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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0002391-30.2014.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é 
apelante LARA BOTTACIM TEODORO, são apelados LEONARDO 
MARZOLA COLOMBINI e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara 
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a 
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da autora e 
julgaram extinta, de ofício, em relação ao segundo requerido, nos 
termos do artigo 485, VI do CPC. V.U.", de conformidade com o 
voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE 
ABREU AMADEI.

São Paulo, 23 de novembro de 2017. 

Rubens Rihl
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº: 0002391-30.2014.8.26.0650
Apelante: LARA BOTTACIM TEODORO 
Apelados: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

LEONARDO MARZOLA COLOMBINI
Comarca: VALINHOS
Voto nº: 22039

APELAÇÃO  RESPONSABILIDADE 
CIVIL  INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS  Autora que busca indenização 
por danos materiais e morais da Fazenda do 
Estado de São Paulo e de Magistrado em 
virtude de suposto dolo do segundo 
requerido em solicitar a abertura de 
inquérito criminal contra a autora, alegando 
que a mesma cometeu crime de injúria e 
difamação no exercício da advocacia - 
Sentença de improcedência decretada em 
primeiro grau  Decisório que merece 
reparo apenas para extinguir a ação em 
relação ao Magistrado, nos termos do art. 
485, VI, do Código de Processo Civil  
Agente público que não deve ser 
diretamente demandado pelo particular, 
mas sim pelo Estado de São Paulo, em 
eventual ação regressiva  Precedente do C. 
STF  Ausência de dever de reparar do 
Estado - Conduta lícita do Magistrado que, 
ao se sentir ofendido com os termos 
empregados pela apelante na petição que 
lhe foi dirigida, apenas encaminhou ofício 
ao representante do Ministério Público para 
apuração de eventual crime praticado 
contra sua honra, nos termos do art. 5º, II 
e 40, ambos do Código de Processo Penal  
Pedido de apuração de eventual crime que 
não tem o condão de gerar dano moral 
indenizável  Ausência de nexo de 
causalidade entre a conduta do agente 
público e o alegado dano sofrido pela autora 
- Sentença mantida  Recurso da autora 
desprovido e ação julgada extinta, de 
ofício, em relação ao requerido 
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Leonardo Marzola Colombini, nos 
termos do art. art. 485, VI, do Código 
de Processo Civil.

Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por LARA BOTTACIM 

TEODORO em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO e LEONARDO MARZOLA COLOMBINI, objetivando, em 

resumo, o recebimento de indenização por dano moral e material, 

em virtude de suposto dolo do segundo requerido em solicitar a 

abertura de inquérito criminal contra a autora, alegando que a 

mesma cometeu crime de injúria e difamação no exercício da 

advocacia. 

A r. sentença de fls. 129/133, da qual o relatório ora se adota, 

julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, na forma 

do art. 269, incisos, do Código de Processo Civil. Pela sucumbência, 

a autora foi condenada ao reembolso das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do 

valor da causa, observando-se o disposto no art. 12 da Lei nº 

1.060/50.

Irresignada, apela a autora aduzindo, que o segundo apelado, 

dolosamente, com intenção de constranger a apelante, pediu para 

que fosse aberto o inquérito policial e representação na OAB. Alega 

que o Magistrado não pode desconhecer a lei, sendo que o art. 7º, 

§ 2º da Lei nº 8.906/94 traz imunidade profissional ao advogado.  

Sustenta que 2º apelando, ao determinar a apuração de crime 

inexistente, buscou constranger e humilhar a apelante. Reforça que 

sofreu diversos danos de ordem moral ao ir depor na Delegacia de 
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Polícia de Valinhos. Salienta que o Juiz responderá por perdas e 

danos quando no exercício de suas funções, proceder com dolo ou 

fraude, nos termos do art. 133, incisos, do CPC/73. Diz que não 

houve prescrição em relação ao 2º requerido, pois o termo inicial 

do prazo prescricional deve ser a data em que teve conhecimento 

de sua absolvição através de comunicado da OAB, além de que o 

dano moral vem se perpetuando no tempo. Requer, neste sentido, 

que seja apurado crime de calúnia, injúria ou difamação que o 

primeiro apelado cometeu contra a apelante, pois apesar da 

mesma haver sido absolvida em inquérito policial, o primeiro 

apelado alega que a apelante cometeu crime contra o segundo 

apelado, inclusive o de ameaça. Defende a ocorrência de litigância 

de má-fé pelo segundo requerido ao impugnar a justiça gratuita 

concedida à autora. Pede esclarecimentos ao segundo requerido 

como conseguiu informações sobre imóveis que supostamente 

seriam da apelante. Requer, ao final, o provimento do recurso para 

que os apelados sejam condenados à litigância de má-fé e ao 

pagamento de indenização por danos morais (fls. 129/133).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Recurso tempestivo, regularmente processado e respondido (fls. 

