
 

   

 

 

        Faculdade de Economia da Universidade do Algarve  
 

Nota Prévia: Informa-se que no pretérito dia 27 de Março de 2009, o advogado, Fernando 

Messias, prestou provas de Discussão de Projecto de Doutoramento em Turismo na 

Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, tendo obtido aproveitamento e, em 

consequência, o Diploma de Estudos Avançados em Turismo. 

 
 

A RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO 
O Estado actua através dos titulares dos seus órgãos, dos seus funcionários e dos seus agentes. Quando estes últimos, no 

exercício das suas funções e por causa desse exercício, lesam outras pessoas, a lei prevê que o Estado, sozinho ou solidariamente 

com os autores das acções e das omissões causadoras dos danos, possa ser condenado a indemnizar os lesados. 

Há no entanto que distinguir a responsabilidade do Estado por actividades de gestão privada e de gestão pública. 

No primeiro caso, o Estado relaciona-se com os terceiros num plano de igualdade, sem gozar de quaisquer poderes de autoridade  

face a eles e sem que a actividade desenvolvida esteja regulada por normas de direito público, aplicando-se as regras do Código 

Civil sobre a responsabilidade do comitente. 

De acordo com esse regime, se aqueles que agirem por conta do Estado actuarem com dolo ou negligência, a sua responsabilidade 

e a do Estado serão solidárias, tendo este último o direito de exigir o reembolso de tudo quanto haja pago. Mas se os que agirem 

por conta do Estado o fizerem sem culpa, nem eles nem o Estado terão que indemnizar os lesados. 

Já no caso de se tratar de uma actividade de gestão pública, isto é, uma actividade em que o Estado se encontra face a terceiros 

numa posição de supremacia que lhe confere prerrogativas de Autoridade ou uma actividade que, apesar de não se traduzir na 

prática de actos de autoridade, é especificamente regulada pelo direito administrativo, a responsabilidade civil do Estado e dos que 

actuam por conta dele é regulada pela Lei nº 67/2007 de 31/12 ( alterado pelo pela Lei n.º 31/2008 de 17 de Julho ) 

 Aí se prevê que o Estado possa ser responsabilizado por danos causados a terceiros no exercício da sua actividade  

administrativa, jurisdicional ou legislativa, podendo em certos casos os titulares dos seus órgãos e os seus funcionários ou agentes 

também ser responsabilizados. 

Assim, o Estado é  também civilmente responsável pelos danos decorrentes de sentenças manifestamente inconstitucionais, ilegais 

ou fundadas em erro grosseiro, bem como pelos danos resultantes da excessiva morosidade na emissão de uma decisão judicial, 

sendo de frisar que os lesados não podem responsabilizar directamente os magistrados, gozando todavia o Estado de direito de 

regresso contra estes, caso tenham agido com dolo ou culpa grave. 

Acresce também  que o Estado também é civilmente responsável pelos danos causados no exercício da função político-legislativa, 

mas só se tiver violado a Constituição, o direito internacional, o direito comunitário ou acto legislativo de valor reforçado e se os 

danos forem anormais, ou seja, não se considerem fruto do risco próprio inerente à vida em sociedade.  

Também são indemnizáveis os danos que resultem da omissão de providências legislativas necessárias para tornar exequíveis 

normas constitucionais, dependendo porém a responsabilização do Estado da prévia verificação de inconstitucionalidade por 

omissão pelo Tribunal Constitucional. 

Quanto à responsabilidade civil pelos danos decorrentes do exercício da função administrativa, há no entanto de distinguir várias 

situações: 

No caso de culpa leve por parte dos que actuarem por conta do Estado, só este é que responderá e não aqueles, sendo de frisar que 

a prática de um acto jurídico ilícito faz presumir a existência de culpa leve. Saliente-se que o Estado é ainda responsável quando 

os danos não tenham resultado do comportamento concreto de um titular de órgão, funcionário ou agente, ou não seja possível 

provar a autoria pessoal da acção ou omissão, mas devam ser atribuídos a um funcionamento anormal do serviço. 

Já na hipótese de dolo ou culpa grave por parte dos titulares dos órgãos, funcionários ou agentes eles e o Estado respondem 

solidariamente, tendo este direito de regresso contra aqueles. 

Se não tiver havido culpa de ninguém ou se o acto danoso for permitido por lei, nem o Estado nem os que agiram por sua conta 

responderão civilmente, excepto se tratar de um caso de responsabilidade pelo risco ou pelo sacrifício. 

No primeiro caso o Estado responde, independentemente de culpa, se os danos tiverem decorrido de actividades, coisas ou 

serviços administrativos especialmente perigosos; no segundo caso o Estado, se tiver imposto encargos ou causado danos 

especiais e anormais a terceiros, terá sempre que os indemnizar, mesmo que tais sacrifícios e danos tenham resultado de actos 

jurídicos lícitos praticados por razões de interesse público. 

Este é, em termos gerais, o quadro legal actual relativo à responsabilidade civil extracontratual do Estado. 

  

Diplomas Legais Pertinentes  : 

-Lei nº 67/2007 de 31/12 ( alterado pelo pela Lei n.º 31/2008 de 17 de 

Julho ) 
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