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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0001356-63.2012.8.26.0146, da Comarca de Cordeirópolis, em que são apelantes 
TATIANY GONÇALVES LUQUE (JUSTIÇA GRATUITA) e DERLY 
GONÇALVES LUQUE (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE), é apelado 
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. 
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.

São Paulo, 1º de agosto de 2016

PAULO BARCELLOS GATTI

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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4ª CÂMARA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001356-63.2012.8.26.0146

APELANTE: TATIANY GONÇALVES LUQUE (menor impúbere, 

representada por sua genitora Derly Gonçalves Luque)

APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CORDEIRÓPOLIS

VOTO N° 10.378

APELAÇÃO  RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
ESTADO  BULLYING SOFRIDO POR LONGO 
PERÍODO DE TEMPO DENTRO DE 
ESTABELECIMENTO DE ENSINO  DANOS MORAIS 
 Pretensão inicial voltada à reparação moral da autora, 

relativamente incapaz, em decorrência de grave omissão 
por parte da Diretoria da Escola Estadual no seu dever 
constitucional de proteção a um de seus estudantes  
Possibilidade - Rompimento do dever de segurança estatal 
em relação à pessoa que se encontrava sob sua guarda  
Responsabilidade objetiva (art. 37, §6º, da CF/88)  Nexo 
de causalidade configurado  Acervo fático-probatório 
coligido aos autos que se mostra suficiente para evidenciar 
os elementos constitutivos da responsabilidade de civil do 
Estado em decorrência de negligência de seus servidores, 
os quais não tomaram providências adequadas a fim de 
impedir que a autora sofresse por anos com a prática de 
bullying praticadas em seu desfavor por colegas de escola  
Nexo de causalidade configurado  Danos morais (in re 
ipsa) fixados em R$ 5.000,00  Respeito aos princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade  Sentença de 
improcedência reformada  Recurso da autora provido.

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação 

interposto por TATIANY GONÇALVES LUQUE (menor impúbere, 

representada por sua genitora Derly Gonçalves Luque), 

nos autos da “ação de reparação de danos” por ela 
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ajuizada em face da apelada FAZENDA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, julgado improcedente o pedido pelo Juízo “a quo”, 

sob o fundamento de que não há como atribuir à escola 

uma atividade policialesca de controle completo e 

absoluto do comportamento dos alunos, incumbindo-lhe 

apenas orientá-los para evitar transtornos e 

constrangimentos, ressaltando-se que o bullying 

praticado entre estudantes não é circunstância que a 

instituição de ensino possa controlar de modo completo. 

Embora não se possa negar a ocorrência de sofrimento 

experimentado pela autora, ressaltou-se que a requerida, 

após cientificar-se dos constrangimentos sofridos pela 

aluna, aparentemente foi diligente e tomou providências 

que lhe pareciam cabíveis com relação aos fatos, não 

havendo que se falar, portanto, em omissão. Sucumbente, 

a requerente foi condenada ao pagamento das custas 

processuais atualizadas desde o desembolso, além de 

honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00, nos 

termos do art. 20, §4º, do CPC 1973, observando-se o 

benefício da gratuidade concedido a fls. 67, consoante 

sentença de fls. 165/168, cujo relatório se adota.

Inconformada, sustenta a autora em suas 

razões (fls. 170/177) que, embora seja razoável presumir 

a impossibilidade de controle completo e absoluta da 

escola sobre seus alunos, também é verdade que não pode 

o estabelecimento educacional ser omisso e permitir que 

seus estudantes, ao longo de vários anos, maltratem, 

humilhem, xinguem e ofendam fisicamente a apelante sem 

sequer suspender, expulsar ou encaminhar para a polícia 

os alunos opressores. Alega que a escola, mesmo ciente 

dos acontecimentos, nada fez de concreto para combater o 
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constante bullying sofrido pela apelante, mas ao 

contrário, tentou atribuir ao próprio comportamento da 

aluna a responsabilidade pelas agressões sofridas. 

Assim, por ter a instituição de ensino deixado de 

cumprir seu papel social de proteção da autora, expondo-

a a imensurável constrangimento moral e abalos psíquicos 

oriundos de bullying perpetrado por outros alunos, pugna 

pelo provimento do recurso, a fim de que se julgada 

procedente a pretensão indenizatória inicial.

Recurso regularmente processado, sem 

preparo, vez que a apelante é beneficiária da justiça 

gratuita (fls. 67), recebido em seus regulares efeitos 

(fls. 187), e respondido (fls. 180/186).

Este é, em síntese, o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos que a autora TATIANY 

GONÇALVES LUQUE, no momento do ajuizamento da demanda, 

era aluna do 1º ano do ensino médio na Escola Estadual 

Cel. José Levy, localizada na cidade de Cordeirópolis e, 

por ser tímida e padecer de problema na coluna  que a 

faz repuxar a perna, fls. 48 , sofre há tempos constantes 

perseguições e humilhações por parte de seus colegas.

Segundo alega, embora no início as 

agressões fossem apenas de ordem moral, por meio de 

inúmeros e variados xingamentos, as últimas perseguições 

passaram a ser físicas, o que inclusive culminou com a 
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lavratura de boletim de ocorrência e com a instauração 

de procedimento perante o Juizado da Infância e do 

Adolescente.

Acrescenta que o bullying sofrido sempre 

foi de conhecimento da Diretoria da Escola, que nada fez 

de concreto para coibi-lo, configurando grave omissão no 

seu dever constitucional de proteção a um de seus 

estudantes, culminando por acarretar na autora inúmeros 

transtornos e abalos psíquicos irreparáveis.

Diante dessas circunstâncias, por 

entender que a Administração falhou no seu dever de 

guarda e proteção, a autora TATIANY GONÇALVES LUQUE 

(menor impúbere, representada por sua genitora Derly 

Gonçalves Luque) ingressou com a presente demanda em 

face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, pleiteando a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, em montante a ser prudentemente arbitrado 

pelo Juízo (fls. 02/07).

