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Partindo do direito geral e universal dos cidadãos à reparação dos danos que lhes sejam cau-sados, qualquer que seja a sua origem, em função do poder estadual em causa, os autores efec-tuam uma análise sobre o regime jurídico da responsabilidade civil decorrente do exercício dafunção jurisdicional, reflectindo sobre as soluções que dela constam, atentando essencialmente nasdimensões normativas dos arts. 12.º, 13.º e 14.ºSobre o primeiro releva-se criticamente a cláusula geral de remissão no domínio da res-ponsabilidade por factos ilícitos, que se extrai do art. 12.º, por demasiado ampla. Sobre o art. 13.º,que condensa a responsabilidade civil por erro judiciário os autores, entre outros, sublinham oproblema do erro grosseiro, a que parece ligar-se a ideia de culpa grave, na medida em que a deci-são jurisdicional em causa reflecte uma diligência e zelo manifestamente inferiores àqueles a quese encontram obrigados os juízes em razão do cargo. Sobre o direito de regresso constante noart. 14.º os autores sublinham a perplexidade que na sua opinião a solução legislativa consa-grou, ao estabelecer a “incompreensível” previsão do Ministro da Justiça tomar alguma iniciativapara provocar a decisão do órgão de gestão das magistraturas, pois isso significa que o Ministropode intrometer-se nas competências do órgão, que se caracteriza pela autonomia e indepen-dência face ao Governo.

1. NOTAS INTRODUTÓRIAS
1.1. O tema que vai ser tratado, em palavras simples e acessíveis, para

fácil compreensão dos leitores, é uma componente da matéria, em geral, de
direito público, conquanto se possa ver aqui uma influência do direito pri-
vado, em especial, o capítulo do Direito das Obrigações, na medida em que
a responsabilidade civil convoca sempre pressupostos ou elementos que são
abordados naquele capítulo.

Quando se fala em actos ou factos, ou mesmo comportamentos, lícitos
ou ilícitos, no risco social, ou quando se fala em culpa, em nexo de causali-
dade e em dano ou prejuízo, tudo isto é tratado civilisticamente, ainda que se
deva pensar no salto do direito privado para o direito público1 2.
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1 Se é certo que este salto para o direito privado pode ter a ver com a chamada “fugapara o direito privado”, não é menos verdade que, em sentido inverso, se assiste hoje a



E esse salto consumou-se recentemente com um diploma que se veio ocu-
par globalmente da responsabilidade civil pública ou responsabilidade dos
poderes públicos, a Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro (lei esta que apro-
vou o Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais
Entidades Públicas, doravante também designado por RRCEEP), mas sem se
desligar do direito privado, como se colhe dos seus arts. 3.º, 4.º, 5.º, 9.º e 10.º
(doravante, os artigos identificados são artigos daquela Lei n.º 67/2007).

Mas essa responsabilidade civil pública só tem a ver com a área de
gestão pública3 dos poderes públicos (ainda que a nova lei não utilize a
expressão “gestão pública”) em termos substantivos, regendo-se a gestão pri-
vada substantivamente pela lei civil (é o exemplo da aceitação de uma herança
ou de uma doação da parte do Estado, ou do cumprimento de um contrato tipi-
camente civil, que o Estado age despido do seu poder público).

E, no âmbito dessa responsabilidade civil pública, importa aqui apenas a
extracontratual, afastando, assim, a responsabilidade contratual — o relevo
actual do Código dos Contratos Públicos (CCP), que integrou os contratos
administrativos e, neste ponto, revogou o capítulo próprio do Código do Pro-
cedimento Administrativo (CPA) — e distinguindo-se da responsabilidade finan-
ceira. Esta última é um campo privilegiado do Tribunal de Contas, como ver-
dadeiro órgão jurisdicional, com uma actuação cada vez mais visível (importante
é, no momento, o capítulo da efectivação da responsabilidade financeira: res-
ponsabilidade reintegratória e sancionatória).

1.2. Dito isto, entende-se facilmente que o objectivo essencial do texto,
com a delimitação que acaba de ser feita, é o de divulgar a lei que aprovou
o RRCEEP, não propriamente fazer uma teoria geral de responsabilidade civil
pública, reflectindo sobre as soluções que dela constam e agora em vigor, para
delas tirar proveito, quando há danos decorrentes do exercício dos poderes
públicos, que devem ser indemnizados, a favor dos lesados.

