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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
9000169-11.2011.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes 
WESLEY FERNANDO BARRETO DE OLIVEIRA RODRIGUES (MENOR(ES) 
REPRESENTADO(S)) e FABIANO RODRIGUES DE AZEVEDO (E POR SEUS 
FILHOS), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEÁRIA DE 
SANTOS.

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 REBOUÇAS DE CARVALHO (Presidente) e DÉCIO 
NOTARANGELI.

São Paulo, 9 de março de 2016

JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto n. 12368

Apelação          

Processo nº 9000169-11.2011.8.26.0562

Assunto: Indenização Por Dano Moral

Apelante: Wesley Fernando Barreto de Oliveira Rodrigues Menor representado, 

Fabiano Rodrigues de Azevedo E por seus filhos

Apelado: Prefeitura Municipal da Estancia Balneária de Santos

Comarca: Santos

Relator: José Maria Câmara Junior

Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 
PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE 
JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO.

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. “BULLYING”. 
Omissão específica da direção da escola municipal. Dano 
moral. Não configurado. O conjunto probatório não revela 
consistência para formar convicção de ocorrência do 
próprio evento danoso descrito. Elementos probatórios 
permitem concluir que a direção da escola adotou todas as 
providências necessárias para minimizar os prejuízos 
decorrentes de acidente sofrido pelo autor. Autor não reúne 
meio de prova apto a demonstrar o “bullying” e a 
repercussão moralmente danosa. Prevalência das 
informações prestadas pela prova pericial. Dever de 
indenizar não configurado.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

WESLEY FERNANDO BARRETO DE OLIVEIRA RODRIGUES, 

inconformada com a sentença de fls. 167/170, que julgou improcedente o pedido 

mediato, interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) o sofrimento 

do menor; (ii) a repercussão moralmente danosa experimentada em razão do 

“bullying” sofrido pelo aluno; (iii) a contínua perseguição de outros alunos no 

interior da escola sem que houvesse qualquer medida adotada pela direção para 

cessar o constrangimento e o abuso sofrido pelo aluno, o que qualifica a 

responsabilidade civil; (iv) o dever de guarda e vigilância do estabelecimento de 
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ensino; (v) a razoabilidade da indenização compensatória na ordem de R$ 

80.000,00 considerando, para tanto, o trauma sofrido pelo aluno: (vi) a 

necessidade da perícia psiquiátrica para avaliar o abalo emocional sofrido.

Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 111/115) e o 

recurso foi regulamente processado.

A Procuradoria de Justiça lançou parecer opinando pelo 

não provimento do recurso (fls. 184/189).

É o relatório.

A matéria controvertida e devolvida para reexame pelo 

tribunal “ad quem” gravita em torno da ocorrência de “bullying” no ambiente 

escolar e da repercussão moralmente danosa experimentada pelo aluno, que 

sofreu sequelas físicas e psíquicas em razão da queda sofrida no pátio do 

estabelecimento de ensino. O autor sustenta a omissão da direção da escola que 

não adotou qualquer providência para coibir o abuso praticado por outros alunos 

e, com isso, atribui a responsabilidade civil para o Município de Santos.

A motivação empregada pelo juízo “a quo” para julgar 

improcedente o pedido mediato considera a insuficiência dos meios de prova para 

identificar a desídia funcional dos agentes públicos e, com isso, o comportamento 

omissivo da direção da escola.

Sem embargo da obrigação de incolumidade do Município 

em relação aos alunos, na qualidade de educador e mantenedor do 

estabelecimento de ensino, o ilustre sentenciante registrou que não há qualquer 

meio de prova apto a indicar a negligência dos agentes públicos para assegurar a 

integridade física do aluno. 

Não há falar no vício atinente ao “error in judicando”. 

O provimento judicial investiga todas as informações 
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carreadas aos autos para formar convicção firme no sentido de que a direção da 

escola tomou todas as providências cabíveis para prestar atendimento ao aluno. E 

mais. A sentença informa que a prova documental relata o pronto atendimento e 

a ausência de qualquer registro relativo à repercussão danosa para o 

comportamento e rendimento escolar do aluno. Por último, anota que a perícia 

afastou qualquer sinal físico ou psíquico de ansiedade, depressão ou outra 

evidência apta a indicar o alegado “bullying” e repercussões de ordem 

psicológica.

Importa observar que anterior julgamento permitiu que 

fosse reaberta a fase de instrução probatória para que o autor pudesse se 

desincumbir do ônus que lhe competia e, com isso, provar a omissão e o descaso 

da direção da escola em relação ao fato, notadamente a alegada pratica de 

“bullying” de outros alunos no ambiente escolar.

A parte foi intimada para produzir a prova oral, mas não 

ofertou rol de testemunhas para colheita de depoimento em audiência (fl.148 e 

151), fato que motivou o encerramento da etapa reservada para instrução e 

permitiu novo julgamento de mérito.

Agora, em sede de duplo grau, o autor renova a atribuição 

de responsabilidade civil para o Município fundada na conduta omissiva do Estado 

em face do dever de zelar pela integridade física e moral dos alunos. 

A parte não reúne meio de prova suficiente para 

comprovar os fatos alegados e renovados em grau de recurso. 

Correta a bem lançada sentença. Não há prova idônea para 

qualificar o dever de indenizar do Município. 