Na sentença, contra a qual se insurge a 

postulante, o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo 

“a quo”, sob o fundamento de que não há como atribuir à 

escola uma atividade policialesca de controle completo e 

absoluto do comportamento dos alunos, incumbindo-lhe 

apenas orientá-los para evitar transtornos e 

constrangimentos, ressaltando-se que o bullying 

praticado entre estudantes não é circunstância que a 

instituição de ensino possa controlar de modo completo. 

Embora não se possa negar a ocorrência de sofrimento 

experimentado pela autora, ressaltou-se que a requerida, 

após cientificar-se dos constrangimentos sofridos pela 
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aluna, aparentemente foi diligente e tomou providências 

que lhe pareciam cabíveis com relação aos fatos, não 

havendo que se falar, portanto, em omissão. Sucumbente, 

a requerente foi condenada ao pagamento das custas 

processuais atualizadas desde o desembolso, além de 

honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00, nos 

termos do art. 20, §4º, do CPC 1973, observando-se o 

benefício da gratuidade concedido a fls. 67 (fls. 

165/168).

Pelo que se depreende dos autos, o 

recurso comporta acolhimento.

Pois bem, o jurista JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO 

FILHO, ao traçar a evolução histórica da responsabilidade 

civil do Estado, leciona que:

“Na metade do século XIX, a 

ideia que prevaleceu no mundo ocidental era a 

de que o Estado não tinha qualquer 

responsabilidade pelos atos praticados por 

seus agentes. A solução era muito rigorosa 

para com os particulares em geral, mas 

obedecia às reais condições políticas da 

época. O denominado Estado Liberal tinha 

limitada a sua atuação (...), de modo que a 

doutrina de sua irresponsabilidade constituía 

mero corolário da figuração política de 

afastamento e da equivocada isenção que o 

Poder Público assumia àquela época. (...) A 

noção de que o Estado era o ente todo-

poderoso confundida com a velha teoria da 

intangibilidade do soberano e que o tornava 

insuscetível de causar dano e ser responsável 

foi substituída pela do Estado de Direito, 

segundo a qual deveriam ser a ele atribuídos 

os direitos e deveres comuns às pessoas 

jurídicas. (...) A teoria foi consagrada pela 

doutrina clássica de PAUL DUEZ, segundo a 

qual o lesado não precisaria identificar o 
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agente estatal causador do dano. Bastava-lhe 

comprovar o mau funcionamento do serviço 

público, mesmo que fosse impossível apontar o 

agente que o provocou. A doutrina, então, 

cognominou o fato como culpa anônima ou falta 

do serviço. (...) Foi com lastro em 

fundamentos de ordem política e jurídica que 

os Estados modernos passaram a adotar a 

teoria da responsabilidade objetiva no 

direito público. (...) Diante disso, passou-

se a considerar que, por ser mais poderoso, o 

Estado teria que arcar com um risco natural 

decorrente de suas numerosas atividades: à 

maior quantidade de poderia haveria de 

corresponder um risco maior. Surge, então, a 

teoria do risco administrativo, como 

fundamento da responsabilidade objetiva do 

Estado (...)”1.

A responsabilidade do Ente Estatal, deste 

modo, com a transmutação do Estado Liberal para o Estado 

Social de Direito, mitigou o viés subjetivo (lastreado 

na culpa do agente) dando relevo para um foco objetivo 

(teoria do risco administrativo), de modo a exigir da 

Administração a estrita observância das regras de 

conduta a que estava submetida, sob pena de, em caso de 

ato desvirtuado de legalidade e causador de um dano, ser 

compelida ao ressarcimento do prejuízo ocasionado, 

independentemente da voluntariedade de seu agente. Esta, 

inclusive, foi a linha adotada pela Carta Magna (art. 

37, §6º, da CF/88):

Art. 37. (...) 

§ 6º - As pessoas jurídicas de 

direito público e as de direito privado 

1 CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, 
26ª Ed., São Paulo: Atlas, 2013, pp. 550-553.



PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO

  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Apelação nº 0001356-63.2012.8.26.0146  
43

prestadoras de serviços públicos responderão 

pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa.

Neste ponto, porém, a doutrina moderna 

fomentou a necessidade de diferenciação da 

responsabilidade administrativa decorrente de atos (i) 

comissivos (art. 37, §6º, da CF/88) ou (ii) omissivos. 

Em relação àqueles, a responsabilidade do Estado seria 

imediata, objetiva, a partir da constatação dos 

respectivos pressupostos: nexo de causalidade e dano; já 

para os casos de omissão administrativa, impenderia 

acrescer aos demais pressupostos a existência, ou não, 

do “dever legal de atuação pelo Estado” (faute du 

service), sendo indispensável, aqui, a averiguação de 

uma “omissão culposa” (ilegalidade  ato ilícito em 

sentido lato).

Novamente, valendo das palavras de JOSÉ 

DOS SANTOS CARVALHO FILHO:

“O Estado causa danos a 

particulares por ação ou por omissão. (...), 

quando a conduta estatal for omissiva, será 

preciso distinguir se a omissão constitui, ou 

não, fato gerador da responsabilidade civil 

do Estado. (...) Somente quando o Estado se 

omitir diante do dever legal de impedir a 

ocorrência do dano é que será responsável 

civilmente e obrigado a reparar os 

prejuízos”2.

2 Ob. Cit. p. 567.
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Na mesma linha, o ilustre jurista RUI 

STOCO, em seu Tratado de Responsabilidade Civil3, 

discorre com maestria:

“Não é apenas a ação que produz 

danos. Omitindo-se o agente público também 

pode causar prejuízos ao administrado e à 

própria administração. (...) 'No tocante aos 

atos ilícitos decorrentes de omissão, devemos 

admitir que a responsabilidade só poderá ser 

inculcada ao Estado se houver prova de culpa 

ou dolo do funcionário' (...). Cumpre 

acrescentar que a omissão traduz um non 

facere, de sorte que se liga a um 

comportamento omissivo do Estado, quando 

deveria agir. Sugere falha do serviço por 

negligência de alguém. Esse comportamento 

culposo deve ser apurado, pois se o Estado 

não agiu, não atuou, não pode ser 

responsabilizado objetivamente pelo que não 

fez, impondo-se averiguar a culpa, expressa 

na omissão ou falha negligente da 

Administração, na certeza de que a culpa 

desta será a culpa do Poder Público”4.