E, pondo definitivamente de lado o anterior regime legal do velho Decreto-
-Lei n.º 48051, de 21 de Novembro de 1967, que, a par do regime especifico
para as autarquias locais — constante originariamente do Código Administrativo
e depois do Decreto-Lei n.º 100/84, de 29 de Março, e da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro —, constituíram um aparelho fundamental para o exercício do

12 Guilherme da Fonseca / Miguel Bettencourt da Câmara

JULGAR - N.º 11 - 2010

uma administrativização de certas zonas do direito, tradicionalmente dominadas pelo direitoprivado.
2 Alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de Julho.
3 O art. 1.º, n.º 2, do RRCEEP, refere expressamente: “Para os efeitos do disposto no númeroanterior, correspondem ao exercício da função administrativa as acções e omissões adopta-das no exercício de prerrogativas de poder público ou reguladas por disposições ou princí-pios de direito administrativo” (o sublinhado é nosso). Pese embora poder esta norma rea-vivar um debate que se pretende evitar (a crise da distinção entre acto de gestão pública eacto de gestão privada), o certo é que a parte final da mesma permite uma interpretação maislata, no sentido de abrir o âmbito de aplicação deste diploma a situações que extravasem afronteiras dos actos de gestão pública.



direito de acção fundado em responsabilidade civil extracontratual do Estado
e demais pessoas colectivas públicas, no domínio dos actos de gestão pública
(um bom exemplo de leis que perduraram no tempo praticamente intocáveis).

A titulo de curiosidade, interessa registar o longo processo legislativo
que culminou na Lei n.º 67/20074, preenchendo praticamente toda esta década
de 2000, e que passou pela apresentação na Assembleia da República de
sucessivas propostas de lei — a primeira com o n.º 95/VIII, da VIII legislatura,
apresentada em 17 de Julho de 2001 —, sempre com apoio parlamentar
unânime. Só que não passaram da aprovação na generalidade e foram cadu-
cando por força da circunstância da demissão do Governo, e só com a
X legislatura, a presente legislatura, face ao recomeço do processo legislativo,
com a proposta de lei n.º 56/X, apresentada na data de 20 de Julho de 2006,
chega-se, então, ao Decreto n.º 150/X, de que resultou a nova lei.

Mas, houve ainda um percalço de um extenso veto do Presidente da
República, que não foi acolhido na Assembleia da República (aliás, um veto
um tanto estranho porque, no essencial, assentou “no plano da sanidade e equi-
líbrio das finanças do Estado” e, depois, nas dúvidas sobre a “eficiência do sis-
tema de justiça” para responder a uma sobrecarga que se pode vir a verifi-
car sobre o aparelho judiciário, enfim, um veto a contrariar a efectivação do
direito de acção da parte dos cidadãos lesados).

Em todo o caso, valeu a pena a demora, pois, finalmente, temos uma lei
que, apesar das críticas que se possam apontar, regula, em geral, a respon-
sabilidade civil extracontratual com origem no exercício de poderes públicos,
todos eles, sem excepções (o poder administrativo, o poder legislativo e o poder
jurisdicional).

2. A RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS DECORRENTES DO
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL (EM ESPECIAL, O
ERRO JUDICIÁRIO)
2.1. A publicação da Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, que aprovou

o Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Enti-
dades Públicas, em vigor desde 30 de Janeiro do corrente ano (art. 6.º da Lei),
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4 E talvez se deva considerar esta Lei como o coroamento do edifício de amplas reformas nodomínio do Direito Público, que, sob o impulso da CRP, se verificaram nestes últimos dez anos— com antecedentes no período posterior ao texto original da Constituição de 1976 — eque começaram ainda na década de 90 (o CPA é de 1991) e se concretizaram nesteséculo XXI (o CPTA e o ETAF, no que toca ao contencioso administrativo, e o recente CCP).Têm sido importantes e inovatórios passos para a construção desse edifício, e, ao invés doque sucede noutros campos do direito, não tem havido muitas alterações ou modificações dosdiplomas legais, o que se nos afigura como sendo um aspecto positivo, neste frenesim legis-lativo a que assistimos todos os dias ao lermos o Diário da República. E não há dúvida quetais reformas foram adiantando algumas ideias sobre a responsabilidade civil extracontratualdos poderes públicos, o que significa que o legislador de 2007 não se encontrava em brancopara introduzir as inovações.



vem pôr a nu e a claro a responsabilidade civil por danos decorrentes do
exercício da função jurisdicional (o capítulo III da Lei), ou, de forma mais sim-
ples, a responsabilidade do Estado — Juiz.

