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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0054182-02.2011.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante DIANA VIEIRA 
FREIRES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), são apelados LUCAS PINHEIRO 
PORTELLA LANFRANCHI (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), ESCOLA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO DE BARRO LTDA e LUCCAS MARTINELLI 
CAMPELLO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7ª 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 Desembargadores LUIS MARIO 
GALBETTI (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL BRANDI.

São Paulo, 22 de agosto de 2015.

Walter Barone
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 7051
Apelante: Diana Vieira Freires (menor, representada por sua mãe)
Apelado: Lucas Pinheiro Portella Lanfranchi e outro (menores repr. pelas 
mães) e outro
Origem: 0054182-02.2011.8.26.0405
Comarca: Osasco - 2ª Vara Cível 
Juiz: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 
CAUTELAR EM APENSO  Alegação de prática de 
'bullying' entre alunos, com a leniência da escola  Sentença 
de improcedência das ações  Irresignação da autora  
Descabimento  Cerceamento de defesa inexistente, ante a 
regularidade da intimação da autora e de seus representantes 
acerca da redesignação da audiência  Constituição de novo 
Patrono após a realização da primeira audiência que não 
exige a renovação da intimação  Sentença mantida  
Aplicação do art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo  Recurso não provido.

Trata-se de apelação contra a r. sentença de 

fls.523/529, de relatório adotado, que julgou improcedentes a ação 

indenizatória e a cautelar em apenso, revogando a liminar concedida e 

condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios de 20% do valor atualizado da causa.

Arguindo preliminar de nulidade da sentença 

por cerceamento de defesa ante a falta de intimação pessoal ou de seu 

advogado sobre a mudança de data da audiência de instrução, prejudicando a 

regularidade processual desde fls.486 e impondo a nulidade de todos os atos 

praticados a partir de então, com nova intimação das partes para a realização 
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de outra audiência de instrução e julgamento (fls.538/547).

Recurso tempestivo (fls.531/533), preparado 

(fls.548/550) e recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (fls.551).

Contrarrazões (fls.555/557, 558/565 e 

567/570).

Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça 

pelo improvimento (fls.574/576).

Não houve oposição ao julgamento virtual 

(fls.580).

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

A r. sentença deve ser confirmada pelos seus 

próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente adotados 

como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos termos do art. 

252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim 

estabelece:

“Nos recursos em geral, o relator poderá 

limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, 

suficientemente motivada, houver de mantê-la”.

O indisfarçado propósito da referida norma 

regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por 

outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.

O Colendo STJ tem prestigiado este 

entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o órgão 

julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive 
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transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou 

ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2ª Turma, 

Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2ª 

Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2ª 

Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4ª 

Turma, Rel. Min. Fernando 1 Anote-se, dentre tantos outros: AI nº 

99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17/09/2010; Apelação 

99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação n° 

990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo 

de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 

13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 

09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, 

em 09/06/2010; Apelação nº 99208049153-6, Rel. Des. Renato Sartorelli, em 

01/09.2010; Apelação nº 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar 

Lacerda, em 27/07/2010; Apelação nº 99206041759-4, Rel. Des. Edgard 

Rosa, em 01/09/2010; Apelação nº 99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 

em 14/09/2010; Apelação nº 99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 

06/05/2010; Apelação nº 99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 

15/09/2010.3Agravo de Instrumento nº 0272088-38.2012.8.26.0000  

Comarca de Bebedouro  Voto 15814, j de 1.12.2003).

É de se consignar que a r. sentença que julgou 

improcedente a ação assentou que:

“Julgo conjuntamente esta ação principal e a cautelar em 
apenso, diante da conexão entre elas. Primeiramente, há que 
se ressaltar que não ocorre revelia "se o réu já havia 
contestado a ação cautelar e a matéria lá enfrentada 
abrangeu, também, as questões atinentes à ação principal" 
(RT 744/238). Pois bem, não obstante o empenho da digna 
Procuradora da autora, o pedido inicial não merece 
acolhimento, pois não comprovados os fatos conforme 
narrados na inicial. Sustentou a autora na inicial que sofreu 
bullyng por parte dos corréus Luccas Martinelli Campello e 
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Lucas Pinheiro Portella, e que a corré Escola de Educação 
Infantil João de Barro Ltda., mesmo tendo conhecimento 
dos fatos, nada fez para minimizar o problema, 
permanecendo inerte. Ora, nos termos do artigo 333, inciso 
I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe à 
autora quanto ao fato constitutivo de seu direito. Ocorre que 
no presente caso a versão dada pela autora não foi 
confirmada no decorrer da instrução, pois sequer arrolou 
testemunhas para confirmar as alegadas agressões sofridas 
no ambiente escolar a configurar bullyng, o que seria de 
rigor. De outro lado, conforme vasta documentação acostada 
aos autos, verifica-se que a autora possui um padrão de 
comportamento "infantilizado e inapropriado", conforme 
pelo relatório de diagnóstico multidisciplinar acostado por 
ela própria (fls. 415/426), que concluiu que a autora 
apresentou sentimento de inadequação, descontentamento e 
impulsividade. Demonstrou necessidade de gratificação 
imediata e comportamento emocionalmente dependente e 
ansioso, indícios de capacidade de dramatização, humor e 
desejos de realização, porém com certa dificuldade de 
contato por apresentar atitude indiferenciada em algumas 
situações. Foi apurado, ainda, que a autora apresenta 
características básicas indicativas de despreocupação em 
relação aos outros, impulsividade, impessoalidade e certa 
tendência ao egocentrismo por manifestar ausência de 
resposta emocional, poucos indicativos de sentimentos de 
empatia, culpabilidade e sensibilidade para com os outros. 
Ademais, embora mencionado laudo tenha apurado que as 
supostas agressões relatadas nos autos possam estar 
afetando o estado emocional da autora, concluiu ser a autora 
portadora de Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade, o que, inequivocamente, não são 
desencadeados pelo ambiente escolar que a cerca, pois 
apresenta o mesmo padrão de comportamento também em 
seu lar (fls. 425). Também não prospera o alegado em 
réplica, de que a instituição ré não está preparada para 
receber crianças portadoras de mencionados distúrbios, até 
porque não há nos autos qualquer início de prova de que foi 
comunicada a respeito do fato de ser a autora portadora de 
tais distúrbios e necessitar de cuidados especiais, o que seria 
de rigor. Além disso, em sua agenda escolar pode-se notar 
as várias comunicações por parte da escola ré informando os 
pais da autora sobre seu comportamento fora do padrão dos 
demais alunos, em ambiente escolar, fato que demonstra não 
ter havido omissão por parte da escola ré diante do quadro 
apresentado pela autora (fls. 141/168, 285/312). Por todos 
esses motivos e sob qualquer ângulo que se analise a 
questão não há como prosperar a pretensão da autora.” 
(fls.527/529).

Cumpre acrescentar que a apelante alegando 
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falta de sua intimação regular e pessoal, ou mesmo de seu advogado 

constituído, a autora vem, agora, sustentar a nulidade do processo a partir de 

fls.486 incluindo a sentença apelada.

A apelante, no entanto, é filha do Dr. José 

Bastos Freires e da Dra. Edilene Santana Vieira Bastos Freires (fls.13 do 

apenso), que originalmente subscreveu a procuração outorgada à Dra. Cibele 

de Souza Mesquita (fls.07), todos sócios no mesmo escritório de advocacia, 

no mesmo endereço profissional (fls.478), permitindo concluir pela 

inequívoca ciência de todos os atos processuais.

Tais circunstâncias, somadas ao fato de que, na 

audiência realizada em 05 de fevereiro de 2013, estiveram presentes a autora, 

a Dra. Edilene como sua representante legal e o Dr. José Bastos Freires, já 

como seu “advogado”, todos saindo dali intimados da redesignação da 

audiência para o dia 03 de abril de 2013, às 14 horas (fls.472), de forma que 

não é possível alegar desconhecimento do ato.

Inicialmente teria sido readequada a data da 

audiência conforme despacho de fls. 486, mas antes mesmo do cumprimento 

das intimações necessárias, foi proferido novo despacho mantendo a data 

anteriormente designada e por consequência as respectivas intimações, sendo 

assim realizado o ato na data para a qual foram todos intimados. Nem se 

argumente que o pai da autora, novo patrono nomeado nos autos não teve 

oportunidade de conhecer a data da audiência, já que houve efetiva anotação 

de seu nome junto ao sistema, bem assim porque foi mantida a data para a 

qual as partes e patronos foram intimados, não sendo necessária nova 

intimação ao patrono que ingressa no feito, ainda mais quando se trata do pai 

da criança, cuja mãe este presente na data em que a audiência foi designada, 

sendo assim pessoalmente intimada para o ato.
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Não há, portanto, qualquer nulidade, 

observado, que todos os presentes à audiência do dia 05 de fevereiro dela 

saíram intimados da redesignação, conclusão reforçada pelo fato de que todos 

os representantes legais e processuais da autora são advogados e sócios no 

mesmo escritório.

O conjunto probatório mostrou-se 

insuficiente para acolhimento do pleito principal e daquele formulado em 

sede de medida cautelar, em apenso, em atendimento ao disposto no Artigo 

333, I, do Código de Processo Civil. 

Acrescenta-se que em relação à Escola 

requerida, como prestadora de serviços, forçoso reconhecer que a requerida 

demonstrou a regularidade dos serviços prestados, afastando a 

responsabilidade objetiva a si imposta nos moldes do Artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor.

E outros fundamentos são dispensáveis, diante 

da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, nos termos do art. 

252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça

Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE 

PROVIMENTO ao recurso.

WALTER BARONE
Relator


