decisão que contenha um 

Erro de Direito, não é bem assim.  

De facto, começando pelas origens, ou seja, consultando a Proposta de Lei nº. 56/X,109 

na redação do artigo 13º referia-se genericamente a «decisões jurisdicionais 

inconstitucionais ou ilegais» como fundamento do dano indemnizável, todavia, não 
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exigia que tais, fossem manifestos, ao contrário do que viria a ser consagrado na Lei. 

Ora, quanto a este aspeto, parece-nos, que bem andou o legislador, desde logo, porque 

sem a inserção da «manifestamente» a redação ficaria demasiado aberta, ficando aberta 

a porta, “para a reparação do dano sempre que as decisões viessem a ser revogadas por 

incorreta aplicação da lei. Se assim fosse, não faltariam ações de indemnização contra o 

Estado!»110 

Portanto, a Responsabilidade do Estado fundada em Erro, ocorre somente para os casos 

em que o mesmo seja manifesto, e que seja ostensivo e indesculpável. “Não basta, por 

isso, uma qualquer interpretação mais ousada ou peregrina do texto constitucional ou da 

legislação ordinária para fazer incorrer o Estado em responsabilidade civil.”111 

A título somente exemplificativo, ocorrerá Erro Manifesto de Direito, quando o juiz, por 

exemplo aplique uma lei expressamente revogada, sem que haja qualquer questão de 

sucessão de leis no tempo, ou quando aplique a lei penal mais desfavorável para o 

arguido, ou ainda, quando conheça na decisão, questões que não foram suscitadas pelas 

partes e que não são de conhecimento oficioso.112 

Por fim, relativamente às decisões jurisdicionais manifestamente inconstitucionais, estas 

não abarcam somente as decisões que aplicam normas feridas de inconstitucionalidade 

(já declaradas inconstitucionais com força obrigatória geral pelo Tribunal 

Constitucional) mas também, as decisões que afrontam a Lei Fundamental em matéria 

de direitos fundamentais (exemplo: decisão que defira o pedido de extradição, quando o 

crime é púnico com pena de morte, segundo o direito do Estado requisitante). 

Portanto, retém-se que para que opere o instituto, o Erro de Direito, deverá ser grave, 

qualificado, intenso, no sentido de que fará resultar uma decisão, que de um modo 

evidente, seja contrária à Constituição ou lei, e por isso desconforme com o direito. 
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 3.1.4) O Não Erro 

 

Não obstante, no Capitulo III, serem elencadas uma série de situações, que à primeira 

vista poderiam consubstanciar-se num Erro, mas que contudo não o são, segundo a 

jurisprudência Portuguesa, iremos na medida do possível, elencar uma série de 

hipóteses, que não são consideradas como Erro para efeitos de aplicabilidade do 

instituto da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado decorrente da Função 

Jurisdicional. 

Adiantamos desde já, que não se inclui no conceito de Erro, a atividade de “simples 

interpretação da lei, pois julgando o juiz segundo a sua convicção, formada com base 

nos elementos demonstrados no processo e no quadro normativo vigente, essa 

interpretação na grande maioria das vezes não é singular, não sendo a única possível 

(acresce ainda, que a ciência do Direito não é exata: faz parte da sua essência a 

controvérsia, a argumentação e a interpretação).  

Para além de a extensão da Responsabilidade Civil aos casos de culpa grave do juiz ser 

limitada, dado a lei, excluir como possível objeto material de responsabilidade a 

atividade de interpretação, também o é, em relação à valoração do facto e das 

provas.”113  

Os Erros de interpretação e de aplicação da lei, tanto constitucional como ordinária, 

acabam muitas das vezes por serem inócuos, isto porque, podem ser corrigidos através 

do instituto dos recursos (ordinários e extraordinários e que estejam legalmente 

previstos) ou pelo próprio tribunal onde ocorram, pelas vias processuais disponíveis, 

como por exemplo, a arguição de nulidades, pedido de esclarecimentos ou aclaração e a 

reforma.114 Portanto, antes de se considerar como Erro, existem remédios processuais 

com potencial sanador, daí nos levar a afirmar que, neste âmbito, soa com toda a força a 

sirene do princípio da independência da Função Jurisdicional. 

Sem contudo prescindir de tais remédios, teremos sempre que afirmar, que não estamos 

perante a ocorrência de um Erro, sempre que a decisão proferida seja decidida de forma 
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distinta por um tribunal de hierarquia superior,115ou seja, ainda que exista reapreciação 

de decisões judiciais pela via do recurso, esta não significa, em caso de revogação da 

decisão recorrida, que a decisão estava errada, apenas significa, que o julgamento da 

questão foi deferido a um tribunal hierarquicamente superior, e que este, sobrepondo-se 

ao primeiro, que somente decidiu de modo diverso.116 Pode suceder algumas vezes, que 

os tribunais de 2ª instância revogam as decisões de 1ª instância, e o STJ revoga por sua 

vez, as decisões da Relação e faz vingar as de 1ª instância e se porventura existisse 

ainda uma instância superior poderia ainda voltar a revogar, isto porque, o direito não é 

uma ciência exata e a interpretação e aplicação da lei nem sempre é clara, ficando 

dependente muitas vezes da própria visão e sensibilidade que o julgador tem sobre 

determinadas matérias, daí, estas divergências não serem tidas como erros mas sim 

como uma sintomatologia saudável da atividade jurisdicional e que por vezes leva a que 

seja mesmo necessário ser consagrados acórdãos uniformizadores de jurisprudência. 

Da mesma forma que não ocorre necessariamente Erro, pelo simples facto de dois juízes 

em situações muito análogas decidirem de forma diferente ou até em sentidos opostos a 

mesma questão de direito. Isto não significa necessariamente, que um deles terá agido 

com culpa (dificilmente se saberia qual), as mais das vezes, significará apenas que, em 

ambos os casos funcionou de modo correto, a independência dos tribunais e dos juízes, 

contribuindo para o progresso do Direito através da dialética estabelecida entre opiniões 

e modos de ver que se confrontam e influenciam.  

 

3.2. A Prévia Revogação da Decisão Danosa pela Jurisdição Competente 

 

A prévia revogação da decisão que gera danos decorrentes da Função Jurisdicional, já o 

dissemos, é pressuposto processual do instituto, cuja não ocorrência implica a 
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absolvição do réu da instância. Não faria sentido que na atividade de uma das funções 

nobres do Estado se bastasse a mera alegação de Erro Judiciário.  

A existir erro, este, tem portanto, que previamente ser reconhecido como tal, pela 

competente instância jurisdicional de revisão (se não o é, tem apenas valor do ponto de 

vista crítico-doutrinária da decisão).117 

O nosso sistema consagra o recurso extraordinário de revisão na jurisdição civil118 e 

também na jurisdição penal,119 constituindo o mesmo, uma válvula do sistema, pese 

embora, este recurso desrespeite a sentença transitada em julgado, contudo, duma 

ponderação entre a segurança jurídica e exigências de justiça, prevalecem estas últimas, 

“a sentença pode ter sido consequência de vícios de tal modo corrosivos, que se 

imponha a revisão como recurso extraordinário para um mal que demanda consideração 

de remédio. Quer dizer, pode a sentença ter sido obtida em condições tão estranhas e 

anómalas, que seja de aconselhar fazer prevalecer o princípio da justiça sobre o 

princípio da segurança.”120 

Portanto, o lesado por eventual Erro Judiciário, não pode, intentar uma ação 

ressarcitória, ou seja, não pode pedir indemnização, sem que antes o erro seja 

reconhecido por decisão transitada em julgado pelo tribunal competente, consoante o 

caso. Tem-se portanto que previamente, demonstrar, em sede de recurso de revisão, 

onde foi cometido o erro. Após este ser reconhecido, em caso de procedência de 

recurso, a sentença onde foi cometido o erro será revogada, e então, posteriormente o 

lesado, já estará em condições de interpor uma ação de indemnização. 