Em sequência, SÉRGIO CAVALIERI FILHO, 

conferindo profundidade ao tema dos atos omissivos do 

Estado, distingue-os entre genéricos e específicos, 

sendo que:

“Haverá omissão específica 

quando o Estado estiver na condição de 

garante (ou de guardião) e por omissão sua 

cria situação propícia para a ocorrência do 

evento em situação em que tinha o dever de 

agir para impedi-lo; a omissão estatal se 

erige em causa adequada de não se evitar um 

3 STOCO, Rui, Tratado de Responsabilidade Civil, Tomo II, 9ª Ed., 
São Paulo: RT, 2013, pp. 215-217.
4 Ob. Cit. p. 567.



PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO

  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Apelação nº 0001356-63.2012.8.26.0146  
43

dano. (...) Em suma, a omissão específica, 

que faz emergir a responsabilidade objetiva 

da Administração Pública, pressupõe um dever 

específico do Estado, que o obrigue a agir 

para impedir o resultado danoso, quando a 

vítima se encontrava sob sua proteção ou 

guarda (...)”. 

“Em contrapartida, a omissão 

genérica tem lugar nas hipóteses em que não 

se pode exigir do Estado uma atuação 

específica; quando a Administração tem apenas 

o dever legal de agir em razão, por exemplo, 

do seu poder de polícia (ou de fiscalização), 

e por sua omissão concorre para o resultado, 

caso em que deve prevalecer o princípio da 

responsabilidade subjetiva”5.

In casu, adotando esta última 

classificação, que não exclui as demais, mas tão somente 

sistematiza melhor a questão, trata-se de imputação de 

vício omissivo específico da Administração (segurança e 

guarda de alunos que se encontram sob sua custódia), 

trazendo a lume a responsabilidade civil do Estado, sob 

o enfoque da responsabilidade objetiva.

Neste diapasão, suficiente para fins de 

constatação da responsabilidade que haja prova da (i) 

não cumprimento do dever de proteção; (ii) dano; (iii) 

nexo de causalidade entre ambos.

E, segundo se depreende dos elementos de 

informação contidos nos autos, de fato, não há como se 

afastar a responsabilidade civil dos prepostos da 

Administração Estadual pela omissão no que se refere ao 

5 CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, 10ª 
Ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 268.
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constante bullying sofrido pela autora dentro da Escola 

Estadual Cel. José Levy nos anos de 2010 e 2011, 

observando-se que os servidores públicos, por desídia, 

descaso e despreparo profissional não empregaram todos 

os cuidados necessários na guarda do aluno que estava 

sob a custódia do Poder Público.

Com efeito, o descumprimento do dever de 

proteção está comprovado nos autos, haja vista o 

conteúdo dos depoimentos de Maycon Henrique Mangosso de 

Moura e de Lucy Gonçalves Gerônimo - colegas da postulante 

na Escola Estadual Cel. José Levy -, que narram os 

constantes episódios de bullying sofrido pela autora por 

parte de outros alunos, bem como a ausência de 

providências efetivas tomadas pela Diretoria de Ensino, 

cujos membros tinham consciência do problema, mas nada 

fizeram para resolvê-lo.

Maycon Henrique Mangosso de Moura 

esclareceu que “conhece a autora, pois estudava na mesma 

escola, ele no período da manhã e ela no período da noite. A 

autora era alvo de xingamentos e provocações. Toda a vez que 

ela ia na direção a diretora falava que iriam tomar 

providências, mas não adiantava. Ela sofria bullying. Às 

vezes a acompanhava na diretoria, pois é amigo da autora. 

Alega que uma vez foi desenvolvido projeto na escola, cujo 

tema era bullying. Esse projeto foi desenvolvido em razão da 

situação da autora e de outros alunos que sofriam bullying. A 

autora nunca provocou esses xingamentos, sempre ficava na 

dela e nunca sequer revidou. Ao exemplificar os xingamentos 

sofridos pela autora, o depoente disse que ela era chamada de 

"pé torto", diziam “saia da frente senão eu vou atropelar 

você”, “sua pequena, sua baixinha”, “volta para a Apae que 

seu lugar não é aqui”. Não houve episódio de agressões 
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físicas. Não estudava no mesmo período, pois estudava na 

sétima série e a autora no 1º ano do ensino médio, mas ia na 

escola à noite para fazer trabalhos escolares e ouvia 

bullying contra a autora e contra outros alunos também, mas 

na maioria das vezes o bullying era contra ela, pelo fato de 

ela ter defeito nas pernas. A Diretora dizia que tomaria uma 

atitude, mas nunca tomava. Não ficou sabendo do corte no pé 

dela com espelho. Só ficou sabendo mais tarde quando amigos 

contaram. A direção deveria ter tomado providência contra as 

pessoas que praticavam o bullying. A autora sempre ficava 

chateada e magoada com a situação. Se pudesse protegeria ela. 

A autora foi suspensa uma vez, porque discutiu com um aluno, 

após ser vítima de bullying. Não tem conhecimento sobre o 

relacionamento dela com a mãe. Desconhece problemas da autora 

e da prima Tainá” (fls. 148).

Lucy Gonçalves Gerônimo, de 20 anos, 

relatou “que é amiga de escola da autora. Afirmou que a 

autora sofria bullying na escola, esclarecendo que muita 

gente abusava do jeito dela andar, do jeito dela se 

expressas, batiam nela, chamavam-na de “torta”. Afirma que a 

autora informou ter reclamado sobre as diversas ocorrências 

junto à Diretoria, especificamente com Rosana (Diretora) e 

Érica (Vice Diretora), mas nenhuma atitude foi tomada pela 

escola. As agressões eram perpetradas por outros alunos, mas 

não diante de professores e inspetores. Após as reclamações, 

disse que a escola organizou uma única palestra sobre 

bullying, mas que em nenhum momento psicólogos foram 

conversar com os alunos. Informa ter presenciado agressões 

físicas cometidas por parte de outros alunos em detrimento da 

autora” (fls. 104).

