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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0007118-
97.2011.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que são apelantes NICOLLE SPINA 
DE MORAES SERRANO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), ADRIANO 
FELIX SERRANO (REPRESENTANDO MENOR(ES)) e MAIRA SPINA DE 
MORAES SERRANO (REPRESENTANDO MENOR(ES)), é apelado 
ASSOCIAÇÃO IRMÃS DA PROVIDÊNCIA.

ACORDAM, em 8ª 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 
GRAVA BRAZIL (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.

São Paulo, 11 de novembro de 2015

PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação n°: 0007118-97.2011.8.26.0048

Apelante (s): N. S. de M. S. (menor representada)

Apelado (s): Associação Irmãs da Providência

Comarca: Atibaia  1ª Vara Cível

1ª Instância: 0007118-97.2011.8.26.0048

Juiz (a): Marcos Cosme Porto

Voto nº 12450

EMENTA. Apelação. Ação indenizatória. Alegação de 
danos decorrentes de bullying na escola requerida. 
Improcedência. Inconformismo da autora. Prova 
insuficiente para comprovar o nexo de causalidade. 
Improcedência mantida por seus próprios fundamentos. 
Recurso improvido.

Apelação interposta contra a sentença de fls. 

220/227, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação 

indenizatória por danos morais decorrentes do bullying sofrido na escola.

A autora pugna pela reforma da sentença pelas 

razões de fls. 232/239.

Recurso tempestivo, preparado, recebido (fls. 240) e 

respondido (fls. 242/248). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (fls. 

253/257) pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Trata-se de pedido indenizatório em face da 

Associação Irmãs da Providência em que a autora narra episódios de 

bullying vivenciados na instituição, sem que a requerida tomasse atitude 

para coibi-las.

De acordo com a inicial,  a autora teria sido 

submetida a situação humilhante nas dependências da instituição de 
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ensino, que lhe causaram danos morais indenizáveis.

Analisada a prova dos autos, deu-se pela 

improcedência do pedido.

A r. sentença deve ser confirmada pelos seus 

próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente 

adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos 

termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, que 

dispõe: Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os 

fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de 

mantê-la.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem 

prestigiado este entendimento quando predominantemente reconhece “a 

viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na 

sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre 

omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp. nº 662.272-RS, 2ª 

Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp nº 641.963-

ES, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp nº 592.092-

AL, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp nº 265.534  

DF, 4ª Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).

Em que pese a relevância do tema e a extensão dos 

danos psicológicos causados nas eventuais vítimas de bullying, certo é 

que as provas produzidas não amparam a tese da autora.

Com efeito, a prova acostada a fls. 19/22, em que se 

verifica a grafia das palavras “Podri” e “Bate em min” revelam, antes, a 

brincadeira de mau gosto entre as crianças da escola mas que por si só 

não são capazes de comprovar a violência psicológica contra a autora. 

Consoante constou na r. sentença, com amparo na 
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prova pericial (fls. 199/202), oral (fls. 141/182) e laudos da assistente 

social (fls. 104/107), há conflitos familiares pregressos a ensejar os 

problemas psicológicos que  a criança vêm enfrentando, sem que possa 

ser atribuído, extreme de dúvidas ao episódio das assinaturas na 

camiseta, narrados.

Consoante ponderou a d. Procuradoria em seu 

parecer: “... brincadeiras de mau gosto e provocações práticas comuns entre 

crianças e adolescentes, até mesmo no ambiente doméstico. Evidentemente, é 

possível divisar um limite pois há situações intencionalmente humilhantes 

capazes de causar profunda repercussão na autoestima de suas vítimas, e já 

começa a se cristalizar na jurisprudência o entendimento de que do bullying 

podem resultar danos morais indenizáveis” (fl. 255).

E complementa: “A situação vivenciada pela apelante, 

todavia, não é daquelas que permite presumir o dano moral a partir das regras de 

experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente 

acontece nos termos do art. 535 do CPC” (fl. 256). As acusações de chutes e 

ofensas trazidas pela genitora em seu depoimento não foram sequer 

descritas na inicial e restaram isoladas nos autos.

Por outro lado, a questão mais relevente diz respeito 

à conduta adotada pela  que  após a comunicação do episódio e o que se 

verifica foi a adoção de conduta adequada com “reuniões e providências 

pertinentes” (fl. 223).

Não caracterizado o nexo de causalidade entre o 

dano psicológico alegado e o fato que a autora toma por doloso, a 

improcedência era medida de rigor.

Destarte, escorreita a r. sentença, que agora, em sede 

de recurso, fica mantida pelos seus jurídicos e bem lançados 
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fundamentos. 

Para fins de prequestionamento, observo que a 

solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação 

invocada e não declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando a 

adequada interpretação à legislação invocada pelas partes. Despicienda a 

menção explícita de dispositivos uma vez encontrada a fundamentação 

necessária, consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal 

de Justiça.

Ante o exposto, meu voto nega provimento ao 

recurso.

Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator
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