Ter-se-á que referir que em processo penal existe a seguinte especificidade que cumpre 

apontar, se a decisão revista tiver sido condenatória e o tribunal de revisão vier a 

absolver o arguido, a decisão revista não só é anulada, como desde logo, a essa sentença 

também atribuirá a indemnização ao lesado pelos danos sofridos e pelas custas e multas 

que tiver suportado, há efetivamente uma economia de meios e de tempo, face à 

gravidade de tal situação. 
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3.2.1) Competência dos Tribunais 

 

O direito de ação materializa-se através de um processo e insere-se no direito de acesso 

aos tribunais, sendo uma garantia constitucional, prevista no art. 20º da CRP e 2º do 

CPC. Assim sendo, a todo o direito, corresponde uma ação, por forma, a fazer-se 

reconhecer judicialmente o mesmo, bem como, prevenir ou reparar a sua violação. 

O nosso sistema, no artigo 460º do CPC, dispõe que o processo pode ser comum (que 

pode por sua vez ser comum ordinário, sumário e sumaríssimo) ou pode ser especial 

(para os casos expressamente consagrados). 

Tendo-se consagrado expressamente, um processo especial de indemnização contra 

magistrados (capítulo XI, do título IV, do livro II, do CPC), contudo, desta consagração, 

não decorre, todavia, que todas as ações de indemnização contra magistrados tenham 

que seguir esta forma específica, na verdade, somente a seguem as ações de regresso, 

como veremos mais à frente. 

Cabe-nos mencionar neste âmbito, que existe uma especificidade (regime próprio) 

quanto à competência dos tribunais, quando estejamos no âmbito do processo penal, de 

facto, caso a conduta do Magistrado seja subsumível a algum tipo de crime relacionado 

com o exercício das respetivas funções (por exemplo violação de segredo de justiça, 

prevaricação, denegação de justiça ou corrupção passiva)121 a indemnização a que haja 

lugar será exercida no respetivo processo penal, por força do princípio da adesão 

consagrado no artigo 71º do CPP, aplicável também aos Magistrados por força do 

disposto no artigo 1093º do CPC. 

Assim, o pedido de indemnização, deverá neste âmbito, ser exercido pelo lesado ou por 

quem o represente (mesmo que ainda não se tenha constituído ou ainda não possa 

constituir-se assistente), competindo ao Ministério Público formular o pedido em 

representação do Estado e de outras pessoas a lei lhe atribua poderes de representação 

(nº. 1 do art. 74º e nº. 3 do art. 76º), sendo o pedido de indemnização civil, deduzido 

contra o magistrado, arguido no processo, tal como decorre, da 1ª parte do nº. 3 do 

artigo 5.º do Estatuto dos Magistrados, que a LRCEE parece reforçar no seu artigo 14º 

quando ressalva os casos em que a falta, constitua crime, dos demais. 
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Portanto, quando a conduta do Magistrado constitua crime, a Responsabilidade Civil, 

será exercida no âmbito do processo-crime, para os demais casos, apenas poderá ser 

efetivada mediante ação de regresso do Estado,122 quando o comportamento do 

Magistrado seja doloso ou por culpa grave.  

Esta diferenciação faz sentido, porque no processo-crime, se o Magistrado é arguido, 

este, já não ter que ser resguardado do que quer que seja, portanto, tendo ele que se 

defender na acusação de crime defende-se também do pedido de indemnização. Ainda 

quanto, à especificidade da ação penal, resta somente dizer que, o Magistrado suspende 

as suas funções, caso não as tenha suspendido antes por sua iniciativa ou por imposição 

do órgão de tutela, no dia em que for notificado do despacho de pronúncia ou do 

despacho que designar o dia para julgamento do crime doloso (nº. 1 do art. 71º do EMJ 

e 152º EMP).  

Vimos então que, fora do processo penal, através de uma ação comum, os Magistrados 

não podem ser demandados diretamente, portanto, o lesado terá que demandar o 

Estado123 (artigo 14º LRCEE), este, em caso de condenação, poderá exercer contra o 

Magistrado infrator, quando este tenha agido com dolo ou culpa grave, direito de 

regresso (através de um processo especial previsto no artigo 1083º do CPC).  

Este tratamento diferenciado, tem desde logo, apoio no estatuto de independência dos 

juízes e na autonomia de que goza o Ministério Público, e que quanto a nós, não tem 

que ser encarado como um privilégio da função, privilégio pessoal, mas sim como a 

consagração de uma verdadeira garantia dos cidadãos (caso contrário, estaria aberta a 

porta todos aqueles que estivessem desagradados com uma decisão, utilizassem a 

possibilidade de interpor uma ação como fator de ameaça ou represália, constituindo um 

fator exógeno ao poder decisório do juiz). 
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 Dado que, o magistrado não pode ser demandado, por força da lei, diretamente, afasta aqui, portanto, a 
possibilidade de existir litisconsórcio entre ele e o Estado, não podendo existir intervenção principal do 
magistrado na ação (quer espontânea quer a provocada, arts. 320º e 325º do CPC) mas poderá intervir 
como parte acessória nos termos do art. 330º do CPC. 



Quanto à competência, dos Tribunais propriamente dita, é da competência dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais124 – artigo 4º do ETAF125 – decidir a ação administrativa 

comum sobre Responsabilidade Civil Extracontratual das pessoas coletivas de direito 

público, incluindo danos que resultem do exercício da função política e legislativa e do 

funcionamento da administração da justiça (alínea g) do nº. 1), Responsabilidade Civil 

Extracontratual dos titulares de órgãos, funcionários e agentes (alínea h) do nº. 1) e 

Responsabilidade Civil Extracontratual dos sujeitos privados, aos quais se aplica o 

regime especifico da responsabilidade do Estado (alínea i) do nº. 1).126 

De acordo com o mesmo preceito, na sua alínea a) do nº. 3, ficam excluídas do âmbito 

de jurisdição administrativa a apreciação das ações de responsabilidade cometidas por 

Erro Judiciário cometidos por tribunais pertencentes a outras ordens de jurisdições, bem 

como, as respetivas ações de regresso127. 

Assim, conclui-se que, a competência para o apuramento dos danos causados, em geral, 

decorrentes da Função Jurisdicional, fica atribuída aos TAF, qualquer que seja a 

jurisdição (ainda que o ato ou omissão geradora dos invocados danos tenha ocorrido nos 

juízos de competência genérica ou especializada previstos no art. 74º da LOFTJ). Já a 

apreciação para as ações de responsabilidade por Erro Judiciário, bem como as 

correspondentes ações de regresso, são da competência das próprias jurisdições, 

portanto, se o erro for cometido por tribunal administrativo ou fiscal, a competência 

caberá a este, se for cometido nos tribunais judiciais caberá a estes, em sede de 1ª. 

instância, com competência cível territorialmente competente (por exemplo, se o erro 

ocorre num juízo de trabalho, a ação de indemnização baseada em erro não poderá ser 

interposta neste tribunal pois tal, carece de competência. O mesmo se diga em relação 

aos demais juízos de competência especializada). 

