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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0055918-69.2012.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado 
SANDRA PEREIRA SAGGIO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes 
RAMILTES GONÇALVES F. POLESEL (JUSTIÇA GRATUITA), LUCIANA 
INCELLI, MARIA LUIZA BUENO e MARIA HELOISA GOMES GERVÁSIO.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
SILVÉRIO DA SILVA (Presidente) e PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME 
FILHO.

São Paulo, 11 de maio de 2016.

ALEXANDRE COELHO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO nº 2651/ac

APELAÇÃO nº 0055918-69.2012.8.26.0001
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE: SANDRA PEREIRA SAGGIO
APDOS: RAMILTES GONÇALVES FOLHA POLESEL e outros

DANOS MORAIS  PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO  ALEGAÇÃO DE BULLYING, ASSÉDIO, 
DISCRIMINAÇÃO E ILEGALIDADES PRATICADAS POR 
DIRETORA, COORDENADORA, ASSISTENTE E 
PROFESSORAS DE DETERMINADA UNIDADE ESCOLAR 
 FATOS CONTROVERTIDOS  AUSÊNCIA DE PROVAS  

PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO ESPECIFICA QUAIS AS 
OFENSAS SUPOSTAMENTE REALIZADAS  
INCONFORMISMO GENÉRICO COM O FATO DE TEREM 
SIDO BAIXADAS ORDENS DE SERVIÇOS, QUE 
SEGUNDO A AUTORA SERIAM INADMISSÍVEIS NA 
GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO  ATOS 
ADMINISTRATIVOS PRATICADOS REGULARMENTE, 
PELO GESTOR DO ENSINO, EM BUSCA DA EFICIÊNCIA 
E DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, DENTRO DOS 
LIMITES DA LEI  SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 
MANTIDA  INICIAL QUE DESCREVE AS CONDUTAS 
EM TESE ILÍCITAS, ATRIBUÍDAS ÀS CORRÉS, 
GERADORAS DE SUPOSTOS DANOS, CARACTERIZA A 
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - IMPUGNAÇÃO 
À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE 
NÃO OBSERVA AS FORMALIDADES DA LEI 1060/50  
BENEFÍCIO CONCEDIDO A TODAS AS PARTES  A 
ATUAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA COMO ADVOGADA 
POR PARTE DE PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE 
ENSINO NÃO É INCOMPATÍVEL COM A PRESUNÇÃO 
DE POBREZA  A FALTA DE DENSIDADE DA INICIAL E 
DA APELAÇÃO, SEM PROVA DO DOLO, NÃO 
CARACTERIZA LITIGÂNCIA DE MÃ-FÉ  SENTENÇA 
MANTIDA.

 

RESULTADO: apelação principal e adesiva desprovidas.

Trata-se de apelação interposta por SANDRA PEREIRA 
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SAGGIO contra a respeitável sentença de fls. 419/421, cujo relatório ora se adota, que julgou 

improcedente a ação de indenização por danos morais por ela proposta em face de LUCIANI 

INCELLI, MARIA LUIZA BUENO, MARIA HELOÍSA GOMES GERVÁSIO e RAMILTES 

GONÇALVES FOLHA POLESEL e a condenou no pagamento das custas, despesas e 

honorários advocatícios de R$1.000,00 para cada parte, observando-se a gratuidade de justiça 

que lhe foi concedida.

A apelante sustenta a nulidade da respeitável sentença, que 

segundo ela negou vigência a lei federal e municipal, que veda a prática de assédio moral, além 

de conter contradição e omissão, ao não ter enfrentado o pedido de indenização. Pede a 

reforma, em busca da indenização financeira.

As corrés também apelaram, para reversão da respeitável 

sentença, nasparte em que rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam das corrés; 

indeferia a litigância de má-fé por parte da autora e deferida a gratuidade de justiça à autora.

 

Recebidos os recursos, eles foram contrariados.

É o relatório.

As partes são servidoras públicas municipais, lotadas na EMEF 

Dom Pedro I, unidade escolar integrante da Secretaria Municipal de Educação. Atuam no 

ensino, como professoras (Sandra Pereira Saggio e Luciani Incelli),  assistente (Maria Heloisa 

Gomes Gervásio), coordenadora (Maria Luiza Bueno)  e diretora (Ramiltes Gonçalves Folha 

Polesel).

Alega a autora que as corrés praticaram ilegalidades, abusos, 

assédio moral e bullying que lhe causaram danos morais, cuja indenização pretende.

