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O abuso do direito de petição 
responsabilidade de indenizar por dano 

em reclamação rn••rp,·im 

Marcelo Dolzany da 

1 Introdução: a Emenda Constitucional 45 e o 
Conselho Nacional de Justiça 

O tema vem a propósito de indagação que dirigi ao palestrall1 
José Armando da Costa, reconhecido administrativista convidado 
Escola de Magistratura Federal da 1ª Região para discorrer sobre 
ções interpretativas e nuances do procedimento administrativo 
rado contra magistrado. A brilhante exposição teve lugar no enco11t 
regional de juízes federais em Belém do Pará, em 2008. 
caberia indenização por dano moral ao juiz que viesse a ser il' 10•:erlla• 
em investigação disciplinar instaurada mediante reclamação m;milE 
tamente infundada. Encaminhando a pergunta ao palestrante, o 
dente da mesa ajuntou que a pergunta talvez merecesse como 
uma boa dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Enquanto 
vem tal oportunidade, permito-me alinhavar algumas ideias 
assunto, que parece ainda não ter tido o merecido debate. 

A Emenda Constitucional45 mtroduziu no rol das garantias 
viduais o direito à razoável duração do processo, acrescentando, 

1 juiz federal da 1' Vara da Seção judiciária do Estado de Minas Gerais. 
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o mciso LXXVIII ao art. 5º da Carta de 1988. Ao debate doutrmário 
ainda se trava sobre se tal norma é de caráter programático ou se 

imediata aplicabilidade, parece suficiente invocar regra de herme
(a de interpretação autêntica) que o constituinte escreveu no§ 1º 
dispositivo: todas as normas asseguradoras de direitos indivi

têm aplicabilidade imediata. 
A mesma emenda inovou na estrutura do Poder Judiciário nado

criar o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e lhe incumbir funções 
controle administrativo e funcional sobre juízes e tribunais. Magis

ganharam novo foro para responder por desvios e abusos, não 
àst;~ss•em outras previsões constitucionais que cuidavam do processa

e julgamento de juízes em crimes e faltas disciplinares perante 
r;hnn:' l a que estavam vinculados ou diante da corte imediatamente 

e até mesmo o Supremo Tribunal Federal em sua competência 
1gu.•a• ,a. A novidade foi alardeada pelo constitumte derivado como 

pane:2;írico aos males que assombram o Judiciário, como a lentidão 
.. cte~c~t;ao das causas e a chamada "irresponsabilidade funcional" dos 

Mas também não tardou que alguns dos próprios membros do 
reconhecessem que a nova forma de controle externo não poderia 

·h·;~tactacomo um "mstrumento milagroso para acabar com todas as 
âci•~nc:ias da Justiça"2 

Dada sua função correcional de sobrepairar à atuação das correge
dos 98 tribunais existentes no país, o CNJ, desde sua mstalação 

a posse de seu atual corregedor, recebeu mais de 1,5 mil reclama
contra juízes, em sua maioria voltadas à demora no julgamento de 

insmuações de desídia, prevaricação e mesmo suborno. Uma 
leitura de tal número pode nos levar à existência de degrada-

,~xpre:ssêio é do ministro César Asfor Rocha, Corregedor do CNJ, em entrevis
aojornal Valor Econômico poucos dias depois de sua posse em junho de 2007: 

Durante o debate sobre a reforma do Judiciário, o Sr. era favorável ao 
externo do Poder? 

· Cesar Asfor Rocha: Quando foi anunciado, o controle externo do Po-
Judiciário foi ~~.:es~ntado corno um instrumento milagroso para acabar 
to~as as_ deflciencias da Justiça. Eu sempre tive a consciência de que 

:ena ~SSim, porque muitas deficiências dizem respeito à morosidade, 
e a ~mor reclamação do jurisdicionado e não decorre apenas de alguma 

do trabalho do magistrado, mas de alguma deficiência do sistema 
rocE~ssrial, com um volume muito grande de recursos e de deficiências de 
westirnerrtoem informática. 
!Isponível em: http://www.conjur.com.br. 
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ção moral endêmica no Judiciário. Ouh·a, entretanto, levanta o véu 
decantado corporativismo que parecia existir quando as corre:gedo·ria: 
locais ignoravam ou eram lenientes com os desvios de juízes. 