Ainda que se possam levantar dificuldades e suscitar complexidades, a
propósito daquele capítulo III do regime aprovado por esta Lei, sobretudo, a
nível da classe dos magistrados, os presumíveis causadores de danos, é um
facto que não se pode iludir uma realidade intensa da nossa vivência quoti-
diana, e que é a de um dever de indemnizar, desde logo, por parte do Estado,
havendo danos para os cidadãos decorrentes do exercício da função jurisdi-
cional5. Um dever de indemnizar, a que corresponde um direito dos cidadãos
lesados a uma indemnização, com cobertura constitucional, de tal modo que
se não possa dizer que se reconhece o direito por danos causados, por
exemplo, à propriedade, ao comércio e à indústria, mas não se reconhece o
mesmo direito por danos emergentes da violação de direitos tão ou mais fun-
damentais, como o direito à liberdade individual ou o direito a uma sentença
de um Tribunal justo e célere.

O Estado não pode escolher entre prestar e indemnizar: ele tem o dever
de prestar — e a justiça é também uma prestação — e deve indemnizar, se
a prestação for omitida ou irregularmente realizada.

Já lá vai longe o tempo do princípio da irresponsabilidade do Estado e
hoje a afirmação vai no sentido cada vez mais amplo do favorecimento da pro-
tecção dos cidadãos, aí se incluindo o direito geral e universal dos cidadãos
à reparação dos danos que lhes sejam causados, qualquer que seja a sua ori-
gem, em função do poder estadual em causa6.

E é bom não esquecer a ideia que se colhia do Código Civil de Seabra,
do século XIX, constante do Título dedicado à responsabilidade por perdas e
danos causados por empregados públicos, no exercício das suas funções,
sem excluir a responsabilidade dos juizes pelos seus julgamentos, as acções
por crimes, abusos e erros de ofício dos juizes e a reparação devida ao réu
absolvido em revisão de sentença criminal executada (cfr. arts. 2401.º, 2402.º
e 2403.º do Código Civil de Seabra)7.

2.2. Antes de avançar, importa chamar a atenção para alguns aspectos
clarificadores do nosso tema.

Em primeiro lugar, a responsabilidade civil que vamos abordar é a res-
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5 E a Constituição, consagrando, entre as garantias dos juizes, a independência e a irrespon-sabilidade pelas suas decisões, não constitui nenhum obstáculo, pois a norma do n.º 2 doart. 216.º ressalva “as excepções consagradas na lei”, aqui a Lei n.º 67/2007.
6 A função reparadora da responsabilidade civil é sem dúvida alguma a sua função primordial.Todavia, é na responsabilidade civil pública que a função sancionatória assume maior relevocomparativamente com o que se passa na responsabilidade civil stricto sensu. Para além des-tas duas funções da responsabilidade civil, é possível identificar ainda uma função de protecçãodo lesado e uma função pedagógica ou preventiva.
7 Cfr. LUIZ DA CUNHA GONÇALVES, Tratado de Direito Civil em comentário ao Código Civil Por-

tuguês, Volume XIII, Coimbra Editora, Limitada, Coimbra — 1939, págs. 479 e segs.



ponsabilidade extracontratual, tout court, não sendo abordada aqui a respon-
sabilidade civil contratual ou pré-contratual.

Em segundo lugar, os pressupostos da responsabilidade civil8 são os
que se conhecem no âmbito do direito das obrigações e a mesma respon-
sabilidade é sempre uma responsabilidade por actos de gestão pública, pois
o exercício da função jurisdicional é sempre gestão pública estadual (mesmo
que haja traços privatísticos, como acontece actualmente com certos mode-
los processuais, tais como, o processo executivo, o processo de mediação ou
o processo arbitral)9.