 

                                                           

124 Independentemente da questão de saber se essa responsabilidade emerge de uma atuação de gestão 
pública ou de uma atuação de gestão privada, que deixa, com o atual ETAF de ser uma distinção 
relevante, para efeitos de determinar a jurisdição competente. 
125 Rato, António Esteves Fermiano, Contencioso Administrativo, Novo Regime explicado e anotado. 
Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Código de Procedimento Administrativo, Coimbra, 
Almedina, pág. 20 e ss. 
126 Sousa, Nuno Vasconcelos Albuquerque, ibidem, pág. 433 
127Amaral, Diogo Freitas do, e Almeida, Mário Aroso de, Grandes Linhas da Reforma do Contencioso 

Administrativo, Lisboa, Almedina, 2002, pág. 32. 



3.2.2) O Direito de Regresso  

 

O Estado goza de direito de regresso contra os magistrados, sem prejuízo da 

responsabilidade criminal, em que possam incorrer, quando tenham agido com dolo ou 

culpa grave.128 Contudo, o artigo 14º da LRCEE é dos artigos do novo regime que mais 

controvérsia suscita, nomeadamente quanto a saber se o Direito de Regresso é 

obrigatório ou facultativo. 

A decisão de exercer o Direito de Regresso cabe a título oficioso aos Conselhos 

Superiores das Magistraturas,129 pois são estes que nos termos da lei exercem o poder 

disciplinar sobre os respetivos Magistrados,130 ou por iniciativa do Ministério da Justiça, 

contudo, quem de facto exerce o direito é o Estado, pois recai sobre si a legitimidade. 

Quanto à possibilidade de o Direito de Regresso, depender da iniciativa dos Conselhos 

ou do Ministério da Justiça, Nuno Vasconcelos Albuquerque Sousa131 defende que não 

se trata de um “exercício obrigatório como no caso da função administrativa (pensa-se 

que a razão desta diferença prende-se com a necessidade de proteção à especificidade da 

Função Jurisdicional).”  

Contudo, há quem defenda,132 que o exercício do Direito de Regresso não se trata de um 

poder discricionário, mas sim um poder vinculado, mas esta afirmação, tem que ser 

entendida em termos hábeis, porque o poder vinculado é no sentido de desencadear 

todas as diligências necessárias que permita aos Conselhos tomarem uma decisão 

fundamentada sobre se deverá ou não no caso em concreto exercer esse direito. O 

Conselho deverá ponderar todo o circunstancialismo do caso, analisar a natureza da 

infração e em que circunstâncias a mesma ocorreu, se existem causas concorrenciais ou 

que potenciaram a prática do erro, a culpa do magistrado, o seu passado disciplinar, 

condições para o exercício do cargo em concreto. 
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 Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e 

Conselho Superior do Ministério Público. 
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 Sousa, Nuno Vasconcelos Albuquerque, ibidem, pág. 436. 
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 Costa, José Emídio da, e Costa, Ricardo José Amaral da, ibidem, pág. 192 



Ainda, neste âmbito, surge com frequência a questão, de saber, se quando o Ministro da 

Justiça toma a iniciativa junto do respetivo Conselho Superior, se este fica vinculado 

necessariamente a decidir sobre o exercício do direito de regresso. Salvo melhor 

opinião, parece-nos que tal como defende José Emídio da Costa133 a iniciativa do 

Ministro da Justiça não tem esse condão, pois a lei, expressamente prevê que a decisão 

de exercer o direito de regresso cabe ao órgão competente para o exercício do poder 

disciplinar, ou seja, os respetivos Conselhos Superiores, portanto, pese embora o 

Ministério da Justiça possa sugerir ou propor, são os Conselhos que em última instância 

deliberam. 

Os Conselhos Superiores, têm em princípio, conhecimento de todas as ações em que o 

Estado é condenado ao pagamento de indemnização decorrente de uma ação de 

Responsabilidade Civil Extracontratual decorrente da Função Jurisdicional (a secretaria 

do tribunal está obrigada a remeter a certidão da sentença de condenação, logo após o 

transito em julgado à entidade ou entidades competentes para o exercício do direito de 

regresso),134 e sendo o exercício do direito de regresso “obrigatório”,135 estes, terão que 

dar início forçosamente aos procedimentos conducentes à decisão sobre se será ou não 

de avançar com a ação de regresso. 

Assim, parece não fazer sentido “que ao Ministro da Justiça caiba a iniciativa de fazer 

despoletar a decisão de exercer o direito de regresso, iniciativa que aos Conselhos 

Superiores das Magistraturas cabe exercitar necessariamente, logo que recebam a 

certidão, com nota de trânsito, da sentença condenatória, por isso, a iniciativa que o 

Ministro da Justiça tem nesta matéria é inteiramente despropositada, podendo ser tida, 

quando vier a ser, eventualmente, exercida, como inaceitável pressão sobre o Conselho 

Superior em causa.”136 
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135 O que é obrigatório é a instauração do procedimento conducente à averiguação de todas as 
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 Costa, José Emídio da, e Costa, Ricardo José Amaral da, ibidem, pág. 194. 



Caso se decida pela afirmativa os Conselhos, oficiosamente ou por iniciativa do 

Ministro da Justiça, devem instaurar uma ação de regresso, consagrada no capítulo XI, 

do Título IV, do CPC, mais concretamente no artigo 1083º a 1093º do referido diploma. 

Parece-nos que, quando com grande probabilidade, o exercício do Direito de Regresso, 

se demonstre viável, o Estado deverá requerer a intervenção do Magistrado, como parte 

acessória na ação (art. 330º CPC), isto porque, “na verdade, o magistrado que terá 

ocasionado os danos invocados na ação é quem está em melhor posição para auxiliar o 

Estado na defesa. E, para o poder fazer, tem de ser chamado pelo Estado, como seu 

auxiliar, na ação que lhe for movida, se o Estado o não fizer, isto é, se não o requerer no 

momento próprio o chamamento do Magistrado, terá de provar, na ação de regresso que 

eventualmente venha a intentar contra este, que empregou todos os esforços para evitar 

a condenação.”137 

No sentido de tomarmos também partido, relativamente ao facto de saber, se este direito 

é obrigatório ou facultativo, questionamos os respetivos Conselhos, no sentido de 

indagar, desde a entrada em vigor da LRCEE até o presente ano 2013, quantos 

processos disciplinares foram instruídos contra os Magistrados, em virtude de terem 

provocado danos decorrentes de Erro nas suas decisões, bem como, o número de vezes 

em que foi exercido o Direito de Regresso contra o Magistrado por iniciativa do 

Conselho. 

Foi obtida resposta, por parte do CSM que informou que nos anos de 2010/2011/2012, 

foram instaurados 132 processos disciplinares contra Magistrados, mas nenhum 

referente a Responsabilidade Civil decorrente da Função Jurisdicional cometida por 

Erro Grosseiro, não tendo portanto, sido exercido Direito de Regresso. 