Note-se que um dos episódios de bullying 

sofrido pela autora em 11.04.2011 culminou com a 

lavratura do Boletim de Ocorrência nº 385/2011 e com a 
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instauração de investigação pela Delegacia de Polícia do 

Município de Cordeirópolis (fls. 12/30).

A autora foi ouvida e informou que desde 

o seu ingresso na Escola Coronel José Levy vem “sofrendo 

perseguições por parte dos alunos que ali estudam. Eles 

costumam implicar com minhas vestes e com um problema que eu 

tenho na coluna. Constantemente os alunos me xingam, dizendo 

“perna torta, varejeira”. Eu comuniquei a minha mãe sobre 

estes ocorridos, já que eu fico muito triste com isto. Minha 

mãe foi até a escola e conversou com diversos funcionários, 

inclusive com a diretora, porém as perseguições continuam 

(...)” (fls. 13).

Após o fim das investigações, os autos 

foram enviados ao Ministério Público, que instaurou 

procedimento verificatório de ato infracional, tendo ao 

final requerido o arquivamento dos autos “em virtude da 

ausência de indícios suficientes de autoria para a 

deflagração de representação”. (fls. 51/53).

Ao final de sua manifestação, o membro do 

Parquet, levando-se em conta “que há notícias nos autos de 

que a menor Tatiany Gonçalves Luque estaria sendo vítima de 

bullying na escola e considerando o dever Estatal de proteger 

aqueles que estejam com seus direitos ameaçados ou violados 

por ação ou omissão da sociedade ou do Estado (art. 98, I, da 

Lei 8.069/90), requeiro seja a ela aplicada medida específica 

de proteção, nos termos do art. 101, II, da Lei 8.069/90, 

consistente em avaliação pelo setor psicológico do Juízo e 

posterior orientação, apoio e acompanhamento temporários 

pelos setores competentes” (fls. 53), o que foi deferido 

pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de 

Cordeirópolis (fls. 54).
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Na sequência, a autora foi submetida a 

avaliação psicológica  com análise, inclusive, acerca de 

seu núcleo familiar - , cujo teor do laudo elaborado pela 

expert Tamara Cristina B. Soares foi o seguinte:

“Tanto mãe como filha relatam 
diversos acontecimentos constrangedores, 
humilhantes ou agressivos dos quais a 
adolescente em tela foi vítima. Disseram que 
isto vem acontecendo desde que a menina 
estava na quinta série, hoje ela está no 
segundo ano do ensino médio.

São xingamentos relacionados ao 
seu problema de saúde: chamam-na de aleijada, 
perna torta, entre outros, Há ainda 
destruição do seu material escolar: já 
rasgaram sua mochila, seu fichário (que ela 
ganhou com o dinheirinho ganho em trabalho 
informal de babá). Há humilhações: já 
colocaram chiclete em seu cabelo, cortaram 
parte de seu cabelo, tentaram jogá-la na lata 
de lixo por três vezes; e já houve agressões 
físicas: bateram em seu rosto.

(...)

Toda essa situação está 
realmente deixando Tatiany extremamente 
fragilizada.

A menina (autora Tatiany) tem 
hoje 17 anos e sua situação emocional é 
periclitante. Ela não tem amigas, 
praticamente não tem círculo social e não se 
sente amparada por ninguém. Trata-se de uma 
garota estudiosa, com boas notas, que 
recentemente foi aprovada na prova da 
Patrulha Mirim.

Na avaliação, mal eu mencionei o 
assunto e ela caiu no choro, bastante 
sentida. Relatou que vem sofrendo todos estes 
tipos de violência descritos há bastante 
tempo, e que muito poupou sua família, mas 
que a escola conhece o problema há anos. 
Acredita que, de tantas vezes que ela foi 
reclamar e pedir ajuda, acabou sendo taxada 
como “encrenqueira”.

Os pais fazem o possível, dentro 
da simplicidade deles, par auxiliá-la. Mas 
ela se sente incompreendida, pois eles não 
conseguem compreender sua angústia.
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Relata: 'eu não aguento mais 
descer naquela diretoria e falar com a 
diretora, ela chega a ligar na minha casa. 
(...) Eu quero desistir de tudo. Eu estou 
cansada, exausta de viver todos os dias a 
mesma coisa, eles me atormentam, agora eu não 
estou conseguindo me focar na sala de aula, 
eu não consigo assimilar uma aula'. A menina 
apresenta diversos sintomas depressivos.

Sobre o seu relacionamento em 
casa, revela: 'eu não estou saindo do meu 
quarto porque eu não estou conseguindo ficar 
perto de ninguém sem falar o que está 
acontecendo comigo. Eu não iria à escola se 
minha mãe não me obrigasse, mas passei na 
prova da Patrulha. Agora não posso parar. Eu 
sempre fui inteligente, boa aluna. Eu sempre 
me comportei bem, mas estou no meu limite, 
estou me descontrolando, passei a gritar com 
as pessoas. Eu gosto muito do ensino daquela 
escola, mas o problema é que eu não tenho um 
minuto de paz, de sossego um dia sequer para 
me dedicar aos estudos. Pode ser que eu não 
tenha a sorte do meu pai de conseguir um 
emprego em uma indústria só com a quarta 
série'.

(...)

Afirma que se sente sozinha em 
sua angústia, mas sufocada, pois é o braço 
direito da mãe, de modo que os familiares 
demandam sua presença e ajuda constantemente, 
pois na casa há treze pessoas, sendo quatro 
crianças.

Relatou que já atentou contra a 
própria vida, mais de uma vez e que sua 
vontade agora era ausentar-se daqui, fugir 
para São Paulo para a casa de uma tia, onde 
acredita e espera, teria o acolhimento e a 
tranquilidade necessárias. Mas ao mesmo tempo 
sabe que não pode abandonar sua família.