170/187 e 193/209).

Não houve oposição ao julgamento virtual (certidão de f. 219).

É, em síntese, o breve relatório.

Ab initio, nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil 

(Lei nº. 13.105/15), que estatui a irretroatividade da lei como 

regra geral, bem como a aplicabilidade da teoria do isolamento dos 

atos processuais, no julgamento do presente recurso serão 
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adotadas as disposições constantes da Lei nº. 5.869/73 (Código de 

Processo Civil revogado), uma vez que a decisão recorrida foi 

proferida sob a sua vigência.

Convém observar, primeiramente, que não era caso de se mover a 

ação também contra o Magistrado, merecendo a demanda, para 

ele, ser julgada extinta, de ofício, nos termos do artigo 485, VI, do 

Código de Processo Civil/2015.

De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição da República, são as 

pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos quem respondem pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 

Tal dispositivo, é verdade, dá o direito de regresso ao Estado, no 

caso de dolo ou culpa do servidor, mas não o direito de o particular 

intentar a ação diretamente contra o agente público. 

Ressalte-se que tal previsão constitucional traz dupla garantia: 

protege o particular, pois, contra o Estado, o pagamento efetivo da 

eventual indenização se reveste de maior certeza; também 

proteger o servidor, que responde apenas para a pessoa jurídica ao 

qual se vincula. 

Tal dispositivo também é um desdobramento do Princípio da 

Impessoalidade, de previsão constitucional, e da Teoria do Órgão, 

que proíbe a imputação de práticas diretamente a determinado 

agente público e, no caso dos autos, ao agente político, qualidade 

da qual se reveste o membro do Poder Judiciário, porquanto o 

desempenho de suas funções é intensamente entrosado com o 
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exercício e controle da própria soberania do Estado e, não por 

outro motivo, são dotados, no plano constitucional e legal, de 

independência funcional.

Este entendimento é extraível da jurisprudência do E. Supremo 

Tribunal Federal, que passou a rejeitar ação indenizatória per 

saltum, diretamente contra o agente público:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 
REGIMENTAL EM RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA DO ESTADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO 
DE DANOS. AGENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE 
PASSIVA AD CAUSAM. 1. O Supremo Tribunal 
Federal, ao julgar o RE 327.904, sob a relatoria 
do Ministro Ayres Britto, assentou o 
entendimento no sentido de que somente as 
pessoas jurídicas de direito público, ou as 
pessoas jurídicas de direito privado que 
prestem serviços públicos, é que poderão 
responder, objetivamente, pela reparação de 
danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos 
respectivos agentes, agindo estes na qualidade 
de agentes públicos, e não como pessoas 
comuns. Precedentes. 2. Agravo regimental a 
que se nega provimento.”
(RE 593525 AgR-segundo, Relator Min. ROBERTO 
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016)

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
ADMINISTRATIVO1. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA DO ESTADO: § 6º DO ART. 37 DA 
MAGNA CARTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 
CAUSAM. AGENTE PÚBLICO (EX-PREFEITO). 
PRÁTICA DE ATO PRÓPRIO DA FUNÇÃO. 
DECRETO DE INTERVENÇÃO. O § 6º do artigo 37 
da Magna Carta autoriza a proposição de que 
somente as pessoas jurídicas de direito público, 
ou as pessoas jurídicas de direito privado que 
prestem serviços públicos, é que poderão 
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responder, objetivamente, pela reparação de 
danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos 
respectivos agentes, agindo estes na qualidade 
de agentes públicos, e não como pessoas 
comuns. Esse mesmo dispositivo constitucional 
consagra, ainda, dupla garantia: uma, em favor 
do particular, possibilitando-lhe ação 
indenizatória contra a pessoa jurídica de direito 
público, ou de direito privado que preste serviço 
público, dado que bem maior, praticamente 
certa, a possibilidade de pagamento do dano 
objetivamente sofrido. Outra garantia, no 
entanto, em prol do servidor estatal, que 
somente responde administrativa e civilmente 
perante a pessoa jurídica a cujo quadro 
funcional se vincular. Recurso extraordinário a 
que se nega provimento.” 
(RE 327904, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira 
Turma, julgado em 15/08/2006)