A PGR respondeu que, no período compreendido, foram interpostas as seguintes ações 

de Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado decorrente da Função 

Jurisdicional:  

- No distrito judicial de Lisboa, foram interpostas 47 ações, tendo-se referido que 

inexistiu deliberação do Conselho Superior do Ministério Público para que se 

procedesse ao Direito de Regresso; 
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- No distrito judicial do Porto, foram interpostas 23 ações, sendo que 8 já findaram. Das 

ações já findas, o Estado foi absolvido do pedido, e estavam em causa, a titulo de 

exemplo uma privação ilegal da liberdade pelo período de 83 dias (Comarca de 

Esposende - ação nº. 674/08.4TBEPS), “vários erros judiciários graves” (Comarca de 

Braga – ação nº. 318/08.4TBBRG) o facto de numa ação executiva, ter sido apresentado 

requerimento para penhora de vencimento do executado, quando por despacho se 

considerou ser isento, e o Juiz veio a condenar o mandatário em custas de incidente 

anómalo (Comarca de Guimarães – ação nº. 346/08.0TCGDM) em conferência de pais, 

o Magistrado do MP ter proferido expressões que atingiram a mãe do menor na sua 

honra (Comarca de Guimarães – ação nº. 4866/09 0TCGDM), uma busca efetuada sem 

mandado numa habitação e cacifo da Esquadra do Aeroporto (Comarca da Maia – ação 

nº. 420/13 0TBMAI) prisão ilegal (Comarca da Póvoa do Varzim ação nº. 

2200/07.3TBPVZ) e por último, erro judiciário que levou a que numa ação proposta 

contra uma arrendatária na qual se pedia que declarasse a renda vencida a mesma 

passou a ser outro montante por aplicação do dobro do coeficiente (Comarca de Vila 

Nova de Gaia ação nº 501108.5TBVNG).  

Dado que, em todos estes casos, o Estado foi absolvido do pedido, não foi exercido o 

Direito de Regresso. 

- No distrito judicial de Coimbra, foram interpostas 21 ações, sendo que 16 já findaram, 

tendo o Estado sido absolvido em 15 e condenado em 1, contudo, a PGR desconhece 

que tenha sido acionado o Direito de Regresso para esse caso em concreto. 

Por fim, no distrito judicial de Évora, foram interpostas 11 ações, sendo que 3 já 

findaram, as demais, encontram-se pendentes e 1 foi remetida à comarca de Lisboa. Das 

3 que findaram, não existiu condenação do Estado, logo, não foi exercido Direito de 

Regresso. 

Por parte do CSTAF não foi obtida uma resposta concreta, por não disporem desses 

dados. 

Assim, parece-nos que, se trata de um exercício obrigatório deste direito, mas que 

contudo, parece não ter efetividade no nosso sistema, assim, a LRCEE consagra a 

Responsabilidade dos Magistrados mas continua a existir uma certa resistência em 



operacionaliza-la, talvez fruto das raízes históricas que abordamos, bem como, das 

caraterísticas da Função.  

Neste sentido, já referia Cândido de Oliveira que “existe uma ideia muito difundida – e 

não contestada – de que os titulares dos órgãos da Administração Pública, bem como os 

seus “funcionários ou agentes”, não são efetivamente responsabilizados pelos danos que 

causem no exercício das suas funções, cabendo essa Responsabilidade Civil por inteiro 

ao estado e demais entes da Administração Pública. Alimenta essa perceção a frase 

corrente muito proferida por magistrados com larga experiência quando se aborda este 

assunto dizendo: “nunca me lembro de ouvir falar de uma ação de regresso”138. 

Continua, afirmando que, “na verdade, é doloroso, ou pelo menos, muito desagradável 

exigir dos titulares dos órgãos ou mesmo dos funcionários o pagamento de quantias 

muitas vezes elevadas, e assim, uma vez satisfeito o lesado, pela utilização do dinheiro 

público, nada mais se faz”.139 

A acrescer, não podemos considerar existir tecnicamente Direito de Regresso, pelo facto 

de não existir ente o Estado e os Magistrados uma obrigação de indemnizar solidária, ao 

contrário do que acontece com os titulares de órgãos, funcionários e agentes da 

administração quando tenham atuado com dolo ou com culpa grave (vide, artigo 8º da 

LRCEE), mas sim exclusiva do Estado. 

Assim, de iure condendo, deveria a lei prever a obrigatoriedade de comunicar a uma 

terceira entidade o exercício do direito de regresso por forma, a que este não seja 

esquecido, bem como, consagrar sanções para o seu não exercício. 

 

 3.3 Possíveis Causas do Erro 

 

Ainda que os Magistrados, sejam antes de mais e de tudo, homens e mulheres comuns, e 

portanto falíveis como quaisquer outros, (e quem não erra? Levando mesmo, Émile-

Auguste Chartier, a afirmar que “Enganarmo-nos é o preço de pensarmos; a 
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humanidade reina graças à ousadia dos seus erros”) procuramos neste ponto abordar as 

causas que podem levar ao erro, numa magistratura altamente qualificada como a 

Portuguesa. 

a) Da Legislação 

 

Parece-nos que poderá propiciar o Erro, a própria legislação, desde logo, pela crescente 

perda de clareza de alguns textos normativos, com que todos os operadores de direito 

são confrontados, acrescendo a esta maior complexidade de interpretação, o peso, para 

os juízes não poderem recusar decidir, com base na obscuridade ou dificuldade da lei. 

Acresce ainda, a proliferação de legislação tantas vezes contraditória e de difícil 

interpretação, pela utilização de conceitos indeterminados ou conceitos pouco claros, e 

ainda, a “tendência crescente do legislador para não esgotar a definição dos conceitos, 

ao emanar normas de conteúdo muito geral ou meramente programático, apelando ao 

seu preenchimento judiciário, o que, sendo uma forma de a lei não se tornar estática e de 

acompanhar o evoluir da sociedade, adaptando-se à realidade de cada momento, 

determina-se uma alteração do papel do juiz.”140 

Ainda neste âmbito, verifica-se também como possível causa, o maior número de 

regimes jurídicos com que cada vez mais são confrontados os operadores judiciários o 

que dificulta a tarefa de julgar. E ainda quanto à legislação, também nos parece, com 

potencialidade para gerar o Erro, a aplicação da lei no tempo, isto é, muitas vezes os 

magistrados relativamente à mesma realidade vêem-se confrontados com a necessidade 

de aplicar regimes jurídicos distintos, consoante o processo seja instaurado nesta ou 

naquela data, o que não lhes permite, consolidar em termos de raciocínio e coerência, 

por muito tempo, um determinado diploma. Por fim, acresce que, não é estranho no 

sistema Português, que se façam reformas, cujas, se consubstanciam em verdadeiras 

alterações de paradigmas alterando-se dessa forma, toda uma base lógica de pensar, o 

que pode também, potenciar o erro. 
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b) Dos Processos 

 

Pode ainda potencializar o erro, as características, dos próprios processos judiciais, que 

estão a cargo dos Magistrados. Desde logo, pela sua crescente complexidade, bem 

como, pelo aumento exponencial do número de processos afetos a um só juiz, que tem 

que os analisar e decidir com bastante contingência de tempo. De facto, a relevância que 

cada vez mais é dada à celeridade processual, poderá acarretar uma maior precipitação, 

isto porque a pressão para a celeridade da justiça, tem sido uma constante nos últimos 

tempos, sendo que, se verifica que ela não decorre somente dos respetivos Conselhos e 

partes, mas também da pressão exercida pelas notícias constantes que são veiculadas 

nos meios de comunicação social sobre a lentidão da justiça Portuguesa. Contudo, esta 

pressão pode originar decisões inquinadas de erro, pois, a justiça, “embora deva ser 

pronta, não pode deixar de ser pensada e de ter o seu tempo de amadurecimento.”141 