Por último, há que salvaguardar regimes especiais, que não vão ser aqui
tratados: o regime especial aplicável aos casos de sentença penal condena-
tória injusta e de privação injustificada da liberdade, que foi ressalvado no
n.º 1 do art. 13.º do RRCEEP (é o regime constante do art. 225.º, relativamente
à indemnização por privação da liberdade ilegal ou injustificada, e dos
arts. 461.º e 462.º, no âmbito da sentença absolutória do juízo de revisão, pre-
ceitos esses do Código de Processo Penal)10; e o regime especial da acção
de indemnização contra magistrados, prevista e regulada nos arts. 1083.º
a 1093.º, do Código do Processo Civil, envolvendo uma responsabilidade
pessoal e subjectiva dos magistrados, de que o Estado se demarca (respon-
sabilidade pelos danos causados, em especial, quando haja condenação por
crime de suspeita, suborno, concussão ou prevaricação, e nos casos de dolo
e denegação de justiça).

3. É o capítulo III da Lei a regular a responsabilidade civil por danos
decorrentes do exercício da função jurisdicional, ocupando-se os arts. 12.º a
14.º, respectivamente, do regime geral — e é “o regime da responsabilidade
por factos ilícitos cometidos no exercício da função administrativa” —, da res-
ponsabilidade por erro judiciário e da responsabilidade dos magistrados, a
nível do direito de regresso que o Estado goza contra eles.

O legislador, todavia, não esteve em branco ao longo de um processo
legislativo que, estranhamente, foi demorado nesta década de 2000, porque,
por um lado, o texto constitucional obrigou-o a agir, por força do disposto
nos arts. 22.º e 271.º, e, por outro lado, as reformas no domínio do Direito
Público, nestes últimos vinte anos, com o impulso da Constituição, em espe-
cial, a constituição administrativa, não podiam deixar de o influenciar (a cons-
titucionalização da justiça administrativa e os direitos e garantias dos admi-
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8 Sobre os pressupostos da responsabilidade civil, v., entre outros, FERNANDO DE SANDY LOPESPESSOA JORGE, Ensaio Sobre Os Pressupostos Da Responsabilidade Civil (reimpressão),Livraria Almedina, Coimbra — 1999.
9 Sobre a noção de arbitragem, v., entre outros, DÁRIO MOURA VICENTE, Da Arbitragem Comer-

cial Internacional — Direito Aplicável ao mérito da Causa, Coimbra Editora, 1990, págs. 27e segs.
10 Cfr. o comentário de CARLOS ALBERTO FERNANDES CADILHA à norma do art. 13.º do RRCEEP,

Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas, Ano-
tado, Coimbra Editora, 2008, págs. 202 e segs.



nistrados, sobretudo, a nível do art. 267.º, são os aspectos mais significativos
a registar).

Na verdade, é um facto que o legislador foi adiantando alguma coisa
sobre a responsabilidade, nos pontos relativos ao âmbito da jurisdição admi-
nistrativa, à competência material e territorial dos Tribunais administrativos, ao
modelo das acções administrativas, com soluções inovatórias, e aos Tribunais
arbitrais.

É o que se pode colher de uma leitura conjugada dos arts. 3.º, n.º 2, 4.º,
n.os 1, als. g) e h), e 3, al. a), 24.º, n.º 1, al. f), e 37.º, al. c), do Estatuto dos
Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF) e dos arts. 18.º, 37.º, n.º 2, al. f),
e 185.º, do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA), aí se
encontrando referências à responsabilidade dos juízes pelas suas decisões, à
responsabilidade pelo exercício da função jurisdicional, e às acções corres-
pondentes (acções de responsabilidade e acções de regresso contra os juí-
zes e os magistrados do Ministério Público em serviço nos Tribunais Admi-
nistrativos e nos Tribunais do Contencioso Tributário).