E finaliza: 'eu não aguentava 
mais e minha mãe veio aqui (Fórum) porque ela 
também não suportava mais; eu chegava todo 
dia com meu material rasgado; eles deixam 
bilhetinhos humilhantes; isso acontece dentro 
da sala de aula'.

CONCLUSÃO

Trata-se de uma família bastante 
aglutinada, que foi marcada pela doença e 
morte: o casal perdeu três bebês já nascidos, 
por doenças durante a gravidez e as quatro 
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filhas vivas possuem problemas físicos, 
inclusive Tatiany, objeto desta ação.

O pai parece ser tão somente um 
provedor, sem ser uma figura afetiva de fato 
e a mãe ocupa-se da vida de todas as filhas  
e agora de vários netos que moram consigo. 
Assim, Tatiany está em uma família com poucas 
possibilidade de lhe dar o acolhimento 
afetivo que necessita para enfrentar o grave 
problema a que vem sendo exposta. Para 
defender-se dessas angústias, busca fantasias 
de fuga e afirma que gostaria de viver com 
uma tia, onde acredita que receberá apoio 
(...).

Assim, ela é uma menina bastante 
resistente a orientações. Ela vem sendo alvo 
há anos dessa violência que hoje se 
convencionou chamar de bullying, e isto 
trouxe consequências. Em seu caso: 
sentimentos negativos, baixa autoestima, 
sérios problemas de relacionamento, com 
início de comportamento agressivo. No âmbito 
escolar: desinteresse pela escola, início de 
déficit de concentração e aprendizagem e 
desejo de evasão escolar. Tudo isto vem se 
dando devido à excessiva mobilização de 
emoções de medo, de angústia e de raiva 
reprimida. Seu caso é extremo e ela chegou a 
tentar o suicídio mais de uma vez.

Em várias pesquisas realizadas, 
observa-se que o alvo deste tipo de 
acossamento costuma ser pessoas pouco 
sociáveis, com baixa capacidade de reação ou 
de fazer cessar os atos prejudiciais contra 
si e possuem forte sentimento de insegurança, 
o que os impede de solicitar ajuda. Este é 
justamente o caso da adolescente em tela. 
Esta forma de violência é de difícil 
identificação por parte dos familiares e da 
escola, uma vez que a vítima teme denunciar 
seus agressores por medo de sofrer 
represálias e por vergonha de admitir que 
está apanhando ou passando por situações 
humilhantes na escola ou, ainda, por 
acreditar que não lhe darão o devido crédito. 
Sua denúncia ecoaria como uma confissão de 
fraqueza ou impotência de defesa (...). No 
caso da adolescente em epígrafe, ela buscou 
ajuda, mas infelizmente ocorreu o que ela 
mais temia: não obteve crédito e ficou ainda 
mais exposta.

Todos estes atos de violência 
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emocional ferem a garantia de uma vida digna 
desta adolescente” (fls. 58/62).

Em seu depoimento judicial, a psicóloga 

judiciária Tamara Cristina B. Soares ratificou todas as 

informações deduzidas no referido laudo, acrescentando 

que “a situação emocional da autora no momento da entrevista 

mostrava uma pessoa bastante fragilizada, uma situação 

emocional que ensejava cuidados. O estado emocional era 

compatível com toda a situação narrada. Não sei como a 

Tatiany está hoje, espero que melhor. Mas na época, Tatiany 

tinha características também compatíveis com tal quadro, pois 

era pouco sociável, com baixa capacidade de reação e, 

portanto, tinha dificuldade de resolver isso com os colegas. 

Além de tudo, possuía um sentimento de insegurança, que lhe 

era próprio. Em resumo, ela tinha o perfil de pessoa vítima 

de bullying. A autora disse que isso já acontecia há muito 

tempo e, antes de levar os fatos para a família  no intuito 

de poupar a família -, ela tentou levar os fatos para as 

professoras e para a direção da escola em mais de uma 

situação. A autora reconheceu na entrevista que a quantidade 

de vezes que foi buscar a direção deve ter feito dela uma 

pessoa a ser evitada e não se sentia acolhida e amparada. A 

autora relatava uma ação coletiva contra ela, de vários 

colegas, e não individualizada (...). O problema de saúde da 

autora era a necessidade de fortalecer os músculos e também 

um problema cardíaco. Ela arrastava um pouco uma das pernas. 

Tinha postura contraída e não enxergava bem de um dos olhos. 

Pelo que a autora relatou, o bullying tinha por base seu 

defeito físico, pois era chamada de "perna torta". Reconhece 

os documentos de fls. 58/62 como sendo o seu laudo. Tatiane 

procurava se defender quando era de alguma forma humilhada e 

agredida e entrou em algumas discussões em momento de raiva, 

mas fica difícil responsabilizar a vítima pela situação 
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vivida”. (fls. 120).

Em contraponto a esses depoimentos, foram 

ouvidas a Diretora Rosana Pereira da Silva Mantoam e a 

vice-diretora Érica Cristina Bertanha Paiola, que assim 

se manifestaram:

Rosana Pereira da Silva Mantoam disse “que 

conhece a autora, pois é a diretora da escola onde ela 

estudava. Tatiany tinha certa dificuldade de relacionamento 

com os colegas, mas a escola sempre procurou amenizar os 

fatos que lá ocorriam. A autora não tinha paciência com os 

colegas e vice-versa. Às vezes diziam coisas uns para os 

outros. Nunca reparou em apelido recorrentes colocados na 

autora. Os alunos falavam de forma geral. A autora não 

apresentava deficiência, sendo que tinha problema de coluna e 

precisava fazer natação. Nunca reparou a autora puxar uma das 

pernas. Ela andava normal na escola. Aconteceu uma vez de 

colocarem chicletes no cabelo da autora. Nessa ocasião, os 

responsáveis eram chamados. Conversavam com os pais dela e 

com os alunos apontados por ela. Às vezes, suspendia os 

alunos. Conversava com a autora quase todos os dias. A autora 

foi suspensa uma ou duas vezes, sendo que um dia ela bateu em 

uma aluna. Acredita que três pessoas foram suspensas em razão 

de fatos envolvendo a autora, mas eram alunos diferentes. O 

problema maior da autora era com a prima. Acreditam que houve 

ano que ficaram na mesma classe e outros que ficaram em 

classes diferentes. A mãe da autora sempre era avisada sobre 

as ocorrências. Depois de um tempo a mãe deixou de comparecer 

na escola, dizendo que conversaria com a filha em casa. A 

autora sempre passava mal na escola. Às vezes, a autora fazia 

as necessidades fisiológicas na roupa, sendo que 

providenciavam a troca da roupa. Já era diretora quando a 

autora iniciou na escola. É diretora desde 2006. Lembra-se 

dela desde a 5ª série, pois ela sempre procurava muito a 
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diretoria. Sempre conversou muito com ela, que demonstrava 

