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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1007757-78.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são 
apelantes DANIELLE PEREIRA GONÇALVES (MENOR) e LUCIENE PEREIRA 
GONÇALVES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Público 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 CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE 
CARVALHO E DÉCIO NOTARANGELI.

São Paulo, 23 de setembro de 2015. 

Carlos Eduardo Pachi
RELATOR

Assinatura Eletrônica 
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Voto nº 22.131

APELAÇÃO CÍVEL nº 1007757-78.2014.8.26.0053
Comarca São Paulo
Apelante: DANIELLE PEREIRA GONÇALVES (assistida pela genitora Luciene 
Pereira Gonçalves)
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DO SÃO PAULO
(Juiz de 1ª Instância: Cynthia Thomé)

RESPONSABILIDADE CIVIL  Ação indenizatória por dano 
moral e material  Aluna matriculada em escola da rede pública 
estadual de ensino, que alega ter sofrido bullying  Ao caso, 
incide a regra da responsabilidade civil por omissão, que exige 
a caracterização de dolo ou culpa  Não comprovada qualquer 
falha administrativa  Autora que não se incumbiu de 
comprovar o alegado, conforme exige o art. 333, inc. I, do 
CPC. Sentença de improcedência mantida.

Recurso improvido.

Vistos, etc.

Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pela 

Autora contra a r. sentença de fls. 211/217, cujo relatório é adotado, que 

julgou improcedente o pedido, condenando-a ao pagamento de custas 

processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00, cuja 

exigência fica suspensa enquanto perdurar a condição de pobreza.

Em síntese, alega a responsabilidade do Estado em 

virtude do bullying sofrido na escola, considerando-se que nenhuma medida 

foi tomada (fls. 229/234).

Apresentadas contrarrazões (fls. 238/244).

Processado o recurso, subiram os autos.
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A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo 

improvimento do recurso (fls. 249/250).

É o relatório.

Cuida-se de ação de indenização por dano moral e 

material proposta por aluna matriculada em escola da rede pública estadual 

de ensino, que alega ter sofrido bullying.

Afirma ter sido agredida fisicamente pelo aluno Lucas 

Matheus, em 18.04.2013 e, como medida para tentar cessar o bullying, 

acabou por enviar uma foto nua para alguns alunos, via WhatsApp, e que 

acabou sendo repassada, o que causou o abalo moral e psicológico.

Entende haver responsabilidade do Estado, ante o 

dever de zelar pela integridade física e moral de seus alunos, daí o dever de 

indenizar pelos sofridos.

O caso dos autos, como bem observado pela MMª Juíza 

sentenciante, caracteriza responsabilidade civil do Estado por omissão que, 

por ser subjetiva, exige a comprovação de dolo ou culpa por parte dos 

agentes públicos.

Contudo, as várias alegações trazidas pela Autora e o 

conjunto probatório não comprovam qualquer falha administrativa. Nesse 

aspecto, não se incumbiu a autora de cumprir a regra do art. 333, inc. I, do 

CPC, o que implica na improcedência da demanda.

Como se pode verificar do Boletim de Ocorrência 

juntado a fls. 35/36, no que toca à agressão física causada por outro aluno 

durante o intervalo de aulas, a própria autora e sua genitora afirmaram 

perante a autoridade policial que a direção escolar tomou providências, o 
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que implica reconhecer que a Administração Pública não foi negligente ao 

caso, como se pode observar no seguinte trecho:

“Informa a vítima que assim que a direção tomou 
conhecimento dos fatos, providencias foram tomadas e que no local existe 
câmeras registraram o fato e que estão à disposição.”

Já no outro Boletim de Ocorrência (fls. 38/39), a 

genitora afirmou que sua filha vem sofrendo bullying no colégio onde estuda 

“logo após ter postado uma foto no wechat e no whatsapp, tendo em vista 

que alguém passou a foto para a adolescente Grabriela Oliveira, que por 

sua vez a postou no facebook...”.

Ora, a declaração acima exclui a responsabilidade civil 

do Estado pelo evento danoso. No caso está configurada a culpa exclusiva 

da vítima que, diante de sua própria conduta de enviar sua foto a alguns 

colegas, por meios eletrônicos, deu ensejo aos dissabores sofridos.

E a circulação da foto em redes sociais está totalmente 

fora do limite de atuação da escola. Ausente qualquer responsabilidade da 

Administração Pública.

E, como se pode verificar da prova de fls. 206/209, as 

testemunhas Regina Maria e Marlene de Lucas não presenciaram quaisquer 

fatos mencionados na inicial, já que tomaram conhecimento por meio da 

autora ou de sua mãe.

No mais, como bem asseverado na r. sentença:

“Também não ficou comprovada a conduta comissiva 
da escola que deu ensejo ao dano sofrido pela autora.

Em momento algum a autora demonstrou que em 
reunião realizada na escola para minimizar a situação houve uma exposição 
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ainda maior da aluna. A autora sequer informou quando ocorreu essa 
reunião e quem participou.

...
A conversa mantida entre a mãe da autora e Mariah 

Ribeiro, através de rede social, conforme documento de fls. 42 e seguintes, 
apenas comprova que a autora enviou a foto para uma série de pessoas, 
que foi repassada. Mariah Ribeiro não ameaçou a autora, mas a alertou. E o 
simples alerta de que alunos queriam bater na autora não significa que tais 
fatos iriam ocorrer dentro da escola com o conhecimento da escola. Por 
outro lado, não ficou esclarecida a razão da "escola inteira querer bater 
nela". Anote-se que se a conversa configura uma ameaça, como pretende 
fazer crer a autora, Mariah também teria sido ameaçada.

Como se vê, não ficou demonstrado o bullyng sofrido 
pela autora, tampouco que a escola tinha ciência dos fatos e deixou de 
tomar providências ou que tenha contribuído para a alegada situação.”

Dessa forma, a Autora não demonstrou os fatos 

narrados na petição inicial, constitutivos do direito de ser indenizada pela 

Ré (art. 333, I do CPC).

Não comprovado o evento danoso gerador da 

responsabilidade civil, é de rigor a manutenção da bem lançada sentença a 

fls. 211/217.

Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao 

recurso, mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CARLOS EDUARDO PACHI

Relator


