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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0004313-05.2011.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante BRUNA DE 
JESUS BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FAZENDA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO.

ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEIRETTI 
DE GODOY (Presidente), BORELLI THOMAZ e SOUZA MEIRELLES.

São Paulo, 21 de janeiro de 2015

PEIRETTI DE GODOY

RELATOR 

Assinatura Eletrônica

Assinado por BORELLI THOMAZ (Revisor) nos termos do artigo 160 do RITJ
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APELAÇÃO nº 0004313-05.2011.8.26.0168
APELANTE: BRUNA DE JESUS BARBOSA 
APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: DRACENA
VOTO Nº 23.853
Dr. Roger Naim Tenn
3ª Vara Judicial de Dracena 

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos Morais.  Alegação da 
autora de que passou a ser vítima de bullying após participação 
em concurso de beleza. Cerceamento de defesa (art. 398 do 
CPC). Acolhimento. Violação ao princípio constitucional da 
ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF). Requerimento de 
produção de prova oral e pericial. Cabe ao julgador determinar 
as provas necessárias à instrução do processo (art. 130 do CPC). 
Preliminar acolhida, com anulação da r. sentença, inclusive, e 
retorno dos autos ao ofício de origem, para a devida dilação 
probatória. 

Trata-se de ação de indenização proposta por Bruna de Jesus Barbosa contra a 

Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Alega que foi vítima de bullying e o 

estabelecimento educacional manteve-se inerte. Requer indenização por danos morais.

A r. sentença de fls. 147/149, julgou a ação improcedente.

Apela a autora alegando, preliminarmente, o cerceamento de defesa. Aduz que 

foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 11/3/2014 (fls. 140), 

a apelada juntou documentos a fls. 142/146, sem que tivesse se manifestado, tendo sido 

proferida sentença em 5/11/2013, logo, quatro meses antes da data da audiência.

Pretende seja dado provimento ao apelo para anular a sentença, determinando-

se a remessa dos autos à vara de origem, a fim de serem produzidas as provas deferidas. 

Caso não seja esse o entendimento, a reforma da r. sentença para reconhecer que os fatos 

narrados na inicial ocorreram e se deram em detrimento da dignidade e discriminação da 

ora apelante, condenando a Fazenda Pública a indenizá-la no importe não inferior a 30 

salários mínimos. Há prequestionamento da matéria.
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Requer seja dado provimento ao recurso, fls. 154/171.

Contrarrazões da ré, fls. 175/192.

/

É o relatório.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Bruna de Jesus Barbosa, 

representada por seu genitor, objetivando a reforma da r. sentença que julgou improcedente 

a ação de indenização, em decorrência de bullying, proposta face a Fazenda do Estado de 

São Paulo.

A r. sentença julgou improcedente o pedido, de forma antecipada, adotando a 

seguinte fundamentação:

“A demanda não procede.

Não é preciso perquirir se tais fatos realmente ocorreram, pois, mesmo que 

tivessem ocorrido, inexiste qualquer indício de que trouxeram algum dano à autora.

Primeiramente, mister ressaltar que se a autora efetivamente sofreu de 

anorexia, vindo supostamente a pesar 39 quilos, certamente teria procurado orientação 

médica.

Todavia, nada há nos autos que indique a autora se submeteu ao tratamento 

contra a indicada doença. Sequer uma receita medica foi juntada pelo autor, o que, desde 

já, inclusive, inviabiliza qualquer tipo de prova pericial, que, além do exame presencial da 

parte, deve contar com um mínimo de prova documental e comprovar as alegações do 

autor.

Informa a autora também que passou a sofrer de fobia escolar.

Todavia, mais uma vez, não há sequer indícios de tal enfermidade, pois, um 

dos primeiros sintomas da indicada 'fobia', certamente é o declínio acentuado do 

rendimento escolar do aluno.

E, como demonstram os documentos de fl.117-118v, o rendimento da aluna 

manteve-se constante e satisfatório.

Relembre-se que o princípio básico da responsabilidade civil é a existência de 

do dano.

E, 'in casu', nada há nos autos que tragam um mínimo de provas acerca dos 

danos sofridos pela autora.

De fato, o 'bullying' causa à vítima um sofrimento tal que, se não houver um 
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tratamento médico e psicológico, pode inclusive cometer suicídio.

Partindo-se de tal premissa, não é crível conceber que a autora foi vítima de 

tais condutas e sequer teve seu rendimento escolar prejudicado.

E mais, mesmo que se verificasse algum dano à autora, nota-se que a diretora 

da escola não se omitiu na apuração dos fatos, como indicam os documentos juntados aos 

autos.

'In casu', o documento de fl.110 registra o acompanhamento disciplinar de 

Pedro Gil Tomas de Aquino e Murilo Duarte Tozzi” (fls. 148). 

Assiste razão à apelante. Vejamos.

Colhe-se nos autos que o MM. Juízo “a quo” determinou que as partes 

especificassem as provas que pretendiam produzir (fls. 134).

A ré requereu a produção das seguintes provas: depoimento pessoal da autora e 

prova testemunhal (fls. 136).

A autora pretendeu a produção de prova testemunhal e pericial (fls. 138/139).

Deferida a produção da prova oral e pericial a fls. 140, a audiência de 

instrução, debates e julgamento foi designada para 11/3/2014.

Entretanto, o MM. Juízo a quo antecipou o julgamento da lide, tendo sido 

proferida sentença quatro meses antes da data designada para audiência.

Como se vê, ambas as partes pretendiam instrução probatória (fls. 136, 

138/139).

Acrescente-se, ainda, que foi proferida a sentença, sem que a autora tivesse se 

manifestado sobre os documentos de fls. 142/146 juntados pela ré.

Diante disso, na hipótese, faz-se necessária a produção das provas oral e 

pericial deferidas a fls. 140, que venham corroborar com os indícios trazidos pela 

documentação acostada nos autos, bem como os documentos que ainda seriam juntados 

pela autora até o encerramento da instrução probatória (fls. 138).

A ampla defesa apenas estará assegurada quando às partes forem conferidas 

iguais possibilidades de convencimento do magistrado sobre a veracidade dos fatos, quer 

sejam alegados pelos autores, quer sejam alegados pelos réus.   

Evidenciada a necessidade de dilação probatória, constitui cerceamento de 

defesa o julgamento antecipado da lide, violando os princípios constitucionais do 

contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no artigo 5º, 

incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
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Por todo o exposto, imperioso o acolhimento da preliminar de cerceamento de 

defesa, arguida pela apelante, com o reconhecimento da nulidade da r. sentença e 

determinação do retorno dos autos ao ofício de origem, para a produção das provas 

necessárias.  

Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que a presente 

decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal 

ou qualquer lei infraconstitucional.

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para acolher a preliminar 

suscitada e, consequentemente, anular a r. sentença proferida. 

PEIRETTI DE GODOY
Relator

Assinado por BORELLI THOMAZ (Revisor) nos termos do artigo 160 do RITJ
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