O legislador esteve, pois, a par de toda esta matéria desde 2001, quando
se iniciou o processo legislativo, com a apresentação de sucessivas propos-
tas de lei, e bebeu, em parte, no articulado do anterior Decreto-Lei n.º 48.051,
de 21 de Novembro de 1967, que vigorou durante quarenta anos, não brigando
com a jurisprudência dos Tribunais, e foi um marco importante nesta matéria
da responsabilidade civil do Estado e demais entidades públicas.

4. Um percurso pelos arts. 12.º, 13.º e 14.º, revela-nos, numa primeira
abordagem simplificada, que são três ou quatro os centros decisores da Lei.

4.1. O primeiro relaciona-se com o regime geral aplicável “aos danos
ilicitamente causados pela administração da justiça”, e que é “o regime da
responsabilidade por factos ilícitos cometidos no exercício da função admi-
nistrativa”, de que se ocupa o capítulo II do RRCEEP, responsabilidade que,
aliás, é proclamada na norma do art. 1.º, n.º 1, e alargada à “responsabili-
dade civil dos titulares de órgãos, funcionários e agentes públicos por danos
decorrentes de acções ou omissões adoptadas no exercício das funções
administrativa e jurisdicional e por causa desse exercício” (vd. n.º 3 do
mesmo art. 1.º).

É uma cláusula geral de remissão no domínio da responsabilidade por fac-
tos ilícitos, que se extrai do art. 12.º e a que, desde logo, se pode apontar a
critica de uma demasiada amplitude, cabendo no ilícito um sem número de
situações, ligadas à administração da justiça, com intervenientes vários: juízes,
magistrados do Ministério Público e funcionários de justiça.

E a cláusula de remissão implica que se deva atender às acções ou
omissões ilícitas, cometidas com culpa leve, envolvendo só a responsabili-
dade exclusiva do Estado, por força do regime do art. 7.º, n.º 1, e aquelas que
são cometidas “com dolo ou com diligência e zelo manifestamente inferiores
àqueles a que se encontravam obrigados em razão do cargo”, envolvendo a
responsabilidade solidária do Estado com os autores dessas acções ou omis-
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sões, sendo que se presume “a existência de culpa leve na prática de actos
jurídicos ilícitos”, por aplicação dos arts. 8.º, n.os 1 e 2, e 10.º, n.º 211.

Uma exemplificação consta logo do art. 12.º, quando se reporta à “(…)
violação do direito a uma decisão judicial em prazo razoável (…)”, mas pode
estender-se à violação do direito a um “processo equitativo”, que é a fórmula
do n.º 4 do art. 20.º, da Constituição, o que tudo corresponde a uma verda-
deira denegação de justiça.

Então, cabe aqui todo o tipo de actos processuais do juiz de que resulte
o arrastamento no tempo de um processo sem decisão, seja por acção, seja
por omissão, ou o desrespeito da disciplina dos processos urgentes. E tam-
bém todo o tipo de actos processuais do juiz de que resulte a violação do prin-
cípio do contraditório ou do princípio da igualdade, por exemplo, de que
resulte o desfavorecimento de uma das partes no processo (o que, na prática,
será sempre o caso de desrespeito daqueles princípios, quando a lei impõe
observá-los).

É um mundo de hipóteses que se podem imaginar, umas vulgares e
outras menos vulgares, como seja, por exemplo, a violação, pelo juiz, do
dever especial de urbanidade — o caso de maltratar o advogado de uma
das partes num julgamento —, com influência negativa no decorrer do processo,
porque o advogado ficou perturbado.

Por último, neste mesmo âmbito do art. 12.º, há ainda a considerar as
acções ou omissões ilícitas que sejam atribuídas aos magistrados do Minis-
tério Público e, de modo geral, às secretarias dos Tribunais, de que decorram
danos ilicitamente causados aos cidadãos12.

4.2. O segundo tem a ver com o art. 13.º, que condensa a responsabi-
lidade civil por erro judiciário derivado de decisões jurisdicionais causadoras
de danos e que a lei tipifica como decisões “(…) manifestamente inconstitu-
cionais ou ilegais(…)” ou como decisões “(…) injustificadas por erro grosseiro
na apreciação dos respectivos pressupostos de facto” (vd. n.º 1 do cit. art. 13.º).