A página eletrônica da Corregedoria do CNJ oferece modelos 
"representação por excesso de prazo" e de "reclamação di~;cilJliJrraJ:';: 

além de cartilha com orientações e explicações gerais acerca dos 
cessos e procedimentos ali adotados. Todos, indistintamente de 
cimento técnico-jurídico, podem formular reclamações contra 
e servidores, medida indiscutivelmente republicana e inspirada 
transparência das chamadas "govemanças eletrônicas". 

2 Separando o joio do trigo 

O tema é palpitante, reconheço, e merece análise mais criterios 
além destas aligeiradas linhas. Entretanto, convido o leitor a um 
to que salta daqueles números à luz da teoria das re,;pcm~;al:>ili•da·d~ 
objetiva e subjetiva a envolver o órgão correcional, o juiz e o 
cionado. Invocando a imagem da separação entre o joio e o trigo 
reconhecer a possibilidade de que há uma minoria de maus m1zes. 
abordagem aqui se restringe à responsabilidade civil do rec:JaJmanJ 
quando a reclamação é manifestamente infundada e, por causa de 
estardalhaço, reveste o fato de maior gravidade do que aquele que 
postamente era seu objeto. 

A Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman) previu a 
ponsabilidade civil do magistrado por perdas e danos, quando 
no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude, ou u u•a,,u 
recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que 
ordenar de ofício ou a requerimento das partes (art. 49, I e II, da 
Complementar 35/1979). As expressões "com dolo ou fraude" e "sem 
to motivo" obtemperam o alcance da norma para proteger o juiz 
e produtivo, que, em razão das precárias condições de trabalho 
nas comarcas de rincões longínquos quanto nos fóruns metr·or>O!Jt< 
nos, não consegue satisfatoriamente dar conta da avalanche de caus;~s 
Se a má-fé tem a ver com o ânimo do juiz em afastar-se do dever 
imparcialidade, a dificuldade conceitual da locução "razoável 
ção do processo" está eivada de subjetividade, a depender dos 
mores e da formação de seu intérprete, no caso, as corre•gedc>n<lS 
demais órgãos censórios. Se o constituinte não fixou prazo máximo 
duração do processo, tampouco delegou a tarefa regulamentadora 
legislador ordinário, a duração razoável da causa exige esforço de 
suística. Cada caso deve ser lido em confronto com seus similares, 
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causas e causas", parafraseando o cangaceiro Riobaldo, a duvidar 
existência do Diabo3

• Existem causas simplórias, repetitivas, sem 
nc>vtuctuco. Umas exigem perícia, diligências fora da comarca. Nau

atuam advogados afetos a chicanas ou que são tardinheiros na 
idE,fe,;a de seus clientes ... Existem juízes que sacrificam horas de lazer 

mesmo a saudável convivência familiar para se debruçar sobre as 
causas difíceis e assim sacrificam sua própria vida pessoal numa 

átituc!e vocacionada ao martírio. Mas, apesar de tais esforços, ainda 
iacab.am réus em procedimento administrativo firmado em duvidosas 

até infundadas reclamações entre o acervo que hoje ultrapassou a 
de milhar no CNJ. 

A responsabilidade de juízes, partes e procuradores 

É neste quadro de denuncismo que as dificuldades estruturais e 
conjtmturoais do Judiciário podem erroneamente desaguar na respon

?sabiliida.de individual do juiz. Se é inegável que a lentidão judicial re
muito mais a intrincada processualística e a dificuldade de bons 

'rrc•stc1n•s no meio forense, a experiência mostra que reclamações ge
n<~ralizantes e infundadas escamoteiam no mais das vezes retaliações 

advogados e partes contra julgamentos desfavoráveis. Tais eventos 
i·tr<tdutzem comportamento danoso à integridade moral de quem julga, 
'plJrC(Ue desmotivada, e desnecessariamente instauram persecução dis
;ciplina.r. Para tais casos não se amolda a recomendação sempre atual do 
letldári'.oRaphael Magalhães4• 

