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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1101432-85.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANDRA 
APARECIDA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO 
EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª 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 MAURÍCIO PESSOA 
(Presidente) e CARLOS ABRÃO.

São Paulo, 29 de abril de 2016.

Lígia Araújo Bisogni
Relator

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1101432-85.2013.8.26.0100 -Voto nº 2

VOTO Nº 27.498
APEL. Nº: 1101432-85.2013.8.26.010
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: SANDRA APARECIDA GOMES
APDO.: INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA 
METODISTA

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 
MORAIS  BULLYING  Alegação de omissão da instituição de 
ensino em coibir atitudes hostis praticadas por colegas de classe  
Prova dos fatos a cargo da autora - Ausência de demonstração de 
eventual conduta omissiva do réu - Decisão de improcedência em 
primeiro grau mantida, nos termos do art. 252 do RITJESP  
Recurso improvido.

Trata-se de apelação tirada contra a r. sentença de págs. 

284/288, que julgou improcedente a presente ação de reparação de danos 

materiais e morais ajuizada por Sandra Aparecida Gomes contra Instituto 

Educacional Piracicabano da Igreja Metodista, carreando à vencida a 

sucumbência de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados 

em R$2.000,00 (dois mil reais), com observância do disposto no art. 12 da Lei nº 

1.060/50. Insiste a autora na sua pretensão reparatória, ao principal argumento 

de que, em razão do bullying constante que sofreu dos demais alunos de sua 

classe, por quase um ano letivo, e mesmo tendo levado tal fato ao conhecimento 

da direção da instituição de ensino, nada foi feito para estancar a perseguição 

moral que sofria, o que lhe causou problemas psicológicos e influenciou 

diretamente em sua rotina de vida, inclusive levando ao abandono do berçário por 

seu filho de tenra idade. Busca, assim, seja reparada dos prejuízos materiais que 

discrimina na inicial e também pelo dano moral que alega ter sofrido.

Recurso bem processado, acusando resposta, subiram os autos.

É o relatório.

A r. sentença, proferida pelo d. magistrado SÉRGIO DA COSTA 

LEITE, merece preservação, por seus próprios fundamentos, os quais ficam 

inteiramente adotados, como razão de decidir pelo desprovimento do recurso, nos 

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

Com efeito, relata a autora em sua petição inicial que no início de 
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2012, após ter sido aprovada no vestibular, se matriculou no curso de direito 

ministrado pela instituição de ensino ré. Diz que, talvez em razão da diferença de 

idade (autora cerca de 20 anos mais velha que os colegas de classe) e da 

situação econômica reduzida em comparação com a maioria dos alunos, passou 

a ser vítima de bullying, e, não obstante ter comunicado tal fato à direção de 

ensino, nenhuma atitude efetiva para cessar a 'perseguição´ foi tomada, 

passando depois, inclusive, a também ter tratamento diferenciado pelo corpo 

docente. Relata que em decorrência desses fatos passou a sofrer problemas 

psicológicos, com influencia direta em sua vida e rotina cotidiana, razão pela qual 

busca sejam reparados os prejuízos materiais e morais que alega ter sofrido.

Ora, nos termos do art. 186 do Código Civil, a responsabilidade 

civil por ato ilícito exige, para fins de reparação, que a vítima prove o dano, a 

conduta culposa do agente e o nexo de causalidade entre eles, sendo que a 

ausência de qualquer desses requisitos conduz à improcedência do pedido de 

indenização.

E à autora competia o ônus da prova dos fatos constitutivos do 

seu direito (CPC, art. 333, I), no caso a prova do ato ilícito, correspondente ao 

dano, o nexo de causalidade e a culpa da réu.

Todavia, conforme corretamente asseverou o ilustre julgador, em 

irretorquível análise dos elementos dos autos, “A prova colacionada aos autos 

não permite a responsabilização da ré pelos fatos e consequências narrados na 

inicial. 

Os relacionamentos inerentes à convivência em sociedade 

infelizmente ensejam muitas vezes situações desagradáveis, difíceis de 

contornar, em decorrência do comportamento inadequado, insensível ou até 

mesmo arrogante de uma ou até mesmo de todas as partes.

A própria competitividade a que são submetidas as pessoas 

desde o nascimento ensejam, muitas vezes, situações de tal natureza.

A experiência permite ao homem médio saber que, em qualquer 

curso de qualquer faculdade, serão encontradas pessoas das mais diversas 

classes sociais e estado civil, bem como de mães que não chegaram a se casar 

com os pais de seus filhos, observando-se quanto a tal ponto, aliás, que o 
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conceito de família vem sendo ampliado de forma irreversível, tratando-se de 

situação absolutamente corriqueira na atualidade.

Descabido, pois, admitir a tese da autora no sentido de que teria 

sido discriminada por ter condição financeira precária; por ter idade superior à dos 

demais alunos; e por ser mãe solteira.

A mesma experiência, ainda, enseja a verificação, pelo homem 

médio, de que as pessoas com mais idade, que frequentam cursos universitários, 

em regra são amplamente acolhidas pelos colegas, assumindo funções de pais 

ou mães da turma, diante inclusive do carinho que lhes é direcionado e da 

experiência que adquiriram.