O mesmo n.º 1 ressalva o “(…) regime especial aplicável aos casos de
sentença penal condenatória injusta e de privação injustificada da liber-
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11 A distinção da responsabilidade suscita a questão da conformidade com a Constituição doregime da responsabilidade exclusiva do Estado, quando há acções ou omissões ilícitas,cometidas com culpa leve. É que o art. 22.º assenta na responsabilidade em forma solidá-ria do Estado “com os titulares dos seus órgãos, funcionários ou agentes”, sem distinguir assituações danosas. É uma questão jurídico-constitucional que se deixa em aberto. Adian-tamos apenas que o princípio do dever de prossecução do interesse público e o princípio daeficiência administrativa (vd. arts. 266.º e segs. da CRP) podem servir de argumento favorávelà solução legal actualmente em vigor.
12 Há ainda a questão que se pode levantar, face à referida cláusula geral de remissão para oregime do art. 7.º, de danos decorrentes do funcionamento anormal dos serviços, nos termose condições fixadas nos n.os 3 e 4 daquele preceito legal, como seja, por exemplo, umasituação de denegação de justiça, porque o Tribunal não tem salas ou gabinetes a funcionarem condições normais, e o juiz não pode realizar os julgamentos ou porque o processo seextraviou ou não aparece. É que o funcionamento anormal integra também o conceito de ili-citude (cfr. art. 9.º, n.º 2, do RRCEEP).
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dade (…)”, campo em que releva o erro judiciário, mas devia incluir na res-
salva o regime especial da acção de indemnização contra magistrados, regu-
lada no Código de Processo Civil, e atrás referida. Também esta do n.º 1 deixa
a dúvida sobre se o advérbio “manifestamente” se liga só às decisões “incons-
titucionais ou ilegais” ou se estende às decisões “injustificadas por erro gros-
seiro na apreciação dos respectivos pressupostos de facto”, devendo enten-
der-se que abrange todas as situações tipificadas na mencionada norma do
n.º 1.

Também aqui tem de se fazer a distinção entre as acções ou omissões
ilícitas cometidas com culpa leve e as que são cometidas com culpa grave ou
dolo, presumindo-se sempre aquela culpa. Ao erro grosseiro, todavia, parece
ligar-se a ideia de culpa grave, na medida em que a decisão jurisdicional em
causa reflecte uma diligência e zelo manifestamente inferiores àqueles a que
se encontram obrigados os juízes em razão do cargo, na óptica do art. 8.º,
n.º 1, do RRCEEP.

São múltiplas as hipóteses que se podem conjecturar a propósito de
decisões jurisdicionais manifestamente ilegais, a saber:

— as mais simples, como sejam, a aplicação de uma lei expressamente
revogada, sem que haja qualquer questão de sucessão de leis no
tempo, ou a aplicação da lei penal mais desfavorável para o arguido,
ou ainda o desrespeito da norma do n.º 2 do art. 95.º do CPTA,
quando o juiz administrativo julga processos impugnatórios.

— as menos simples, como sejam, a aplicação de uma norma ou de um
regime jurídico com um determinado sentido interpretativo, mas ao
arrepio de uma corrente doutrinal e jurisprudencial unanimemente
seguida e consolidada, e que todos esperariam ver escolhida; o conhe-
cimento, na decisão, de questões não suscitadas pelas partes e que
não são de conhecimento oficioso.

Já quanto às decisões jurisdicionais “manifestamente inconstitucionais”,
a dúvida está em saber se aí se incluem as decisões que aplicam normas
feridas de inconstitucionalidade (inconstitucionalidade orgânica, formal ou
material), nomeadamente, se elas foram já julgadas inconstitucionais pelo
Tribunal Constitucional ou até declaradas inconstitucionais, com força obri-
gatória geral.

Parece que não é isso que se pretende com a expressão decisões juris-
dicionais “manifestamente inconstitucionais”, mas antes, e só, as decisões
que directamente afrontam a Lei fundamental, nomeadamente, em matéria
de direitos fundamentais. Será a hipótese de uma decisão que aceite meios
de prova, como seja, a tortura, em processo penal, ou uma decisão que defira
o pedido de extradição, quando o crime é punido com pena de morte, segundo
o direito do Estado requisitante.