3 "Ah, eu estou vivido, repassado. Eu me lembro das coisas antes delas 
acontecerem ... Com isso minha fama clareia? Remei vida solta. Sertão: 
estes seus vazios. O senhor vá. Alguma coisa ainda encontra. Vaqueiros? 
Ao antes - a um, ao Chapadão do Urucuia - aonde tanto boi berra ... Ou 
mais longe: vaqueiros do Brejo-Verde e do Córrego Quebra-Quinaus: ca
valo deles conversa cochicho - que se diz - para dar sisado conselho ao 
cavaleiro, quando não tem mais ninguém perto capaz de escutar. Creio e 
não creio. Tem coisa e co usa, e o ó da raposa ... " (grifei). Em Guimarães Rosa, 
Grande sertão: veredas, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p. 36. 
O juiz Raphael de Almeida Magalhães ensinava: "O juiz deve ter a longa
nirnidade necessária para ouvir com paciência as queixas, reclamações e 
réplicas que a parte oponha a seus despachos e sentenças. Apontar os er
ros do julgador, profligar-lhe os deslizes, os abusos, as injustiças, em lin
gnagem veemente, é direito sagrado do pleiteante. O calor da expressão 
deve ser proporcionado à injustiça que a parte julgue ter sofrido. Nada 
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Se aos litigantes e seus advogados impõem-se os deveres de 
os fatos em juízo conforme a verdade, proceder com lealdade e 
e não formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de que são 
tuídas de fundamento (CPC, art. 14), idêntica exigência é oponível 
que formulam reclamações temerárias e manifestamente infur,,-b,.4 
nos órgãos correcionais, a pretexto do exercício do direito co:nstitu.di 
nal de petição (CF, art. 5º, XXXIV). 

O poder disciplinar tem por fim realizar a atividade aarn>n 
tiva, que não é outra senão a finalidade publicada para a qual 
sua razão ontológica. Tendo o constituinte e o legislador 
juiz como agente político um procedimento administrativo orii.,.;,-,;; 

mente previsto aos agentes administrativos em sentido estrito, 
se se as benesses reconhecidas em caso de absolvição eélmini<IT·eH,, 

criminal do juiz autorizam a reparação por dano moral. 
É conhecida em doutrina e pacificada nos tribunais a tese da 

nomia das instâncias penal e administrativa, salvo quando a 
assegurar a inexistência do fato ou categoricamente afastar a 
ção respectiva ao agente. O extinto Tribunal Federal de Recursos 
tinuamente ressalvava que "a demissão do funcionário em inqué1 
adminish·ativo regularmente processado e, inclusive, objeto de 
não pode ser anulada tão só por ter sido determinado sum<tri<nnent 
arquivamento do inquérito policial por fragilidade de provas"5. 

linha de entendimento, na hipótese de reclamação contra juiz 
em fato que também constitua ilícito criminal objeto da respectiva 
ração no tribunal respectivo, a absolvição na instância penal, por 
não inviabiliza o procedimento disciplinar, salvo quando no ;,r~~- ' 

mina! se tiver categoricamente afirmado a inexistência do fato e 
imputação deste era indevida ao magistrado. A absolvição smmáriit 
procedimento disciplinar em tais casos não implica nece:>sa;ri<tmente 
possibilidade de reparação do dano sofrido, pois um outro eh~men 

mais humano do que a revolta do litigante derrotado. Seria uma 
exigir que o vencido se referisse com meiguice e doçura ao ato JU<ircíàr 
à pessoa do julgador que lhe desconheceu o direito. O protesto há 
por força, em temperatura alta. O juiz é que tem de se revestir da 
e da insensibilidade profissional necessária para não perder a 
não cometer excessos" (RF 51/627, cf. Paulo Brossard, voto na AO In 1. 
DF, RTJ 178/67). 

5 AC 28.923, DJ de 24/05/1979, p. 4.083. 
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''"'''"'"Pl o dolo ou a má-fé de quem tiver formulado a representação 

Alguns tribtmais já externaram como possível a responsabilidade 
trirnm1ial de advogado que atinge a honra de magistrado a pretexto 
'ex,erc[cio do direito de imlil1Ídade garantida no Estatuto da Advoca

pois este, à semelhança de outros direitos e garantias individuais 
tem caráter absoluto, segundo remansosa orientação do Suprem~ 