As corrés negam a prática de ilegalidades e demais fatos 

descritos na inicial e sustentam ter agido em regular exercício de direito.
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A respeitável sentença julgou improcedente a ação, com os 

seguintes fundamentos, que aqui se mostram pertinentes ao julgamento dos recursos:

“4. O feito comporta julgamento antecipado, sendo dispensável a 
produção de prova oral, nos termos do art. 330, I, do Código de Processo Civil.

5. A impugnação à assistência judiciária tem procedimento próprio, 
não sendo conhecida quando deduzida incidentalmente na contestação.

6. Rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva.
A matéria deduzida a título de preliminar, na verdade, diz respeito ao 

mérito.
As condições da ação  e especialmente a legitimidade ad causam  

são aferidas conforme a teoria da asserção, de acordo com o alegado pela parte. O 
juiz deve verificar, de forma hipotética, se as pessoas indicadas seriam aquelas 
titulares da relação material discutida no processo, pressupondo como verdadeiros 
os fatos alegados pelo autor. É o quanto basta para o reconhecimento da 
legitimidade ad causam. Verificar, in concreto, se realmente são verdadeiros os 
fatos alegados é matéria do mérito e eventual incongruência gera a improcedência 
do pedido.

Neste sentido a lição de JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA 
(Legitimidade para agir. Indeferimento de petição inicial, in Temas de direito 
processual, primeira série, p. 200): 'O exame da legitimidade, pois  como o de 
qualquer das 'condições da ação' -, tem de ser feito com abstração das 
possibilidades que, no juízo de mérito, vão deparar-se ao julgador: a de proclamar 
existente ou a de declarar inexistente a relação jurídica que constitui a res in 
iudicium deducta. Significa isso que o órgão judicial, ao apreciar a legitimidade 
das partes, considera tal relação jurídica in statu assertionis, ou seja, à vista do que 
se afirmou. Tem ele de raciocinar como quem admita, por hipótese, e em caráter 
provisório, a veracidade da narrativa, deixando para a ocasião própria (o juízo de 
mérito) a respectiva apuração, ante os elementos de convicção ministrados pela 
atividade instrutória.'

7. A ação é IMPROCEDENTE.
A inicial refere-se genericamente a 'ilegalidades, abusos e 'bullying' 

entre discentes e docentes', contudo não há descrição concreta de condutas que 
pudessem ser caracterizadas como ilícitas ou tipificadoras destas acusações.

Refere-se a autora  à reunião na qual houve certo desentendimento 
quanto a necessidade de 'lavrar uma ata', conforme a própria autora teria 
solicitado, tendo as demais participantes se retirado do local.

Insurge quanto às 'ordens de serviço' expedidas pela Direção do 
estabelecimento de ensino e afirma ser alvo de bilhetes maledicentes e injuriosos, 
citando como tal o documento de fls. 22.

Data venia, estes fatos relatados não autorizam reconhecimento de 
conduta ilícita, tal como reclamado pela autora.

O fato de numa reunião de trabalho as partes se desentenderem e se 
retirarem, inclusive havendo menção a que seria 'impossível conversar com a 
autora', não caracteriza em si ato ilícito passível de gerar obrigação de indenizar.

Não se vislumbra também ilicitude no fato e a Diretoria do 
estabelecimento de ensino emitir alguns ordens de serviço por escrito.

A análise do documento de fls. 20/21 não indica qualquer abuso ou 
ofensa na mencionada ordem de serviço, apenas objetiva determinação de como 
realizado o trabalho, o que não caracteriza ato ilícito.

A discordâncias da autora quanto à forma como transmitida a ordem 
não autoriza reparação de dano moral.
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O bilhete de fls. 22, solicitando que determinado professor 
encaminhasse o Diário para a Diretora obter cópia reprográfica, não caracteriza 
conduta ofensiva.

Nota-se a existência de variados procedimentos administrativos e 
judiciais, de modo que a intenção, externada no mencionado bilhete, de obter cópia 
de documento, possivelmente elaborado pela autora, não constitui ato ilícito, nem 
pode ser considerada como conduta ofensiva intencionalmente dirigida à 
requerente.

Enfim, a inicial não traz indicação de condutas que, sequer em tese, 
constituam ato ilícito e os elementos colhidos demonstram que a parte se insurge 
contra fatos que não autorizam reconhecimento de obrigação de indenizar.

Malgrado, a improcedência do pedido, não se caracterizam as 
hipóteses legais de litigância de má-fé.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Condeno a 
autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios , 
que arbitro em R$1.000,00 para cada parte, observado o disposto no art. 12 da Lei 
de Assistência Judiciária.”

A propósito, a fim de evitar repetições desnecessárias, se 

ratifica a respeitável sentença por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos do 

artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, segundo o qual, “nos recursos 

em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, 

suficientemente motivada, houver de mantê-la”.