“Recurso extraordinário. Responsabilidade 
objetiva. Ação reparatória de dano por ato 
ilícito. Ilegitimidade de  
parte passiva. 2. Responsabilidade exclusiva do 
Estado. A autoridade judiciária não 
tem responsabilidade civil pelos atos 
jurisdicionais praticados. Os magistrados 
enquadram-se na espécie agente político, 
investidos para o exercício de atribuições 
constitucionais, sendo dotados de plena 
liberdade funcional no desempenho de suas 
funções, com prerrogativas próprias e 
legislação específica. 3. Ação que deveria ter 
sido ajuizada contra a Fazenda Estadual - 
responsável eventual pelos alegados danos 
causados pela autoridade judicial, ao exercer 
suas atribuições -, a qual, posteriormente, terá 
assegurado o direito de regresso contra o 
magistrado responsável, nas hipóteses de dolo 
ou culpa. 4. Legitimidade passiva reservada ao 
Estado. Ausência de responsabilidade 
concorrente em face dos eventuais prejuízos 
causados a terceiros pela autoridade julgadora 
no exercício de suas funções, a teor do art. 37, 
§ 6º, da CF/88. 5. Recurso extraordinário 
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conhecido e provido.”
(RE 228977, Relator  Min. NÉRI DA SILVEIRA, 
Segunda Turma, julgado em 05/03/2012)

E, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Magistrado a figurar no 

polo passivo de ação de responsabilidade civil, já se pronunciou 

esta C. Primeira Câmara de Direito Público, em voto da lavra do i. 

Desembargador Marcos Pimentel Tamassia, cuja ementa 

transcrevo:

“APELAÇÃO  Responsabilidade civil do Estado  
Demandante que deduz pretensão de 
responsabilidade da Fazenda Estadual, bem 
como de Juiz de Direito e Promotor de Justiça, 
em função de sua estrita atuação funcional  
Exposição de que, em função de representação 
do magistrado e atuação do promotor, teve 
contra si instaurado inquérito policial e ação 
penal para a apuração de crime de patrocínio 
infiel (artigo 355, do Código Penal)  Pretensão 
à responsabilização civil solidária dos 
demandados, tendo-se em vista o decreto 
absolutório na instância penal. PRELIMINAR  
Ilegitimidade processual passiva dos agentes 
políticos (Juiz de Direito e Promotor de Justiça) 
 Agentes públicos investidos de fração da 

soberania estatal, garantindo-lhes 
independência funcional  Atos praticados que, 
a rigor, são do próprio ente público, consoante 
os cânones da "Teoria do Órgão" (Otto von 
Gierke)  Linha de intelecção afinada à norma 
do artigo 37, §6º, da Constituição Federal  
"Tais agentes, portanto, não agem em nome 
próprio, de modo que não há como lhes atribuir 
responsabilidade direta por eventuais danos 
causados a terceiros no desempenho de suas 
funções. Com efeito, o magistrado, ao outorgar 
prestação jurisdicional, atuou em nome do 
Estado-Juiz, exercendo a atribuição que lhe fora 
imposta constitucionalmente" (STF, RE 
228.977-2/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Néri 
da Silveira, j. 05.03.02, v.u.)  Ilegitimidade 
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processual bem reconhecida pelo juízo a quo. 
MÉRITO  Pretensão à responsabilização civil do 
ente público (Fazenda Pública Estadual) única e 
exclusivamente por ter figurado como réu em 
ação penal, voltada à apuração do crime 
capitulado no artigo 355, parágrafo único, do 
Código Penal  Acervo probatório documental 
que dá conta, com segurança, da higidez tanto 
fase investigatória quanto da judicial, pautando-
se os agentes públicos, em perfeita harmonia 
com o princípio da legalidade  Absolvição 
pautada na ausência de prova do dolo, 
reconhecendo-se, todavia, a adequação típica 
formal da conduta do demandante ao aludido 
crime (Apelação nº 
0001890-02.2013.8.26.0104, Rel. Des. Ricardo 
Tucunduva, j. 30.07.15, v.u.)  Situação que 
denota a regularidade da persecução penal, na 
medida em que o decreto absolutório se 
arrimou no acervo probatório confeccionado  
Inexistência, ademais, sequer de menção a atos 
ou fatos que sugiram a atuação viciada (dolosa 
ou culposa) por parte dos agentes públicos 
envolvidos na persecução penal adversada  A 
instauração de processo penal com ulterior 
absolvição, per si, não configura 
responsabilidade civil  Atividade lícita, que 
traduz dever do Estado  Precedentes desta 
Corte de Justiça  Sentença mantida, 
readequada a fixação dos honorários 
advocatícios sucumbenciais  Recurso não 
provido.”  
(TJSP;  Apelação 1000675-03.2015.8.26.0104; 
Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão 
Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Lins -
 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2017; 
Data de Registro: 25/10/2017).