A acrescer, à problemática relacionada com os processos, encontra-se a criação de 

mega-processos, mormente na área do crime. Um mega-processo, é uma “aberração 

processual, de difícil e complicado julgamento”142 e portanto, estes deveriam ser 

evitados. Deveriam ser evitados, desde logo, porque se prolongam durante anos, são 

processos onde existem um número infindável de testemunhas, partes, incidentes 

processuais, meios de prova, etc., o que origina uma grande dificuldade no decidir para 

o juiz, e cuja decisão se encontra com uma maior potencialidade em Erro. E por fim, 

porque transmitem uma ideia de justiça pachorrenta e pouco eficaz (todos lembramos, o 

trauma das muitas das críticas, ao Processo Casa Pia, Apito Dourado, Face Oculta – será 

que a montanha pariu um rato? Parece que o povo diz que sim, não sendo incomum 

ouvir-se “eles andam todos cá fora”). 

Por último, refira-se ainda, que pode propiciar ao Erro, a insegurança que tantas vezes 

se verifica na obtenção de certos meios de prova e a contingência de apoios de 

assessoria e secretariado que a gestão e o legislador por vezes olvidam. 
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c) Do Sistema Judicial 

 

Pelos princípios que enformam o nosso sistema judicial, o andamento dos processos 

depende muitas vezes do impulso das partes, que podem por vezes induzir o julgador 

em erro. 

CAPÍTULO III – A EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL 
PORTUGUESA DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

EXTRACONTRATUAL PELO DANO DECORRENTE DA FUNÇÃO 
JURISDICIONAL POR ERRO GROSSEIRO 

 

O presente capítulo, pretende dar de relance a Evolução Jurisprudencial Portuguesa, 

relativamente à nossa temática., Denotar-se-á que a jurisprudência é particularmente 

rigorosa e exigente no preenchimento do conceito de Erro, e o contrário não seria 

expectável, dado ser a Função Jurisdicional a avaliar o seu próprio Erro, pelo que nos 

parece, que tende a auto-proteger-se em detrimento das demais Funções do Estado.  

Analisaremos em primeiro lugar, os casos decididos pela Jurisprudência, relativamente 

à ocorrência do Erro, mas que não o é para a Jurisprudência, para efeitos da 

Responsabilidade Civil Extracontratual decorrente da Função Jurisdicional. 

Assim, não é Erro: 

1) Erro na interpretação do direito quando existam divergências doutrinais e 

jurisprudências e a decisão do juiz esteja devidamente fundamentada. 

Neste sentido, vejamos o Acórdão do STJ de 08/07/97,143 onde se consagrou, que a 

responsabilidade só pode ser reconhecida no tocante à sua decisão, não podendo o 

mesmo ser considerado culpado por proferir uma opinião diversa, ou seja, não é 

sindicável a atividade de interpretação das normas jurídicas.  

Pode ler-se essencialmente no acórdão, o seguinte: “visto que as suas características de 

generalidade e abstração distanciam cada vez mais a lei dos casos da vida, e 

considerando a multiplicidade de fatores, endógenos e exógenos, determinantes da 

opção final que o juiz toma, bem se compreende que seja com grande frequência que se 
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manifestam sobre a mesma questão opiniões diversas, cada uma delas capaz de 

polarizar larga adesão, e com isso se formando correntes jurisprudenciais das quais, se 

se pode ter a certeza de que não estão ambas certas, já difícil ou impossível será assentar 

em qual está errada.” Dentro deste quadro, a culpa do juiz só pode ser reconhecida, no 

tocante ao conteúdo da decisão que proferiu, quando esta é de todo desrazoável, 

evidenciando um desconhecimento do Direito ou uma falta de cuidado ao percorrer o 

iter decisório que a levem para fora do campo dentro do qual é natural a incerteza sobre 

qual vai ser o comando emitido.” Portanto, “não é sindicável a atividade de 

interpretação de normas jurídicas,” e continua, afirmando que “não pode um juiz ser 

criticado como gravemente negligente se, após considerar com cuidado uma questão 

que lhe é posta, segue uma orientação que, não sendo indiscutível, tem a seu favor o 

apoio que lhe dão outras já proferidas no mesmo sentido.”   

Mais recentemente, neste sentido o Acórdão do STJ de 28.02.2012,144 onde se ler que 

“sabido, como é, que as suas características de generalidade e abstração distanciam cada 

vez mais a lei dos casos da vida, e considerando a multiplicidade de fatores, endógenos 

e exógenos, determinantes da opção final que o juiz toma – atentemos, desde logo, na 

variedade de critérios, por vezes de sentido divergente, que o próprio art. 9º do CC nos 

dá sobre a interpretação da lei –, bem se compreende que seja com grande frequência 

que se manifestam sobre a mesma questão opiniões diversas.” 

2) Decisões alteradas por tribunais de hierarquia superior  

Veja-se quanto a este propósito o Acórdão do STJ de 03/12/1998145 onde se afirmou, 

que os juízes, ao abrigo do princípio da independência, só devem obediência à 

Constituição e à lei e pelos “juízos de valor legais, não podendo porém ser penalizados 

pelos juízos técnicos emitidos nas respetivas decisões, ainda que estas possam, em via 

de recurso, ser alteradas por tribunais de hierarquia superior.” 

 A este respeito também o Acórdão STJ de 19/02/2004146 onde se pode ler que 

“assume efetivamente proeminência no exercício desta função o parâmetro da 

independência dos tribunais e da subordinação do juiz à Constituição, à lei e aos juízos 
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de valor legais que brota do art.º 203 do diploma fundamental e do art.º 4 do Estatuto 

dos Magistrados Judiciais, propiciando compreensivelmente divergências de 

interpretação e aplicação aos casos da vida. E podendo similares assintonias emergir no 

exercício da garantia de reapreciação das decisões judiciais, em via de recurso, quando 

o tribunal hierarquicamente superior sobrepõe um diverso julgamento da questão ao 

tribunal inferior, não é só por isso que pode legitimar-se um juízo material de verdade a 

respeito daquele e de erro quanto a este outro pólo da relação de supraordenação”.  

3) Erros de Cálculo  

Não é erro grosseiro, o erro de contas do juiz, neste sentido, Acórdão STJ de 

31/03/2004147 onde se refere que “a diligência no exercício da judicatura é o 

cumprimento, em termos de cidadão médio e em conformidade com as capacidades 

pessoais, dos deveres da profissão, definidos de acordo com o padrão comum de 

atuação do corpo judicial. Atentas as condições de trabalho dos juízes, um erro de 

contas num processo não demonstra só por si uma quebra de cuidado.” 