Federal. O caso tratava de indenização por dano consubstan-
em ofensas pessoais e profissionais a uma juíza eleitoral do Rio 

do Norte. O Superior Tribunal de Justiça, decidindo a matéria, 
por outro lado, a responsabilidade solidária do cliente, porque, 
este contrata o profissional, atua em exercício regular de direito 

isso, não pode ser responsabilizado pela imperícia de seu defen
,r; Eianrc quando houver prova expressa da chamada culpa in eligendo6• 

O abuso do direito de petição: a denunciação caluniosa e o 
direito a reparação 

Sobre as reclamações manifestamente infundadas - ouso isto 
sem medo de críticas -, tenho que guardam o mesmo verniz 

se reveste o tipo da denunciação caluniosa (art. 339 do Código 
Demonstrada a má-fé ou o dolo do reclamante - é dizer, a con

da ciência de que sabia da inexistência do fato ou de que 0 

•lonnecl~ não tenha sido seu autor-, tem o juiz investigado o direito à 
l"niz<tçã.o por danos decorrentes do procedimento disciplinar. Assim 

na confortável companhia de Yussef Said Cahali (1998: 307-8): 

[ ... J Sob esse aspecto, e especialmente em casos de calúnia e 
denunciação caluniosa, nossos tribunais, desde longa data, fir
~~ram o entendimento de que "não pode o réu ser responsa
bilizado pela prática de ato ilícito consistente em denunciação 
caluniosa se a representação por ela feita contra o autor à au-

Informativo STJ-349. Precedentes citados do STF: RHC 81.750-SP, DJ 
, ACO 100/RS, DJ de 15/10/1964; do STJ: REsp 163.221/ES, DJ de 

REsp 932.334/RS, relatora: ministra Nancy Andrighi, julgado em 

~39. Dar ~ausa ~instauração de investigação policial, de processo judi
mstauraçao de mvestigação administrativa, inquérito civil ou ação de 
. administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o 
mocente: Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa. (Redação dada 
Lei n. 10.028, de 2000). 
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toridade policial não se reveste de dolo, temeridade ou 
Desse modo, "para que possa prosperar a ação de inclenlizEIÇ 
fundada em denunciação caluniosa, é imprescindível a 
ção prévia do próprio acusador ter ciência plena da 
da acusação. O erro de fato sobre a inocência do ac11S,tdc> oi 
dúvida ou a suspeita nesse sentido excluem a culp<,biJiClacle" 

Os tribunais, reconhece Cahali, sempre ressalvam a ne,cessidâ 
de comprovação da má-fé de quem requer ou promove a ahertur:a'' 
investigação. Eventual divergência entre os t~ibunais da . 
tretanto, já está uniformizada no Supenor Tnbunal de Jushça, 
lê em trecho do voto do ministro Fernando Gonçalves no 'ul'«une1 

do REsp 961.982/SP: 

[ ... ]A seu turno, a representação feita à autoridade pollici•alp 
a apuração da ocorrência de um delito revela-se, ao 
tese, em legítimo exercício de direito, ainda que o in<iUIÓrito'i 
nha a ser arquivado, a pedido do Ministério Público, em 

evidente atipicidade. 
Assim, para que se legitime pedido de indenização, 
cessário que o dano moral seja comprovado, mediante 
tração cabal de que a instauração do procedimento ocorreu 
evidente abuso de direito, refletindo-se, negativamente, na 
ra moral e patrimonial dos autores, com intensidade 
pole o mero, e natural, dissabor provocado por tais 
sentido é a jurisprudência desta Corte. Confira-se: 

RECURSO ESPECIAL DANOS MORAIS. INSTAURAÇÃO DE INC!UÉRITO, 

crAL. SúMULA 7/STJ. QuANTUM. VALOR RAZOÁVEL. CoNTROLE 

AFASTADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 

I - Em princípio, o pedido feito à autoridade policial 
apure a existência ou autoria de um delito se traduz em 
mo exercício de direito, ainda que a pessoa indiciada em 
rito venha a ser inocentada. Desse modo, para que se 
pedido de reparação, fundado na abertura de inquérito 
faz-se necessário que o dano moral seja comprovado, 
demonstração cabal de que a instauração do pr•oce,diment<>, 
teriormente arquivado, se deu por má-fé, ou culpa gr;m,, nm 
do na vida pessoal dos autores, acarretando-lhe, além 
recimentos naturais, dano concreto, seja em face de suas 
profissionais e sociais, seja em face de suas 