Nesse, sentido a jurisprudência do Colendo STJ tem prestigiado 

o entendimento de se reconhecer a viabilidade de se adotar ou ratificar o juízo de valor firmado 

na sentença (AgRg no AREsp 44161 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

julgado em 14/05/2013; AgRg no REsp 1339998 / RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, 

julgado em 15/05/2014; AgRg no AREsp 530121 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 19/08/2014), a ponto de se poder afirmar que “é predominante a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão 

julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no 

acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum.” 

(REsp 662.272-RS)

O tema ligado à legitimidade passiva das corrés foi 

adequadamente tratado na respeitável sentença. E nada obstante a natureza pedagógica do texto 

judicial, em apelação adesiva há inconformismo a respeito. Segundo as  corrés, legitimado seria 

o Poder Público Municipal. Ora, conforme bem explanado em sentença, os fatos articulados na 
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inicial teriam sido praticados pelas corrés e elas é que teriam causado os danos morais cuja 

indenização se pretende. Logo, não há se falar em falta de legitimidade passiva. E se as corrés 

acreditassem em suas próprias palavras, teriam feito uso dos institutos processuais adequados à 

participação do Poder Público na lide.

A respeito, esta Colenda Câmara1 já decidiu que, “tratando-se 

de condição da ação, vale dizer, requisito para o exercício do direito de ação, a 

natureza autônoma e abstrata de tal direito, com relação ao direito material, deve ser 

observada no exame da legitimidade passiva, de modo que, descrita a conduta da parte 

e apontados os fundamentos pelos quais ela teria que responder ao pedido deduzido, 

não há se cogitar em ilegitimidade passiva.”

No exame do mérito, nada obstante a veemência das alegações 

apresentadas pela autora-apelante, o que pode ser explicado pelo fato de que atua em causa 

própria, em ação de reparação de danos morais, é certo que nada nos autos justificaria a 

condenação das corrés por suposto dano moral indenizável, como bem observado em sentença.

A começar pelo fato por primeiro descrito na inicial, de ela ter 

sido convocada pela coordenadora Maria Luiza para reunião a respeito de registro realizado 

pela autora em pasta de ocorrências, sobre determinado fato no qual ela teria sido atingida por 

borracha lançada por aluno. Consta que a assistente Maria Heloisa e a professora Luciani 

também se faziam presentes. Teriam sido solicitadas explicações da autora sobre tal ocorrência. 

Pelo que consta na inicial, “por não entender a motivação daquela 'reunião' a Autora, de 

pronto, pediu fosse lavrada ATA. Ao que passaram a objetar a Prof. Luciani e a Assistente 

Maria Heloisa. Passaram a dizer ser impossível 'conversar com a Autora!! E a Prof. Luciani 

bradou que se retiraria do local! E a Assistente Maria Heloisa endossou, que a acompanharia; 

que iria assistir ao teatro pois ganhava mais!!!. Antes de deixarem a sala passaram a dizer 

toda sorte de impropérios para a Autora, assim: 'cara a cara' e 'face time'. Não bastassem as 

ofensas e insultos que lhe foram irrogados, ato contínuo, sucedeu uma 'conversa particular' 

entre todas e a diretora Ramiltes. Pouco depois, tornam a chamar a Autora; que se limitou a 

dizer que queria o que fosse de direito por escrito!”

1  Apelação nº 0019142-49.2012.8.26.0008, desta relatoria, j. 01/02/2016
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Ora, a peça vestibular e a apelação sustentam a necessidade de 

a democracia e a liberdade serem observadas no ambiente escolar, conforme legislação por ela 

citada. Porém, a apelante viu-se incomodada quando chamada para tratar sobre determinada 

ocorrência em que ela teria sido vítima de violência praticada por aluno, como se aquele fato 

não dissesse respeito à coordenação da escola, como se não fosse direito da coordenação e da 

direção verificar com cautela as circunstâncias do fato, que a própria autora havia registrado em 

livro próprio. Democracia garante participação, mas não isenta de responsabilidade, nem afasta 

a autoridade. O fato de as autoridades administrativas e pedagógicas da escola solicitarem 

explicações sobre fato grave ocorrido e registrado pela professora não pode ser visto como 

ingerência indevida, assédio, perseguição e ilegalidade.

Ordens de serviço são atos administrativos formais e 

largamente utilizados na Administração Pública. Delimitam a obrigação do subordinado e 

registram a ordem superior, facilitando eventual questionamento, o que favorece, em vez de 

prejudicar. E o conteúdo da Ordem de Serviço trazida a fls. 20 não se reveste de qualquer abuso 

ou ilegalidade, ao determinar as atividades que a autora deveria executar quando estivesse em 

Complementação de Jornada, nos termos da Portaria  SME 5539/2011 ( junto ao 4º ano B, cuja 

professora regente era Jaracy Irene de Laurentis).