 

4) Decisões proferidas pelo juiz em que a parte lesada discorda do seu conteúdo 

Vide, neste sentido o já citado, Acórdão do STJ de 08/07/97, mas também o Acórdão 

do STJ de 20/10/2005148 onde se pode ler que só estão reunidos os pressupostos da 

ilicitude e da culpa suscetível de importara Responsabilidade Civil do Estado “nos casos 

de mais gritante denegação da justiça, tais como a demora na sua administração, a 

manifesta falta de razoabilidade da decisão, o dolo do juiz, o erro grosseiro em grave 

violação da lei, a afirmação ou negação de factos incontestavelmente não provados ou 

assentes nos autos, por culpa grave indesculpável do julgador. Isto é, para o 

reconhecimento, em concreto, de uma obrigação de indemnizar, por parte do Estado, 

por facto do exercício da Função Jurisdicional, não basta a discordância da parte que se 

diz lesada, nem sequer a convicção que, em alguns processos, sempre será possível 

formar, de que não foi justa ou melhor a solução encontrada: impõe-se que haja a 

certeza de que um juiz normal e exigivelmente preparado e cuidadoso não teria julgado 
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pela forma a que se tiver chegado, sendo esta inadmissível e fora dos cânones 

minimamente aceitáveis.” 

 

5) Não existe erro grosseiro quando ocorra uma detenção e ordenação de prisão 

preventiva e em sede de julgamento o arguido venha a ser absolvido, pese embora, 

a liberdade seja um direito fundamental. 

Neste sentido Acórdão do STJ de 19/09/2002149 onde se pode ler, “a circunstância de 

alguém ser sujeito a prisão preventiva, legal e judicialmente estabelecida, e vir depois a 

ser absolvido em julgamento, e nessa altura libertado, por não se considerarem provados 

os factos que lhe eram imputados e que basearam aquela prisão, só por si, não 

possibilita, automaticamente, o direito à indemnização.” 

 Veja-se ainda o Acórdão do STJ de 06/06/2004150 onde se refere que, “a prisão não é 

injustificada, e muito menos por erro grosseiro, só porque o interessado vem a ser 

absolvido. A circunstância de alguém ser sujeito a prisão preventiva, legal e 

judicialmente estabelecida, e depois vir a ser absolvido em julgamento, sendo então 

libertado, por não se considerarem provados os factos que lhe eram imputados.”  

 E por fim, mais recentemente, o Acórdão do STJ de 22/03/2011151 que considerou ser 

irrelevante para a qualificação de erro, o facto “do arguido, mais tarde, ter sido 

absolvido ou ter sido objeto de não pronúncia pelos crimes de que se encontrava 

acusado”. 

 

6) Não é considerado erro grosseiro os atos de interpretação lógica de normas 

jurídicas e de valoração dos factos e da prova não determinantes de culpa. 
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Neste sentido, pode ler-se no Acórdão do STJ de 14/12/2006152 “erro de direito 

praticado pelo juiz só poderá constituir fundamento de Responsabilidade Civil do 

Estado quando seja grosseiro, evidente, crasso, palmar, indiscutível, e de tal modo grave 

que torne a decisão judicial numa decisão claramente arbitrária, assente em conclusões 

absurdas, demonstrativa de uma atividade dolosa ou gravemente negligente. Já não 

podendo originar tal responsabilidade, sob pena de paralisação do funcionamento da 

Justiça e de perturbação da independência dos juízes, qualquer hipótese de atos de 

interpretação lógica de normas jurídicas e de valoração dos factos e da prova não 

determinantes de culpa.” Também neste sentido, se demonstra interessante, o Acórdão 

do STJ de 08/09/2009,153 onde se refere que “qualquer responsabilidade por atos de 

interpretação das normas de direito e pela valoração dos factos e da prova. Certo, ainda, 

que nesta perspetiva, o sistema de recursos, e a hierarquia das instâncias, contribuem, 

desde logo, para o sucessivo aperfeiçoamento da decisão, reduzindo substancialmente a 

possibilidade de uma sentença injusta”. 

 

Afastados destes casos, podemos todavia, considerar que para a Jurisprudência 

Portuguesa, estamos perante a Responsabilidade Civil decorrente da Função 

Jurisdicional por Erro, nos seguintes casos: 

 
1) Decisões em que os magistrados agem despromovidos das suas competências 

técnicas, determinando-se à margem das suas obrigações estatutárias. 

Neste sentido Acórdão do STJ de 03/12/1998,154 existindo responsabilidade quando os 

magistrados agem “desprovidos da necessária competência legal, ou fora do exercício 

do seu múnus ou sem utilização do processo devido, ou mesmo quando, embora 

investidos da autoridade própria do cargo, se hajam determinado à margem dos 

princípios deontológicos e estatutários que regem o exercício da função judicial ou, 

ainda, impulsionados por motivações de relevância criminal, v. g. por peita, suborno, 

concessão, concussão, abuso do poder ou prevaricação.” 
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2) Verificação de um Erro que não se prende com a valoração jurídica dos factos e 

provas, mas sim um erro que seja evidente, ostensivo, crasso, palmar, indiscutível, 

numa palavra: grosseiro. 

 

Vide, Acórdão STJ de 31/03/2004155, onde se pode ler que “o erro de direito praticado 

pelo juiz só poderá constituir fundamento de Responsabilidade Civil na jurisdição cível 

quando, salvaguardada a essência da Função Jurisdicional, seja grosseiro, evidente, 

crasso, palmar, indiscutível, e de tal modo grave que torne a decisão judicial numa 

decisão claramente arbitrária, assente em conclusões absurdas.” Também neste sentido 

Acórdão STJ de 15/02/2007.156  

 

Ainda a título de exemplo, muito recentemente, o Acórdão do STJ de 28/02/2012157 

configurou como erro “a condenação do lesado numa multa de montante superior a € 

167 000 num processo-crime em que interveio como testemunha indicada pela 

acusação. Provado que ao tomar conhecimento da decisão judicial em causa o autor 

ficou desvairado, deixou de comer e de dormir, esteve oito dias sem sair de casa, ficou 

ensimesmado e chorava, tomava sedativos para descansar, receou ficar na miséria, os 

seus cabelos da cabeça ficaram brancos e emagreceu, é indiscutível que o erro grosseiro 

de que foi vítima teve consequências danosas cuja seriedade não pode nem deve ser 

ignorada (…) “o erro de direito só constituirá fundamento de Responsabilidade Civil 

quando, salvaguardada a essência da Função Jurisdicional, seja grosseiro, evidente, 

crasso, palmar, indiscutível e de tal modo grave que torne a decisão judicial numa 

decisão claramente arbitrária, assente em conclusões absurdas.” 

 

3) Erro grosseiro na apreciação dos pressupostos de facto 

 

Neste sentido, veja-se por exemplo, o Acórdão do STJ de 13/05/2003158 onde se 

decidiu que “mantida a prisão preventiva por erro grosseiro na avaliação, apreciação dos 
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pressupostos de facto, que a determinam ou a determinaram inicialmente, fica 

justificado o dever de indemnizar os danos causados à personalidade moral do lesado”. 