carência afetiva. Encaminhou a autora para o psicólogo e a 

encaminhou para médica. A autora sempre ia ao médico e saía 

muito da escola, apresentando atestados médicos. Não havia 

nenhum relatório ou atestado que indicasse restrições de 

atividades para a autora, nem mesmo físicas. O programa de 

repressão ao bullying sempre foi trabalhado. Em, 2010, houve 

grande trabalho, sendo que fizeram trabalhos, houve 

exposições. Em 2011, também uma psicóloga fez palestras por 

três meses na escola. Cada ano faz um enfoque diferente do 

bullying. Depois do B.O. a autora continuou estudando na 

escola. Fizeram sugestão para mudar de classe, mas a mãe não 

concordou. Depois, no último ano, a autora mudou de período. 

Depois da mudança de período não houve mais problemas, 

havendo boa adaptação. O inquérito policial foi arquivado. 

Reconhece o depoimento copiado às fls. 20/21 como sendo o 

prestado por ela na delegacia. Os procedimentos contra o 

bullying foram intensificados. Essa intensificação não teve 

relação direta com a autora. Sobre as reclamações da autora, 

essas variavam de acordo com o tempo. Sempre que a autora 

levava a informação, a diretoria tomava providências 

imediatas ou até o fim do período, sendo que, às vezes, 

chamavam os responsáveis no dia seguinte. Nos primeiros anos 

que a autora estudou na escola não houve problemas. Ela 

apenas demonstrava carência afetiva. Às vezes, ela saia 

chorando da classe sem motivo aparente. Ela dizia que queria 

morrer. Orientaram a mãe a procurar psicólogo. O perfil dos 

alunos do noturno era diferente, pois eles eram mais velhos. 

O comportamento da autora não interferia no comportamento 

desses alunos mais velhos. No dia em que a autora foi 

suspensa, houve agressão verbal mútua, mas na ocasião ela 

bateu no menino. O menino também foi suspenso” (fls. 122).

Erica Cristina Bertanha Paiola disse “que 

conhece a autora, que foi aluna da escola em que trabalha. É 
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vice-diretora da escola. A autora às vezes chegava muito 

triste na escola, conversava com vários funcionários e, em 

razão de alguns problemas que ela apresentava, eram chamados 

os seus pais. A autora não tinha apelido. A autora não era 

perseguida por nenhum colega. Não cortaram os pés da autora 

na escola. A autora mexia muito com alguns alunos, que, por 

isso, revidavam. A autora tinha muitas alterações de humor, 

de alegria para choro. Já chegou a fazer palestra de 

bullying. A escola tem vários projetos sobre bullying. Uma 

psicóloga deu palestra na escola e conversou com a autora. 

Neste mesmo ano, a classe participou de um concurso de 

redação promovida pela EPTV. Isso aconteceu em 2011. Esses 

eventos tinham a ver com a escola inteira. A autora foi 

encaminhada para o Conselho Tutelar, pois tinha problemas de 

faltas e depois foi encaminhada para tratamento de saúde. Há 

uma doutora que trata das questões de adolescentes. Reconhece 

a assinatura do documento de fls. 23/24 como sendo de sua 

lavra. Sobre trecho do seu depoimento, alguns alunos falavam 

sobre o defeito físico da autora e, nessas ocasiões, a 

depoente ia na sala. A autora era irrequieta e mexia com os 

outros alunos, sendo que, nestas situações, ia na classe 

conversar com esses alunos. Os projetos já eram da escola, 

mas para melhorar isso, a classe deles foi chamada para 

participar de palestras. Foi sugeria a mudança de sala, mas 

os pais da autora não quiseram. No próximo ano, a aluna mudou 

de período e cessaram os problemas. De manhã, a depoente só 

ia uma vez por semana na escola, sendo que o seu período de 

trabalho era de tarde e à noite. Neste dia da manhã, quando 

acontecia incidente, ia na classe conversar, mas normalmente 

não estava na escola quando os fatos ocorriam. Para a 

depoente, o bullying é uma questão constante. A autora tinha 

problema de relacionamento, o que não caracteriza o bullying. 

Ela trazia muitos problemas de casa. Ela provocava alunos, 

que reagiam. Há alguns relatórios de professores sobre a 

autora provocar outros alunos. Tatiane ficou um dia em casa 



PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO

  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Apelação nº 0001356-63.2012.8.26.0146  
43

para reflexão familiar, pois teve problemas com alunos. A 

depoente chegou na escola em 2010, A aluna chegou 4 anos 

antes, mas os funcionários relatavam que ela tinha alteração 

de humor e problemas caseiros que relatava para os 

funcionários. Em 2010 já havia programa anti-bullying e cyber-

bullying, que existem até hoje. A escola sempre esteve 

presente no que estava ocorrendo. A aluna era recorrente e 

sempre vinha à diretoria. Todos tentavam animá-la em relação 

a problemas que ela apresentava” (fls. 121).