Daí a fórmula constitucional: a legitimidade processual passiva 

recai sobre o ente público, cabendo, em caso de procedência e 

divisada culpa ou dolo, o regresso em face do agente público 

reputado faltoso.
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Assim sendo, para o requerido Leonardo Marzola Colombini 

extingue-se a ação, nos termos do art. 485, VI, do Código de 

Processo Civil/2015.

No que tange a prejudicial de mérito em relação à Fazenda do 

Estado de São Paulo, inafastável a aplicação do disposto no artigo 

1º do Decreto Federal nº 20.910/32, que estabelece prazo 

prescricional de cinco anos a contar da data do fato, in verbis:

“As dívidas passivas da União, dos Estados e 
dos Municípios, bem assim todo e qualquer 
direito ou ação contra a Fazenda federal, 
estadual ou municipal, seja qual for a sua 
origem, prescrevem em cinco anos, contados da 
data do ato ou fato do qual se originaram”.

 

Neste sentido, escólio de Rui Stoco:

“não se pode mesmo admitir que os direitos 
defendidos por particulares sejam 
imprescritíveis, mormente quando se tem em 
vista o claro propósito do legislador de editar o 
Decreto nº 20.910/32, que foi de conceder 
estabilidade às relações entre a Administração 
e seus administrados e servidores, em prol, 
inclusive, dos interesses maiores da própria 
coletividade, independentemente de 
considerações ligadas a noções de injustiça ou 
iniquidade da solução legal. Cabe notar que o 
Decreto-lei nº 4.597/42 dispõe em seu artigo 
2º que “O Decreto nº 20.910/32, que regula a 
prescrição quinquenal, abrange as dívidas 
passivas das autarquias, entidades e órgãos 
paraestatais, criados por lei e mantidos 
mediante impostos, taxas ou quaisquer 
contribuições exigidas em virtude de Lei 
Federal, Estadual ou Municipal, bem como a 
todo e qualquer direito e ação contra os 
mesmos” (in Tratado de Responsabilidade Civil, 
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Doutrina e Jurisprudência, 7ª ed. revista, atualizada 
e ampliada, Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 
2007, p. 207/ 208.)

Superado este ponto, tem-se que, no mérito, bem examinada 

questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação recusal não 

comporta provimento.

A responsabilidade objetiva do Estado, baseada na Teoria do Risco 

Administrativo, decorre do mandamento constitucional previsto no 

artigo 37, § 6º, que assim dispõe:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de 
direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa.”. 

Leitura desse dispositivo remete ao entendimento de que as 

pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos 

atos praticados na pessoa de seus agentes, bastando, para tanto, 

que seja estabelecido um nexo de causalidade entre o ato e o dano 

causado.

Feitas tais considerações e analisadas as questões postas em juízo, 

vê-se que era caso mesmo de improcedência da ação.

O Magistrado, por se sentir ofendido com os termos empregados 

pela apelante na petição que lhe foi dirigida, encaminhou ofício ao 

representante do Ministério Público para eventual providência em 

relação a possível prática de crime contra sua honra, nos termos do 

art. 5º, II e 40, ambos do Código de Processo Penal.  
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E embora a ocorrência do crime tenha sido afastada por decisão 

judicial após a impetração do Habeas Corpus nº 990.10.416131-2, 

não era completamente infundado o pedido do Magistrado, eis que, 

conforme muito bem explanado pelo nobre Juiz sentenciante 

“...constou na petição que o despacho era “absurdo e 

arbitrário” e que chegava a ser “engraçado” o entendimento 

de que devolver a criança do Fórum seria inadequado, sendo 

que decisão anterior havia determinado o contrário. A 

Advogada atribuiu a pecha de arbitrário ao juiz, tratando-se 

de uma ofensa pessoal; qualificou a decisão de absurdam o 

que remete a algo contrário à razão e ao senso comum; e 

utilizou de sarcasmo para questionar a justiça da decisão, 

sendo humilhante insinuar que os pronunciamentos do juiz 

eram engraçados de tão incoerentes.”