O erro grosseiro nesta apreciação tem que ser um erro qualificado, por exemplo quando 

seja ordenada detenção ou executada prisão preventiva, sem que estejam reunidos os 

requisitos ou condições em que a lei os autoriza, caso em que ocorre erro de direito ma 

interpretação e aplicação dos pressupostos de facto, e que essa detenção ou prisão seja 

patentemente injustificada, “dado revelar-se assente em erro grosseiro na apreciação dos 

seus pressupostos materiais ou de facto, ou seja, em erro de facto grave, relativo aos 

factos invocados para fundamentar a decisão de determinar ou manter a prisão 

preventiva, por não existirem ou não corresponderem à verdade. O n.º 2 do art.º 225 

CPP dirige-se a um erro qualificado – um erro crasso, contra manifesta evidência, de 

todo desrazoável, e que, por conseguinte, envolverá falta ou culpa funcional em que 

profissionais de normal capacidade ou mediana competência, atuando com o 

conhecimento e a diligência exigíveis, não incorreriam.” (Acórdão do STJ de 

27/11/2003).159  

 

Ainda em relação ao erro que ocorre na apreciação dos pressupostos de facto, que 

advenha de prisão preventiva que seja ilegal, e não basta que seja ilegal, mas sim que 

essa ilegalidade seja manifesta ou notória, o erro releva se for “grosseiro ou 

indesculpável, seja “escandaloso, crasso, supino, que procede de culpa grave do errante; 

aquele em que não teria caído uma pessoa dotada de normal inteligência, experiência e 

circunspeção”, neste sentido, Acórdão do STJ de 22/01/2008.160 

 

4) Não apreciação da prova 

Vide, Acórdão do STJ de 11/10/2011,161 onde se afirmou que “a medida de coação de 

prisão preventiva, além de subsidiária em relação às demais previstas na lei, só pode ser 

aplicada se “houver fortes indícios da prática de crime doloso punível com pena de 

prisão de máximo superior a três anos”, como prescreve o art. 202.º do CPP, o que 

implica, necessariamente, e antes de mais, que, no momento da aplicação da medida, 
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sejam ponderados concreta e criticamente todos os indícios até então recolhidos (…). Se 

o despacho judicial que ordenou a prisão preventiva do autor teve como indiciados os 

crimes constantes da acusação pelo simples facto de dela constarem, sem qualquer 

apreciação concreta da prova indiciária, para a qual remeteu acriticamente, presumindo 

que, tendo sido deduzida acusação pelo MP, existiriam suficientes indícios da atividade 

criminosa que lhe era imputada, mostra-se inadmissível e, portanto, manifestamente 

ilegal tal interpretação da lei. Ainda que se entenda que a remissão para a acusação 

implica, também, remissão para a prova indiciária, mesmo assim é difícil sustentar que 

o decisor judicial ponderou, ele próprio, e concretamente a dita prova indiciária, como 

tinha obrigação de fazer, se o despacho não aponta minimamente nesse sentido. Se a 

acusação deduzida contra o autor se fundou em prova indiciária genérica, conclusiva e 

inconcludente, manifestamente insuficiente (…), estar-se-á no campo do erro de direito, 

que se mostra grosseiro, evidente e fora do campo em que é natural a incerteza, gerador, 

por isso, da manifesta ilegalidade da prisão preventiva decretada (art. 225.º, n.º 1, do 

CPP). Estar-se-á no âmbito do erro do facto, ou seja, no âmbito do erro na apreciação 

dos pressupostos de facto de que dependia a aplicação da medida a que se refere o n.º 2 

do art. 225.º, perante o erro na apreciação dos indícios disponíveis da prática dos 

crimes, que é a primeira operação a realizar pelo julgador e da qual depende, desde 

logo, a aplicação da medida. Tratando-se de erro grosseiro ou, pelo menos, de ato 

temerário que o decisor podia e devia ter evitado, verifica-se a obrigação do Estado 

indemnizar o autor pela prisão que injustamente suportou.” 

 

CONCLUSÕES 
 

Atualmente, no nosso ordenamento Jurídico encontra-se em vigor a lei nº. 67/2007, de 

31 de dezembro, fruto de uma grande espera, dado que, anteriormente se encontrava em 

vigor o Decreto-Lei 48.051, de 27 de novembro de 1967, que ainda, com todas as suas 

insuficiências, vigorou cerca de quarenta anos.  

Como podemos verificar, com a evolução histórica em geral, bem como, com a 

evolução ocorrida em Portugal, primitivamente era consagrada uma irresponsabilidade 

do Estado, que contudo, fruto de esforços jurisprudenciais, doutrinais, e de casos 

flagrantes e injustiças, foi evoluindo no sentido de se consagrar a Responsabilidade do 



Estado. Todavia, esta consagração seria alvo de uma aceitação que levaria séculos a 

amadurecer, desde logo, pela grande dificuldade em aceitar que o Estado, existindo para 

prosseguir os fins públicos, pudesse com os seus poderes lesar os particulares e mais, 

que os tivesse que ressarcir pelos danos causados pelos seus poderes. 

Pese embora, o nosso ordenamento já há muito reconhecesse que também a Função 

Jurisdicional deveria responder civilmente, somente com a atual lei se consagrou essa 

responsabilidade expressamente, o que se considera um verdadeiro progresso para o 

nosso ordenamento, dada a importância do instituto da Responsabilidade Civil, que 

funciona como instituto reparador, garantístico contenciosamente, preventivo e punitivo 

e ainda porque “a legalidade democrática exige um edifício de responsabilidade de 

todos os poderes do Estado e, neles, dos respetivos titulares dos órgãos e seus agentes. 

A lei é igual para todos e ninguém está acima dela, e se é verdade que contextos 

históricos houve em que a irresponsabilidade do juiz era compreensível e até exigida de 

certo modo pelo sistema, no momento atual a irresponsabilidade do juiz não se 

compadece com a ideia democrática, não esquecendo que aqueles foram os momentos 

em que a magistratura foi mais odiada.”162 

Contudo, a consagração expressa da responsabilidade da Função Jurisdicional, 

porventura, não atua como um condão automático, quanto a esta afirmação, já referia 

Luís Catarino,163 na sua intervenção nos trabalhos preparatórios da LRCEE que “mesmo 

a tendência atual para o estabelecimento de legislação própria…não é totalmente de 

aplaudir. É que demasiadas vezes, após afirmação de um princípio de responsabilidade 

estatuem de seguida limitações materiais ou formais/processuais à sua efetivação.”164 

O atual regime contempla nos artigos 12º, 13º e 14º a Responsabilidade decorrente da 

Função Jurisdicional, sendo que, o artigo 12º estabelece o Regime Geral da 

Responsabilidade na Administração da Justiça, aplicável, designadamente quando falhe 

um prazo razoável para a decisão e cujo regime equivale ao da Responsabilidade por 

Factos Ilícitos cometidos no Exercício da Função Administrativa (cuja análise não nos 

ocupamos), o artigo 13º, por sua vez, consagra a Responsabilidade por Erro Judiciário, 
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onde se estatui que o Estado responde quando a Decisão seja Manifestamente 

Inconstitucional, Ilegal ou Injustificada por Erro Grosseiro na Apreciação dos respetivos 

Pressupostos de Facto. E por fim, o artigo 14º, onde se consagra expressamente, a 

Responsabilidade dos Magistrados que apenas existe, sob a forma de Direito de 

Regresso, quando os Magistrados tenham agido com dolo ou culpa grave. 

Invertemos na nossa análise, a ordem do legislador, e analisámos em primeiro lugar, a 

Responsabilidade dos Magistrados que não podem ser demandados diretamente pelas 

partes, estes, somente poderão ser responsabilizados, se o Estado exercer contra si, o 

Direito de Regresso, e nesses casos, teremos que estar perante um caso de dolo ou culpa 

grave. Esta especificidade do regime prende-se sobretudo, com as características da 

Magistratura (desde logo pela importância do principio da independência do Juiz que 

somente deve obediência à Constituição e à lei, bem como pela mudança de paradigma 

que se operou em relação ao papel ativo e criador do próprio juiz). 