Sobre o tema a doutrina anota que “é mister acentuar que 

a responsabilidade por “falta de serviço”, falha do serviço ou culpa do serviço 

('faute du service', seja qual for a tradução que se lhe dê) não é, de modo algum, 

modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e 
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alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade 

subjetiva porque baseada em culpa (ou dolo), como sempre advertiu o Prof. 

Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Com efeito, para sua deflagração não basta a 

mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que 

exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da 

responsabilidade subjetiva” (Celso Antonio Bandeira de Mello, Curso de Direito 

Administrativo, 29ª edição, Ed. Malheiros, 2012, p. 1.020).

Certamente, “se o Estado, devendo agir, por imposição 

legal, não agiu ou o fez deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões 

legais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta incúria, 

negligência ou deficiência, que traduzem um ilícito ensejador do dano não 

evitado quando, de direito, devia sê-lo. (...)” (Celso Antonio Bandeira de Mello, 

Curso de Direito Administrativo, 27ª edição, Ed. Malheiros, 2010, p. 1014).

Tratando-se de responsabilidade subjetiva, ao Estado 

incumbe o ônus probatório, pois “nos casos de 'falta de serviço' é de admitir-se 

uma presunção de culpa do Poder Público, sem o quê o administrado ficaria em 

posição extremamente frágil ou até mesmo desprotegido ante a dificuldade ou 

até mesmo impossibilidade de demonstrar que o serviço não se desempenhou 

como deveria” (Celso Antonio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 27ª 

edição, Ed. Malheiros, 2010, p. 1015).

As partes não controvertem em relação ao acidente 

ocorrido no ambiente escolar, tampouco sobre a não identificação do aluno que 

provocou a queda. O acidente ocasionou ao autor a perda de um dente, tornando 

necessária a sua submissão a procedimento cirúrgico para reimplante de 

fragmento dentário. 

O Município demonstrou que foram adotadas todas as 

providências para socorreu o aluno e dar-lhe adequada assistência. Aliás, o 

sentenciante descreve as medidas empregadas pela direção da escola para 

prestar imediato atendimento ao aluno. 
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De outra banda, incumbe ao autor reunir meios de prova 

para demonstrar a prática de “bullying” e a omissão da escola para coibir o 

abuso, como, também, a repercussão danosa experimentada. Acontece que 

nenhuma prova se fez nesse sentido. 

A prova produzida indica que não ficou caracterizada 

qualquer repercussão danosa de ordem psíquica, tampouco do “bullying” alegado 

e da omissão da direção da escola, o que inibe a configuração do dever de 

indenizar.

O laudo psicológico de fl. 76 reúne declarações prestadas 

pelo aluno, seus representantes, coordenadora pedagógica, inspetora da escola e 

a dentista que presta atendimento para o autor. 

A conclusão da perícia assinala que:

“Hoje, com doze anos, portanto decorrido um ano, o 

garoto desde então e até o momento, ao que tudo indica, gosta da escola; não 

tem medo de ir à escola, embora tenha receio de quebrar novamente o dente. 

Tais reações de cuidado, como quando joga queimada ou outros jogos de bola, 

por exemplo, estão dentro do esperado, segundo a dentista que o acompanha e 

também de acordo coma nossa avaliação.”

Ao responder o quesito n. 05 (fls. 89), que indaga se o 

autor apresenta algum sinal físico ou psíquico de ansiedade, depressão, ou 

qualquer outra evidência que possa vira a caracterizar “bullying”, assim foi 

respondido pelo perito:

“O autor não apresenta qualquer sinal físico ou psíquico 

de ansiedade, depressão ou qualquer outra evidência que possa vira a 

caracterizar “bullying” ou outras doenças psicológicas. Ao contrário, o autor 

encontra-se bem, possuindo bom relacionamento com os colegas e com os 

professores, pautado segundo o próprio por colaboração, solidariedade e 

carinho”.
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Como se vê, segundo a análise do perito oficial, não há 

falar em prejuízos psíquicos ao menor, ou qualquer dissabor em relação aos 

colegas com repercussão no convívio escolar.

Corroborando a conclusão do profissional, ressalte-se que 

a anotação de frequência do aluno (fls. 46/47), referente ao ano de 2011, 

registra poucas faltas, comprovando que o menor compareceu às aulas durante o 

ano respectivo. Aliás, observo que o acompanhamento e controle de rendimento 

escolar demonstram que o menor manteve bom desempenho, mesmo após o 

episódio da queda.

Além das informações obtidas pela perícia considero que o 

autor não demonstrou a alegada perseguição praticada por outros alunos no 

ambiente escolar ou qualquer prática que venha a caracterizar o episódio 

conhecido por “bullying”. 

Os meios de prova produzidos não revelam consistência 

para formar convicção da ocorrência do próprio evento danoso descrito. 

Interpretar de maneira diversa significa vulnerar a construção doutrinária e 

jurisprudencial acerca do tema.

Impõe-se a manutenção da respeitável sentença.

Relevante destacar que a insuficiência da prova foi 

expressamente declarada pela decisão que deu provimento para o recurso, 

permitindo a retomada da instrução, mas a parte não demonstrou interesse na 

produção de prova oral. 

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR

              Relator
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