A regra, pois, não é aquela vivenciada e indicada pela autora, 

que, aliás, no item 5 da folha 4, indicou não poder afirmar com certeza os motivos 

de ter restado deslocada do grupo, ao apontar que talvez tal tenha decorrido das 

circunstâncias supra.

Diga-se, desde logo, que aqui não se está responsabilizando a 

autora ou os demais alunos pela situação desagradável que surgiu, mesmo 

porque tal não caberia, mas apenas e tão somente indicando a inviabilidade de 

se acolher os fundamentos arguidos pela autora como suficientes para justificar a 

mencionada situação.

Fixada tal premissa, observo que a ré não pode ser 

responsabilizada pela mencionada situação, não tendo como resolver situações 

extremas, mas apenas e tão somente buscar adequar a situação para que todos 

tenham a necessária tranquilidade.

Não se exige do prestador de serviço educacional vigilância maior 

do que aquela corroborada no bom senso profissional, sendo apenas uma 

relação de aluna e instituição e não paternal.

A própria autora, no documento de folha 70, indicou que diretores 

da ré vinham auxiliando-a, buscando solucionar a questão.

No documento de folha 74 apontou que recebeu sugestão no 

sentido de não colidir frontalmente com os colegas e de se mudar para o período 

noturno, alcançando deste modo situação mais cômoda e adequada.

Verifica-se, pois, que a ré tentou, de algum modo, estabilizar a 
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situação, não podendo ser culpada por circunstâncias pessoais e entendimentos 

da autora, que impediram-na de acolher a sugestão de mudança de período.

Nem se diga que a ausência do fornecimento de lista de alunos 

configuraria omissão apta a ensejar os pleitos indenizatórios.

A autora, sem dúvida alguma, com base inclusive em documentos 

que anexou, teria como indicar os responsáveis pelas alegadas agressões (folhas 

58/59), tratando-se, aliás, de alunos de sua própria classe, cuja identidade 

indubitavelmente conhecia.

A autoridade policial, destarte, não dependia de qualquer 

providência da ré para eventualmente intimar alunos de determinada classe para 

prestarem esclarecimentos.

.....

A reprovação da autora em uma matéria foi justificada pelo 

professor que a ministrava (folha 63), não cabendo a este Juízo analisar a 

pertinência ou não das conclusões alcançadas, tratando-se de questão inerente à 

atividade da ré.

Descabido, pois, definitivamente, imputar à ré a responsabilidade 

pelos danos que a autora alega ter sofrido.” (cf. págs. 286/288).

A instituição de ensino demonstrou que foram adotadas todas as 

providências para amparar a aluna e dar-lhe adequada assistência. Aliás, o 

sentenciante descreve as medidas empregadas pela direção da escola para 

prestar atendimento à aluna, fato, aliás, não negado pela recorrente.

Os meios de prova produzidos não revelam consistência para 

formar convicção da ocorrência de ação ou mesmo omissão da instituição de 

ensino quanto ao evento danoso descrito. 

A jurisprudência não discrepa: “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 
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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.” (cf. TJSP, 

Apel. nº 9000169-11.2011.8.26.0562, Rel. Des. José Maria Câmara Junior).

“APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - 

PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE ABALO 

PSICOLÓGICO EXPERIMENTADO EM ESCOLA ESTADUAL - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS PELOS AUTORES - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CPC R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.” (cf. TJSP,  Apel. 

0047851-38.2010.8.26.0114, rel. Flora Maria Nesi Tossi Silva).

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS BULLYING 

NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTÊNCIA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA 

RECURSO IMPROVIDO. Conquanto seja objetiva a responsabilidade do 

estabelecimento pela prestação de serviços educacionais, consoante estabelece 

o Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de nexo causal entre a 

conduta da escola e o dano experimentado pela aluna tipifica circunstância 

excludente à responsabilização". (cf. TJSP, Apel. 9159028-70.2008.8.26.0000, 

Rel. Des. Renato Sartorelli).

Assim, facultada pelo comando do art. 252 do sobredito 

Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, ratifico integralmente a r. 

sentença tal como prolatada.

Por conseguinte, desnecessário qualquer outro argumento, 

realçando que o artigo 252 supramencionado tem sido invocado em vários 

julgamentos desta E. Corte (Apelação 991.01.044668-1, 16ª Câmara, j. 

03.08.2010 - Rel. COUTINHO ARRUDA; Apelação 992.09.066262-7, 28ª Câmara 

- Rel.- Des. CESAR LACERDA, 27.07.2010; Apelação 994.07.100219-0, 1ª 

Câmara, j. 27.07.2010, Rel. Des. RUI CASCALDI), como um meio prático que não 

só atende aos princípios fundamentais do processo como, também, permite maior 

agilidade na prestação de justiça, finalidade precípua do Poder Judiciário. 

Sobre esse mecanismo, isto é, adoção e ratificação dos 
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fundamentos da decisão guerreada, já se pronunciou o E. STJ, no julgamento do 

Resp n° 662.272-RS, da Relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - 

“PROCESSUAL CIVIL - ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS - RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA - VIABILIDADE - OMISSÃO 

INEXISTENTE. ART. 535, inciso II, DO CPC - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO (j, 

04.09.2007)”.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantida a r. sentença 

por seus jurídicos fundamentos.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
                               Relatora
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