Ressalve-se que em seu depoimento 

prestado na Delegacia de Polícia do Município de 

Cordeirópolis, a vice-diretora Erica Cristina Bertanha 

Paiola, talvez porque pega de surpresa e sem saber o 

teor das perguntas que a aguardavam, confirmou a 

ocorrência de bullying sofrido pela autora: “Quanto a 

Tatiany, cabe informar que desde que ela começou a estudar na 

nossa escola ela sai da aula com frequência e sempre está 

reclamando de problemas com os demais alunos, ou ate mesmo 

problemas físicos que ela sofre. (...) A maior parte das 

informações que tenho sobre Tatiany (...) são fornecidas em 

reuniões que ocorrem com a equipe gestora. Tenho conhecimento 

que há ocorrências de bullying contra Tatiany e cheguei a 

conversar com os alunos para inibir tal ação” (fls. 23).

Diante de todo esse contexto, conclui-se 

que por anos  notadamente entre 2009 a 2011 - a autora 

sofreu seguidas agressões de bullying por parte de seus 

pares, o que lhe trouxe sérias consequências, tais como 

sentimentos negativos, baixa autoestima, problemas de 

relacionamento, desinteresse pela escola, déficit de 

concentração e aprendizagem.

Em sua contestação, até mesmo a Fazenda 
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Estadual  com fulcro nos depoimentos da diretora e vice-

diretora da Escola Cel. José Levy  reconhece a existência 

de problemas relacionados à autora desde 2009, mas 

equivocadamente os imputa ao “comportamento instável da 

aluna” (fls. 74).

Não se nega, a partir dos elementos 

constates no laudo psicológico, que a autora não se 

mostra sociável, tem baixa capacidade de reação, é 

insegura e vive em um núcleo familiar com inúmeros 

problemas. Tal realidade, contudo, não permite concluir 

que a requerente seja a responsável pelas inúmeras 

agressões verbais, morais e até mesmo físicas que sofreu 

ao longo de anos por parte de outros alunos, as quais se 

intensificaram durante o ano letivo de 2010 e início de 

2011, tal como se observa a partir dos relatórios de 

professores e da coordenadora pedagógica carreados a 

fls. 26 e 27.

Ao contrário, o comportamento difícil e 

muitas vezes antissocial da autora foi apenas uma 

resposta contra as inúmeras agressões por ela suportadas 

ao longo do tempo  que a levaram a quase desistir da 

escola, tanto que no primeiro bimestre de 2011 teve computada 

apenas 29% de presença nas aulas, cf. fls. 29 -, as quais 

perduraram ao longo do tempo muito por conduta dos 

prepostos da Fazenda Estadual, na medida em que estes, 

seja por omissão ou mesmo cegueira deliberada, não se 

atentaram para o real problema do bullying sofrido pela 

autora e muito provavelmente por outros alunos de perfil 

e histórico semelhante.

Com efeito, tal como afirmado na sentença 
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impugnada, “não há como atribuir à escola uma atividade 

policialesca de controle completo e absoluto do comportamento 

dos alunos” (fls. 167).

Todavia, a obrigação governamental de 

preservar a intangibilidade física e moral dos alunos, 

enquanto estes se encontrarem no recinto do 

estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável 

do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção 

efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a 

guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos 

oficiais de ensino (art. 227, caput, da CF6).

Descumprida essa obrigação, e vulnerada a 

integridade moral do aluno, emerge a responsabilidade 

civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no 

momento do fato lesivo, se achava sob a guarda, 

vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários 

escolares, ressalvadas as situações que descaracterizam 

o nexo de causalidade material entre o evento danoso e a 

atividade estatal imputável aos agentes públicos (caso 

fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro), as quais não restaram comprovadas na hipótese 

dos autos.

Assim, embora não seja possível controlar 

de modo completo o fenômeno denominado bullying, é dever 

do Estado atuar de modo efetivo junto aos alunos, 

educadores, pais e responsáveis a fim de minimizar esse 

mal e obstar sua continuidade, o que inocorreu na 

6 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
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hipótese dos autos.

Neste ponto, imperioso destacar que 

somente após a determinação emanada do Juízo da Vara da 

Infância de Juventude de Cordeirópolis é que a Direção 

da Escola organizou palestra específica sobre o bullying 

 confira-se o folheto explicativo carreado no envelope de 

fls. 142, com informações específicas sobre essa problemática -

, haja vista que nenhum dos demais documentos juntados 

pela requerida comprova que esse tema foi objeto de 

qualquer palestra realizada em anos anteriores.

Em que pese a ciência da Diretoria da 

Escola Coronel acerca dos fatos praticados contra a 

autora, as providências tomadas não se mostraram 

adequadas e suficientes. E nem poderiam sê-lo, já que a 

partir do depoimento dos prepostos do Estado, conclui-se 

que em muitos momentos atribuiu-se ao “comportamento 

instável da aluna” a responsabilidade pelas agressões 

morais e físicas por ela sofrida durante o período de 

aula.

De fato, “o bullying não foi praticado 

pela equipe gestora da escola”  conforme afirmado pela 

requerida a fls. 76 -, mas isso não retira dos 

responsáveis pela Escola a culpa por todos os 

transtornos, agressões e abusos sofridos pela autora 

entre 2009 e 2011, observando-se que a partir de 2012 a 

postulante foi reposicionada para estudar no período 

noturno e passou a conviver com pessoas mais velhas, 

tendo seu rendimento melhorado consideravelmente com a 

cessação da prática de bullying (fls. 93/94).

De qualquer forma, inegável que o 
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comportamento negligente da Administração ao longo dos 

anos de 2009 e 2011 mostrou-se relevante para a hipótese 

sub judice e configurou afronta ao dever de cuidado, na 

medida em que não foram tomadas as adequadas 

providências para evitar e obstar a prática de bullying 

sofrido pela autora, configurando-se, por conseguinte, 

causa suficiente para responsabilização estatal.

Com isso, conforme pormenorizado, restou 

caracterizada a omissão ilícita dos agentes estatais, 

bem como o nexo de causalidade estabelecido entre esta e 

os danos morais provocados à autora, perfazendo, pois, 

os requisitos necessários para ensejar a 

responsabilidade civil do Estado, que não providenciou 

medidas preventivas e repressivas de modo a evitar a 

continuidade da prática de bullying na Escola Coronel 

José Levy.