II - Ficando assentado nas instâncias ordinárias, por 
análise das circunstâncias fáticas da causa, que a ii. 1st,au<:aça 
inquérito se deu por má-fé ou imprudência grave .do N 

vocando situação de alto constrangimento e humtlhaçao 
autores, a justificar a reparação a título de dano moral, 
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derá a matéria ser revista em âmbito de espedat ante o óbice do 
enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 

III - O arbitramento do valor indenizatório por dano moral se 
sujeita ao controle desta Corte. Inexistindo critérios determinados 
e fixos para a quantificação do dano moral, recomendável que o 
arbitramento seja feito com moderação e atendendo às peculiari
dades do caso concreto, o que, na espécie, ocorreu, fixando-se o 
quantum arbitrado com razoabilidade. 

IV - Divergência jurisprudencial não demonstrada nos moldes 
legais. 

Recurso especial não conhecido. (REsp 866.725/MT relator: mi
nistro Castro Filho, 3' Turma, DJ de 04/12/2006) 

Destarte, se o Tribunal de origem reconhece o cabimento da in
denização, por ter constatado o abuso do direito e a ocorrência 
do dano moral, o faz com base nos elementos de convicção dos 
autos, e a solução da controvérsia, nesse particulm~ demanda in
cursão na seara fático-probatória, providência vedada em sede 
de recurso especial, nos termos da súmula n. 7 /STJ. 

que se vê, a exigência da má-fé ou dolo para a caracterização 
do direito de petição contra magistrado é a mesma que deste 

tmtau"' para caracterizar-lhe a responsabilidade pessoal por per
c.a;m<JS como dito no art. 49 da Loman. A simetria é adequada 
en<.Jw"u'''" hipóteses semelhantes embora com atores em papéis 

Contra o juiz faltoso deve provar-se o dolo ou má-fé para que 
ipons<>billize pessoalmente pelo prejuízo da parte. Logo, a respon

patrimonial da parte e/ou de seu advogado para reparação 
moral injustamente imputado ao juiz reclamado ou repre

exige a comprovação da má-fé ou dolo. 
,magtstr·ahlra nacional deve, pois, atentar para a salvaguarda dos 

de seus integrantes contra aqueles a quem Rui elegantemente 
de "magarefes da honra alheia". Devem os juízes buscar no 

Rui, em artigo indignado publicado no jornal A Imprensa, em 
1899, as palavras a calhar quando os destemperos da linguagem 

difamatório não raro permeiam as reclamações sob quais-
suas formas: "Toda vez que a um libelo argumentado virdes 

um serventuário da Nação, abespinhado e desabrido, com 
infectas contra a honra do acusador, podeis estar certos de 
ao duelo da calúnia com a probidade" (Barbosa, 2000: 132). 
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A responsabilidade civil da administração no 
direito brasileiro 

Carina Cátia Bastos de Sena1 

Responsabilidade civil é a obrigação de reparar danos patrimo
ou extrapatrimoniais e se exaure com a indenização. A ideia é 

rucunu recolocar o lesado na situação anterior; é o princípio da resti-
in integrum. 
A teoria da responsabilidade civil integra o direito obrigacional, 
a principal consequência da prática de um ato ilícito é a obrigação 

rerJar;ar o dano, obrigação esta de natureza pessoal, que se resolve em 
e danos. Costuma-se conceituar a obrigação como o vínculo jurí

que confere ao credor o direito de exigir do devedor o cumprin;tento 
prestação. É o patrimônio deste que responde por suas obrigações, 

no caso de responsabilidade civil do Estado, art. 37 parágrafo 6° 
CF/1988, onde o Estado responde, porém possui direito de regresso 

o agente, caso seja comprovada sua culpa. 
A responsabilidade civil do Estado é a obrigação que se impõe à 

:"L.~uua Pública de compor o dano causado a terceiros por agentes pú
no desempenho de suas atribuições ou a pretexto de exercê-Ias. 

O fundamento da responsabilidade civil emprestada ao Estado 
oasera-se na teoria da igualdade ou da proporcionalidade do ônus pú-

federal substituta da 8' Vara da Seção Judiciária do Estado do Pará. 