Com efeito, a apelante imputa a ocorrência de ato ilícito em razão 

do Magistrado ter, de forma supostamente dolosa, solicitado a 

abertura de inquérito policial quando sabidamente a autora não 

teria cometido crime algum. Ocorre que, diante dos termos 

utilizados pela advogada, não se vislumbra nenhuma ilegalidade na 

solicitação do Magistrado ao Ministério Público, conforme 

permissivo legal, de apuração de eventual prática de crime contra 

sua honra (fl. 37). Note-se que o Magistrado somente solicitou a 

apuração de eventual crime, o que por si só já demonstra uma 

ruptura no nexo de causalidade entre o alegado dano sofrido pela 

autora pela instauração de inquérito policial. Do mesmo modo, não 

houve representação do Magistrado contra a autora perante a 

Ordem dos Advogados do Brasil  OAB.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0002391-30.2014.8.26.0650-Valinhos - Voto nº 22039 13

Registre-se que, não se olvida que o advogado dispõe de 

imunidade em relação aos crimes de injúria e difamação, quando 

realizadas em manifestações proferidas no exercício de sua 

atividade. Contudo, tal imunidade não retira o direito do Magistrado 

de, ao se sentir ofendido pelos termos utilizados pelo causídico em 

petição que lhe for dirigida, solicitar a apuração de eventual crime, 

em razão do permissivo legal disposto no art. 5º, II e 40, ambos do 

Código de Processo Penal. A imunidade não é absoluta, como não o 

é quaisquer dos direitos e garantias individuais e coletivos. E 

certamente apenas este pedido não tem o condão de gerar dano 

moral indenizável.

Do mesmo modo, o fato de prestar depoimento em delegacia de 

polícia, ainda que em época de amamentação, por si só, não pode 

ser tido como ofensivo à direito da personalidade, ainda mais em 

profissional da área jurídica, advogada militante a qual tem por 

inerente a sua função transitar por Delegacias, Fóruns, Presidios, 

entre outros.

Com efeito, se “fosse cabível indenização em todas as ações penais 

que culminam em absolvições, inútil seria o contraditório e a ampla 

defesa, uma vez que o Poder Judiciário somente admitira o 

ajuizamento nos casos de certeza da autoria. Nosso ordenamento 

não adota essa tese; a indenização é possível somente se a prática 

do fato for informada por culpa (grave) ou dolo de todos os 

agentes, algo que não se provou no caso”. (Apelação nº 

1016570-26.2016.8.26.0053, 8ª Câmara de Direito Público, Rel. 

Des. Ponte Neto, j. 15.02.17, v.u.).

Ademais, ao contrário do afirmado pela autora, a Fazenda do 
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Estado não lhe imputou a prática do crime ameaça, mas apenas 

defendeu a tese que a imunidade profissional não confere ao 

advogado o direito de proferir ofensas e ameaças. Ora, por óbvio, 

não houve aí qualquer imputação de crime específico à autora, mas 

apenas a defesa da tese não ser absoluta a imunidade profissional 

conferida ao advogado pelo artigo 7º, § 2º, da Lei n. 8.906/94.

 

Por fim, não cabe a discussão nestes autos das questões 

envolvendo a impugnação da gratuidade processual deferida à 

autora, além de que, no curso desta ação, não restou caracterizada 

pelas partes qualquer litigância de má-fé. 

Diante do exposto, a ação deve ser julgada extinta, de ofício, em 

relação ao requerido Leonardo Marzola Colombini, nos termos do 

artigo 485, VI, do Código de Processo Civil/2015, e ser mantida a 

improcedência da demanda em relação à Fazenda do Estado de São 

Paulo, eis que não há nexo de causalidade entre a conduta entre o 

agente público da Fazenda Publica do Estado de São Paulo e o 

alegado dano sofrido pela autora. 

Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias 

necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões 

pelas quais chegou ao presente resultado. A leitura do acórdão 

permite ver cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o 

que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de 

Direito, entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX). 

De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias 

extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria 

infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico 
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entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, 

tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação 

numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta 

tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, 

DJ 08.05.2006 p. 240). 

Daí porque, em tais termos, julga-se a ação extinta, de ofício, em 

relação ao requerido Leonardo Marzola Colombini, nos termos do 

art. 485, VI, do Código de Processo Civil/15, e nega-se provimento 

ao apelo da autora.

 

 RUBENS RIHL
Relator
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