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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0035411-42.2011.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são 
apelantes RAFAEL GUSTAVO ANDRADE HAGUIWARA (JUSTIÇA 
GRATUITA) e ROSEMARY APARECIDA DE ANDRADE, é apelado JOSE 
CORREA BARROSO DE OLIVEIRA EPP.

ACORDAM, em 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. 
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
CHRISTINE SANTINI (Presidente) e CLAUDIO GODOY.

São Paulo, 25 de março de 2014. 

Rui Cascaldi
RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0035411-42.2011.8.26.0577 2/7

VOTO Nº: 28158
APEL.Nº: 0035411-42.2011.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTES. : RAFAEL GUSTAVO ANDRADE HAGUIWARA E OUTRO 
(JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.  : JOSÉ CORREA BARROSO DE OLIVEIRA EPP 
(INSTITUTO POLITÉCNICO COMENDADOR BARROSO DE 
OLIVEIRA)
JUIZ   : DANIEL TOSCANO

RESPONSABILIDADE CIVIL  Danos morais  
Alegação de que a coautora foi chamada na escola ré, 
onde o coautor estudava, para tomar conhecimento de 
que este havia sido visto por uma aluna cheirando 
cocaína na sala de aula - Exame realizado pelo 
coautor que constatou o não uso de drogas - Alegação 
de que o aluno passou a ser vítima de "bullying" - 
Não comprovação - Fato de alguém ter visto ou 
imaginar ter visto o coautor usando drogas que não 
gera dano moral - Escola ré que, diligentemente, 
apenas procurou apurar os fatos - Não comprovação 
de que o coautor teria sido vítima de "bullying" - 
Hipótese em que nem mesmo o estado depressivo do 
coautor restou comprovado - Ação improcedente - 
Decisão mantida por seus próprios fundamentos, nos 
termos do art. 252 do novo Regimento Interno deste 
Tribunal - Recurso desprovido.

Trata-se de apelação de sentença, cujo 
relatório se adota, que julgou improcedente a 
presente ação de indenização por danos morais, 
condenando os autores, ora apelantes, ao pagamento de 
despesas processuais e honorários advocatícios, estes 
fixados em R$ 1.000,00, observado o fato de serem 
beneficiários da Assistência Judiciária.

Recorrem os autores, sustentando, em 
síntese, que o coautor Rafael apresentou queda 
considerável de seu rendimento escolar depois das 
falsas acusações feitas contra ele, vindo a sofrer 
"bullying". Requerem a reforma da r. sentença, com a 
condenação da ré ao pagamento de indenização por 
danos morais no valor equivalente a 100 salários 
mínimos.

Recurso processado e respondido.
Inicialmente, a presente apelação foi 
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distribuída para a 28ª Câmara de Direito Privado, que 
não conheceu do recurso e determinou sua 
redistribuição a uma das 1ª a 10ª Câmaras de Direito 
Privado. 

É o relatório.

A irresignação não prospera, vez que 
as razões dos apelantes não oferecem elemento novo 
capaz de alterar os fundamentos da decisão apelada, 
da lavra do MM. Juiz Daniel Toscano, razão pela qual 
ora os adoto como razão de decidir, nos seus exatos 
termos:

"Vistos.
RAFAEL GUSTAVO ANDRADE HAGUIWARA e ROSEMARY 
APARECIDA DE ANDRADE moveu a presente ação 
contra ECOMPO ESCOLA POLITÉCNICA DE ENSINO 
MÉDIO COMENDADOR MANOEL PEDRO DE OLIVEIRA. 
Alegou a segunda requerente que é mãe do 
primeiro e este estudava na escola ré. No dia 
26/06/08 foi chamada à escola para tomar 
conhecimento de atitudes de seu filho. 
Informou a requerida que o menor foi visto por 
uma aluna cheirando cocaína dentro de uma sala 
de aula. Diante da informação levou seu filho 
para realizar exame que resultou negativo. 
Ante o ocorrido, o primeiro requerente passou 
a ser vítima de 'bullyng', sendo perseguido, 
humilhado e vítima de comentários maldosos. 
Seu filho se desinteressou pelos estudos, 
passou a sofrer de depressão, tendo 
necessidade de acompanhamento psicológico. 
Requereu os benefícios da assistência 
judiciária e a condenação da requerida a 
reparar-lhe os danos morais que sofreu e 
estimou em 100 salários mínimos. Às fls. 52 
foram concedidos aos autores os benefícios da 
assistência judiciária. O requerido foi citado 
pessoalmente (fls. 82v) e ofertou contestação 
(fls. 53/59). Levantou a ocorrência de 
prescrição. Alegou que no dia 26/06/08 duas 
alunas menores de idade da 1ª série procuraram 
a direção e informaram o seguinte: 'o aluno 
Rafael enrolou uma nota de R$ 50,00 e estava 
aspirando um 'pozinho' branco na carteira 
dele. Suspeitamos ser droga'. Com a 
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informação, a diretora da escola chamou a 
segunda requerida para informar o ocorrido, 
tudo de maneira discreta. No mesmo dia 
(26/06/08) a segunda requerente compareceu à 
escola, ocasião em que confirmou que Rafael 
havia saído de casa com uma nota de R$ 50,00, 
que conversaria com ele que já estava tendo 
acompanhamento médico. Após estes fatos, 
Rafael frequentou normalmente as aulas do ano 
letivo de 2008, tendo sido aprovado. Nunca 
houve qualquer notícia de 'bullyng'. Rafael 
mantinha bom relacionamento com os colegas e 
renovou sua matrícula para o ano letivo de 
2009, ano em que apresentou defasagem no 
rendimento escolar por faltas e atrasos. 
Várias vezes a escola convidou a mãe de Rafael 
para comparecer à escola, que dizia ter tempo. 
O exame acostado aos autos nada prova, isto 
porque realizado 08 dias após o ocorrido. O 
exame somente verificaria a presença de droga 
se realizado no prazo de 02 a 04 dias após o 
uso, segundo informações colhidas no site do 
Ministério da Justiça. Não estão presentes os 
requisitos da responsabilidade civil. O 
prejuízo mencionado na inicial não está 
demonstrado. Requereu a improcedência da ação. 
Réplica às fls. 76/79.
É o relatório. 
Decido. 
O feito comporta julgamento no estado em que 
se encontra, nos termos do artigo 330, I, do 
Código de Processo Civil. Não houve 
prescrição. Friso, inicialmente, que, ao 
contrário do alegado pelos autores, a 
prescrição corre contra os relativamente 
incapazes. A prescrição somente não corre 
contra os absolutamente incapazes. Dispõe, com 
efeito, o art. 198, I do Código Civil que: 
'Também não corre a prescrição: I contra os 
incapazes de que trata o art. 3º,'. E o art. 
3º do Código Civil trata dos absolutamente 
incapazes. Embora, os fatos tenham ocorrido no 
dia 26/06/08, ocasião em que a notícia chegou 
à direção da autora e que a autora foi chamada 
e lá compareceu, os fatos teriam se 
desenrolado ao longo do tempo, se protraindo 
para depois do dia em que houve o chamamento, 
razão pela qual deixo de reconhecer a 
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prescrição. No mérito, o pedido é 
improcedente. O fato de alguém ter visto ou 
achar ter visto Rafael usando drogas, gerando 
uma reunião da diretora da escola com a mãe 
dele, não é passível, por si só, de gerar dano 
moral. Um fato foi presenciado na escola e sua 
diretoria, diligentemente, procurou apurar os 
fatos. Nada mais. Quanto às supostas ofensas 
de que Rafael teria sido vítima 
posteriormente, não restaram minimamente 
elencadas e são por demais vagas. Alegou-se na 
inicial que os fatos geraram contra Rafael, 
perseguimento e humilhação. Contudo, não se 
descreveu - e isso era essencial - no que 
consistiram tais atos. É dizer: deveria ter 
sido descrito na inicial de que forma Rafael 
passou a ser taxado, de que forma se deu a 
alegada humilhação. Se através de chicanas, 
desprezo, violências verbais. Entretanto, nada 
disso foi mencionado. E diante da omissão, o 
pedido não tem como ser acolhido. Mais: alegou-
se na inicial que Rafael tinha sintomas de 
depressão e fazia acompanhamento psicológico, 
mas não se acostou aos autos qualquer 
relatório de profissional nesse sentido, 
sequer uma receita de remédio foi juntada. Se 
o autor fazia acompanhamento psicológico em 
razão dos fatos, o profissional que o 
acompanha poderia, decerto, descrever de forma 
técnica a origem dos transtornos. Enfim, com 
supedâneo no exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 
pedido formulado por RAFAEL GUSTAVO ANDRADE 
HAGUIWARA e ROSEMARY APARECIDA DE ANDRADE 
contra ECOMPO ESCOLA POLITÉCNICA DE ENSINO 
MÉDIO COMENDADOR MANOEL PEDRO DE OLIVEIRA. 
Sucumbente, condeno os autores nas despesas 
processuais e honorários advocatícios que, com 
base no § 4º do art. 20 do Código de Processo 
Civil, fixo em R$ 1.000,00, observando-se 
quanto à execução destas verbas o disposto na 
Lei de Assistência Judiciária da qual os 
autores são beneficiários. P.R.I." (fls. 
86/88) 

Segundo o novo Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em vigor 
desde 04 de novembro de 2009, “nos recursos em geral, 
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o relator poderá limitar-se a ratificar os 
fundamentos da decisão recorrida, quando, 
suficientemente motivada, houver de mantê-la” (art. 
252).

Quanto a isso, já se pronunciou o E. 
STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 662.272-RS, 
da relatoria do Min. João Otávio de Noronha, 
“verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM 
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA 
SENTENÇA. VIABILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. 
ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao 
art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem, 
ainda que não aprecie todos os argumentos 
expendidos pela parte recorrente, atém-se aos 
contornos da lide e fundamenta sua decisão em 
base jurídica adequada e suficiente ao desate 
da questão controvertida.

2. É predominante a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça em reconhecer a 
viabilidade de o órgão julgador adotar ou 
ratificar o juízo de valor firmado na 
sentença, inclusive transcrevendo-o no 
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou 
ausência de fundamentação no decisum.

3. Recurso especial não-provido.”

(REsp 662272/RS, Rel. Ministro  JOÃO OTÁVIO DE 
NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2007, 
DJ 27/09/2007 p. 248)

No mesmo sentido, REsp. nº 641.963-ES, 
2ª T., rel. Min. Castro Meira; REsp. nº 592.092-AL, 
2ª T., rel. MIn. Eliana Calmon e REsp. nº 265.534-DF, 
4ª T., rel. Min. Fernando Gonçalves.

Desnecessário, portanto, qualquer 
acréscimo aos sólidos fundamentos deduzidos pelo 
magistrado de primeiro grau, que ora ficam 
ratificados.

Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO 
ao recurso.
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RUI CASCALDI

Relator
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