Não obstante, equacionou-se qual o regime aplicável, bem como qual a influência na 

responsabilidade do juiz, para os seguintes casos: em primeiro lugar quando o litigio 

seja decidido por Juízes Sociais (aplica-se a estes, o art. 14º da LRCEE quanto ao erro 

cometido na decisão final, não se prenda com a falta de conhecimentos técnico-

jurídicos), em segundo lugar, quando estejamos perante o funcionamento de um 

Tribunal de Júri (em que deverá responder o Estado, nos termos do art. 12º da LRCEE, 

afastando o erro do juiz, quando este decida com base na matéria de facto inquinada em 

erro pelo júri, já os jurados, por sua vez, não respondem ao abrigo do RRCEE), em 

terceiro lugar, quando funcione o Tribunal Coletivo (o RRCEE tem plena 

aplicabilidade), em quarto lugar, quando o litigio seja dirimido em Tribunal Arbitral (a 

Responsabilidade dos Árbitros é contratual, já quanto à Responsabilidade do Estado, 

quando estes pratiquem danos, tem-se entendido pacificamente que esta 

responsabilidade inexiste na arbitragem voluntária, todavia, quando estejamos perante a 

arbitragem necessária, existem divergências doutrinais, dado que, os particulares só 

recorrem a este Tribunal porque assim o próprio Estado os obriga) e por fim, quando o 

juiz decida com base em Peritagem (tendo-se entendido que a responsabilidade dos 

peritos encontra-se subtraída ao RRCEE e que dificilmente o juiz decide com erro 

quando se baseie na mesma). 



De seguida, analisou-se os dois pressupostos para que ocorra a Responsabilidade Civil 

por Dano decorrente da Função Jurisdicional por Erro: o primeiro a Ocorrência de um 

Erro (de facto ou de direito) e em segundo lugar o pressuposto processual da Prévia 

Revogação da decisão inquinada de Erro, acoplando a análise da Competência dos 

Tribunais e o Direito de Regresso. 

Verificamos neste âmbito que, ainda que a Justiça deva ser considerada um escudo de 

proteção do cidadão, da sua justiça, liberdade, segurança e paz social, é com alguma 

dificuldade que se define o erro grosseiro, desde logo, porque parece existir uma certa 

dificuldade de aceitação do mesmo, decorrente de dogmas, tais como, o caso julgado, os 

valores associados já referidos, “mas sobretudo do entendimento de que a reparação do 

erro deve decorrer de “remédios naturais”. Se as sentenças dizem o direito, uma 

sentença errada deverá originar um procedimento de reintegração da ordem jurídica? 

Como? Através da consagração de recursos; de graus de instância ou jurisdição.”165 

Parece-nos, concluir assim, que a lei vai longe demais, pois de facto, parece ir para além 

da exigência do Erro (releva apenas o Erro Manifesto (de direito) ou o Erro Grosseiro 

(erro de facto), “extraído do juízo relativo à relevância jurídica do dano, de 

proporcionalidade e de repartição dos custos e encargos com o sistema de justiça”166), 

exige-se um verdadeiro horror judicial, como tivemos aliás oportunidade de verificar, 

pela decomposição do conceito quer por parte da doutrina quer da jurisprudência. 

Parece assim, que relativamente à função decorrente da Função Jurisdicional na hora de 

ponderar entre os princípios da independência da Magistratura e o princípio da 

Responsabilidade, pese embora, formalmente esteja consagrado que deverá ser esta a 

prevalecer, oferece-nos dúvidas que tal ocorra na prática. 

A acrescer, como tivemos oportunidade de indagar, quando o Estado é condenado ao 

pagamento de uma indemnização por dano decorrente da Função Jurisdicional causado 

a um terceiro, em que se verifique que o Magistrado agiu com dolo ou culpa grave, o 

Estado goza de direito de Regresso contra esse Magistrado. Direito esse, que cabe ao 

órgão com competência para o exercício do poder disciplinar oficiosamente ou por 

iniciativa do Ministro da Justiça acautelar. 
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 Todavia, como vimos, este Direito de Regresso, expressamente consagrado pelo 

legislador no artigo 14º da LRCEE, propende a ser esquecido, pelos órgãos competentes 

para o tal, nomeadamente, o CSM, CSMP e CSTAF, tendendo a ser entendida de forma 

hábil a obrigatoriedade do direito de regresso, como somente uma obrigatoriedade de 

intentar todas as diligências necessárias por forma a aferir sobre o Direito de Regresso 

se deverá concretizar ou não. 

Portanto, em jeito de conclusão final, consideramos que, com a dificuldade existente em 

definir o conceito de Erro Grosseiro, que muitas vezes é definido pela própria 

jurisprudência, (que nos parece, não iluminada, de toda a imparcialidade) para além do 

razoável, ao qual acrescentamos o pressuposto processual da Prévia Revogação de 

decisão, juntamente com a impossibilidade de intentar uma ação de Responsabilidade 

Civil (sem prejuízo da responsabilidade criminal) diretamente contra o Magistrado, e 

juntando ainda, a esta fórmula, a não efetividade do Direito de Regresso, verificamos 

que a LRCEE, pese embora, consagre a Responsabilidade Civil decorrente da Função 

Jurisdicional, expressamente, na prática pouca efetividade se revela, pelo menos na 

esfera jurídica do Magistrado. Trata-se de uma fórmula demasiado complexa. 

Tal facto, contudo, não deverá ser encarado automaticamente, como uma imunidade do 

poder judicial, nem tão pouco, como um privilégio pessoal dos Magistrados, é 

necessário sim, ter em consideração que o princípio da independência (e que é uma 

garantia para todos os utentes da Justiça) transporta a ideia de que o juiz não pode ser 

condicionado na sua função pelo medo de uma punição ou pela esperança de um prémio 

e este princípio tem que se encontrar em pleno equilíbrio com o da Responsabilidade do 

juiz, para além deste equilíbrio, é ainda necessário conseguir ponderar as várias razões 

que elencamos e que podem potenciar ou até mesmo originar a prática do Erro. 

Por fim, refira-se que num Estado social de direito, o papel do juiz é um papel ativo, a 

este, não cabe, portanto, apenas aplicar a lei, mas sim, decidir os litígios que lhe são 

apresentados, interpretar as leis cada vez mais extensas que tantas vezes se demonstram 

pouco claras, detentoras de lacunas, insuficientes para abarcar todos os problemas 

conflituantes de uma sociedade cada vez mais complexa. Assim, já não é pedido ao juiz 

de hoje, que seja somente conhecedor da lei e que a aplique de forma automática e 

dedutiva, mas que seja ele mesmo criador do direito, não no sentido de substituir-se ao 

legislador no plano das escolhas, mas sim no sentido de encontrar a solução dogmática 



satisfatória para o caso em concreto (os juízes deverão ter o bom senso para 

compreender os limites constitucionais das suas funções, de forma a alcançar um 

desejável equilíbrio de poderes que a CRP prevê). Contudo, numa sociedade que 

reclama um juiz criador do direito, em que o império da justiça se deverá sobrepor ao 

império do direito, é a mesma sociedade que reclama cada vez mais um maior 

Responsabilização dos Poderes do Estado, incluindo o Poder Judicial, devendo o nosso 

sistema, ir maturando nesta área. 
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