Mais fácil de ponderação, na prática, é a hipótese do erro grosseiro na
apreciação dos pressupostos de facto, que se reconduz a um erro, sobre a
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matéria de facto. Ou há erro ou não, a dificuldade estará na produção de prova
na acção indemnizatória a intentar pelo cidadão prejudicado e vítima dos
danos decorrentes da decisão jurisdicional ferida do tal erro grosseiro.

Por último, a norma do n.º 2 deste art. 13.º levanta dificuldades, com a
exigência, como pressuposto processual da acção indemnizatória, da “(...)
prévia revogação da decisão danosa pela jurisdição competente”, natural-
mente, em processo de recurso jurisdicional, e que não se compadece com
todos os casos em que não é legalmente possível interpor esse recurso
(desde logo, os casos que se relacionam com a alçada dos Tribunais).

O melhor teria sido prever, como pressuposto processual, a exigência de
uma séria probabilidade da existência de erro judiciário, pois, a ser como
está, pode a norma do n.º 2 brigar com o princípio da tutela judicial efectiva
consagrado no art. 20.º da Constituição, conjugado com o direito fundamen-
tal à reparação dos danos que assiste a todos os cidadãos (vd. art. 22.º
da CRP), nas situações em que se limita o direito de acção ou até se priva
esse direito. A menos que se avance pela eliminação das alçadas em todas
as jurisdições, o que nos parece ser impensável.

4.3. Finalmente, resta o art. 14.º, sobre a responsabilidade dos magistrados
(é a epigrafe do preceito), mas o que importa aqui é o direito de regresso de
que o Estado goza “contra eles”, os magistrados judiciais e do Ministério
Público (cfr. n.º 1 do cit. art. 14.º).

Esta norma suscita perplexidades, sobretudo, em conjugação com o
art. 6.º, do RRCEEP, que estatui ser obrigatório o exercício do direito de
regresso, e determinando o n.º 2 que “(...) a secretaria do Tribunal que tenha
condenado a pessoa colectiva remete certidão de sentença, logo após o trân-
sito em julgado, à entidade ou às entidades competentes para o exercício
do direito de regresso”, o que só pode significar que o legislador não quer que
fique esquecido “o exercício do direito de regresso”.

E a perplexidade está em que o n.º 2 do art. 14.º fez caber a decisão de
exercer o direito de regresso sobre os magistrados “ao órgão competente
para o exercício do poder disciplinar, a título oficioso ou por iniciativa do
Ministro da Justiça”. Como conciliar a obrigatoriedade do exercício do direito
de regresso com uma, pelo menos, aparente, discricionariedade do “órgão
competente para o exercício do poder disciplinar”, para decidir sobre o exer-
cício do direito sobre os magistrados? Será que aquele órgão pode abster ao
exercício do direito de regresso ou, então, nada decidir?

É, no mínimo, uma solução legal incompreensível e ainda mais incom-
preensível é a previsão do Ministro da Justiça tomar alguma iniciativa, para pro-
vocar a decisão daquele órgão — qualquer que ele seja —, pois isso signi-
fica que o Ministro pode intrometer-se nas competências do órgão, que se
caracteriza pela autonomia e independência face ao Governo (vd. art. 103.º
da CRP).

E, depois, qual o sentido útil de tal iniciativa ministerial: para não ser
esquecido o direito de regresso? Ou para influenciar o órgão competente
na tomada de decisão?
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Como quer que seja, tudo aponta no sentido de que, na prática, havendo
lugar ao direito de regresso, a norma entra no esquecimento, funcionando
só a disposição geral do art. 6.º, sendo, portanto, incumbência do Estado o
exercício desse direito “contra eles”, os magistrados, quando é caso disso, em
todas as situações, em obediência ao princípio da igualdade constitucionalmente
consagrado no art. 13.º13.
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13 Uma nota final para registar uma sugestão: a de que, obrigando o exercício do direito deregresso à utilização de uma acção de regresso, podia estar previsto na lei que fosse enxer-tado na acção indemnizatória respectiva um incidente de dedução de um pedido de intervençãoprovocada dos titulares de órgãos, funcionários e agentes solidariamente responsáveis, nostermos e para os efeitos do disposto no art. 329.º do Código de Processo Civil.