Evidentemente que eventuais ofensas verbas, difamações e 

ilícitos que tais teriam aptidão de caracterizar ato ilícito e por isso gerar a obrigação de 

indenizar eventuais danos morais. No entanto, a peça vestibular não as descreve, embora faça 

referências genéricas. Em nenhum trecho da inicial consta quais expressões ofensivas ou quais 

condutas específicas teriam sido realizadas pelas corrés, o que seria de rigor para a procedência 

do pedido indenizatório.

O próprio ataque à ordem de serviço referida é genérico. Para a 

autora, ordem de serviço é incompatível com os princípios regentes do ensino: liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; valorização do 

profissional da educação escolar e gestão democrática do ensino público.

É evidente a impropriedade do argumento. Ordem de serviço é 

ato administrativo a serviço do administrador/gestor, utilizado como veículo formal de 
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comunicação de determinada ordem, independentemente do mérito da ordem.2 Não bastasse, o 

ato em que designado certo serviço a ser desempenhado pela autora, próprio da carreira do 

magistério e adequado a quem atua em complementação de jornada, de nenhuma ilegalidade se 

reveste, porquanto não compromete sua liberdade de ensinar, não a desvaloriza enquanto 

professora, nem traduz, por si só, qualquer ofensa à gestão democrática do ensino público. Note-

se que novamente aqui a autora se omite quanto ao ônus processual de apontar em que medida 

aquela ordem de serviço seria ilegal e porque ela a impediria de elaborar seu planejamento 

pedagócio. 

Ao contrário do sustentado, o profissional da educação 

(professor), quando investido de cargo público, sujeita-se aos atos administrativos previstos no 

ordenamento e absolutamente indispensáveis à gestão pública, dentre eles as ordens de serviço. 

Professor, neste particular, não é diferente dos demais servidores públicos. Sua soberania se 

manifesta em território específico, em que exerce com plenitude e com liberdade seu mister, 

qual seja, a sala de aula, onde é autoridade máxima. Contudo, fora dali, pode ser vista como 

uma peça de uma engrenagem composta de milhares de profissionais, professores como ele, 

todos regidos pela autoridade do Poder Público para o qual trabalham, o qual detém toda 

legitimidade política e jurídica de expedir normas e ordens voltadas aos seus subordinados, 

com o propósito de organizar o serviço público educacional de modo geral e, em particular, 

colocar professores em classes que deles necessitam, sem que isso, por si só, possa ser 

confundido como ofensa à prerrogativa dos professores e restrição à liberdade deles de ensinar. 

Embora a argumentação contida na inicial e na apelação chame 

a atenção pela falta de densidade jurídica, bem é de se ver que a atuação em causa própria pela 

advogada suprimiu a oportunidade sempre bem-vinda de terceiro isento a demover da ideia da 

demanda, pelo elevado risco de insucesso e de desgaste.

Entretanto, não se vê dolo na conduta, a ponto de se 

caracterizar litigância de má-fé, como realizado em primeiro grau.

E se concedidos os benefícios da gratuidade de justiça à autora, 

a impugnação a tal decisão deveria ter observado os ditames do artigo 7º, da Lei nº 1060/50, ou 
2  Para CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, “ordem de serviço é fórmula usada para transmitir 
determinação aos subordinados quanto à maneira de conduzir determinado serviço.” (CURSO DE 
DIREITO ADMINISTRATIVO; ed. Malheiros; 32ª ed; 2015; p. 454) 
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seja, apresentação de peça autônoma, a ser autuada em apenso.

Ademais, o fato de a autora não ter juntado declaração de 

pobreza não é impeditivo à concessão do benefício, uma vez que a atual redação do artigo 4º, 

da referida lei, deixou de exigir tal documento, bastando haver “simples afirmação, na própria 

petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

advocatícios de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Por outro lado, as corrés, que atuam em conjunto e têm cargos 

em comissão, melhor remunerados, portanto, também litigam com os benefícios da gratuidade 

de justiça. 

Sobre o fato de a autora ser advogada, ele não significa muito, 

se ela ainda atua como professora da rede municipal e não houve comprovação de atuação 

eficiente e bem remunerada como advogada.

De tudo isso resulta que ambos os recursos são desprovidos.

Por fim, eventuais embargos de declaração serão julgados 

virtualmente, salvo se houver manifestação de oposição na própria petição de embargos.

Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-SE   

PROVIMENTO às apelações.

          ALEXANDRE COELHO

                       Relator
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