Neste diapasão, cediço que para a 

ocorrência do dano moral, deve a ação provocar prejuízo 

à honra subjetiva (aspecto íntimo, equilíbrio anímico, 

ego, dignidade) e/ou objetiva (aspecto exterior, imagem 

social, boa fama, reputação) da vítima, sem o que não 

haverá se falar em obrigação reparatória, já que 

inexiste responsabilidade no âmbito civil sem o 

respectivo dano.

Conforme didática lição de SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO, a noção de dano traz a ideia de “subtração ou de 

diminuição de um bem jurídico, qualquer que seja a sua 

natureza, quer se trate de um bem patrimonial, quer se trate 

de um bem integrante da própria personalidade da vítima, como 
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a sua honra, a imagem, a liberdade etc.”7. E, mais 

precisamente quanto ao prejuízo moral, discorre o 

desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro:

“(...) à luz da Constituição vigente podemos 

conceituar o dano moral por dois aspectos 

distintos: em sentido estrito e em sentido 

amplo. Em sentido estrito dano moral é 

violação do direito à dignidade. (...) 

Atribui-se a Kant a seguinte lição: 'A 

dignidade é o valor de que se reveste tudo 

aquilo que não tem preço, ou seja, que não é 

passível de ser substituído por um 

equivalente. É uma qualidade inerente aos 

seres humanos enquanto entes morais. (...) A 

vida só vale a pena se digna'. (...) Os 

direitos da personalidade, entretanto, 

englobam outros aspectos da personalidade 

humana que não estão vinculados à sua 

dignidade. Nessa categoria incluem-se também 

os chamados novos direitos da personalidade: 

a imagem, o bom nome, a reputação (...). 

Resulta daí que o dano moral, em sentido 

amplo, envolve esses diversos graus de 

violação dos direitos da personalidade, 

abrange todas as ofensas à pessoa, 

considerada esta em suas dimensões individual 

(honra subjetiva) e social (honra objetiva), 

ainda que sua dignidade não seja arranhada”8.

Também, ao se debruçar sobre o tema em 

comento, RUI STOCO ensina que:

“(...), em sede de necessária simplificação, 

7 CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, 10ª Ed., São 
Paulo: Atlas, p. 77, 2012.
8 Ob. Cit. pp. 88-90.
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o que se convencionou chamar de 'dano moral' 

é a violação da personalidade da pessoa como 

direito fundamental protegido, em seus vários 

aspectos ou categorias, como a dignidade, a 

intimidade, e privacidade, a honra, a imagem, 

o nome e outros, causando dor, tristeza, 

aflição, angústia, sofrimento, humilhação e 

outros sentimentos internos ou anímicos. 

(...) Não podemos nos apartar de um aspecto 

fundamental evidenciado por LUIZ EDSON FACHIN 

quando lembra que 'a pessoa, e não o 

patrimônio, é o centro do sistema jurídico'. 

Significa, portanto, que o dano que se deve 

vislumbrar é aquele que atinge a pessoa em 

seus bens mais importantes, integrantes do 

seu patrimônio subjetivo. (...) O dano moral 

não se compadece com a natureza íntima e 

particularíssima da pessoa, cujo temperamento 

exacerbado e particular se mostre além do 

razoável (...), deve-se considerar não só as 

circunstâncias do caso, mas também levar em 

conta  como padrão, standard ou paradigma  

o homo medius (...)”9.

Na hipótese em testilha, inegável que a 

constante prática de bullying a que submetida a autora 

por parte dos seus colegas  circunstância, repise-se, que 

somente ocorreu em virtude da omissão e negligência por parte 

dos prepostos da requerida - acarretou imenso abalo moral, 

transtorno e indignação à postulante, cujo sofrimento só 

será minimizado pelo decurso do tempo. Ainda assim, 

certamente o direito civil viabiliza a reparação 

pecuniária, já que o ato ilícito provocou violação aos 

direitos da personalidade e, consequentemente, à 

dignidade da pessoa do postulante, configurando dano 

9 STOCO, Rui, Tratado de Responsabilidade Civil, Tomo II, 9ª Ed., São 
Paulo: RT, 2013, pp. 934-935.
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moral in re ipsa (presumido).

O reprovável comportamento omissivo de 

prepostos do Estado não encontra respaldo no ordenamento 

jurídico sob qualquer enfoque e, não obstante o respeito 

ao entendimento do Juízo “a quo”, deve ser repelido pelo 

órgão jurisdicional a partir da fixação de indenização 

de natureza moral.

Corroboram com o entendimento aqui 

esposado os seguintes precedentes proferidos em casos 

análogos pela Seção de Direito Público desta Corte 

Estadual de Justiça:

Responsabilidade civil. Ofensas a menor com 
doze anos de idade. Atribuição do adjetivo de 
orelhudo. Conjunto probatório que deve ser 
visto em sua globalidade. Laudo conclusivo. A 
exemplo do bullying em ambiente escolar, 
condutas como a praticada pela apelada podem 
resultar em diversos efeitos psicológicos 
sobre a criança, tais como isolamento social, 
ansiedade, depressão, mudanças repentinas de 
humor, irritabilidade, agressividade, 
tristeza acentuada e, até mesmo, tentativas 
de suicídio. Abalo emocional evidenciado. Mãe 
que, na peculiaridade, é parte ilegítima. 
Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível 
nº 0011934-14.2005.8.26.0152, Rel. Des. 
Rômolo Russo, 7ª Câmara de Direito Privado, 
j. 11.03.2015).

Prestação de serviços escolares. 
Indenizatória. Dano material e moral. Relação 
de consumo.  Aluno vítima de agressões 
físicas e psíquicas. “Bullying”. 
Demonstração. Submissão a tratamento 
psicológico. Despesas a cargo da instituição 
de ensino ré. Necessidade. Despesas com a 
transferência do aluno para a rede de ensino 
particular. Possibilidade de utilização da 
rede pública de ensino. Dano material 
indevido nesse aspecto. Danos morais 
suportados pelo discente e pela genitora. 
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Ocorrência. Indenização devida. Arbitramento 
da indenização segundo os critérios da 
razoabilidade e da proporcionalidade. 
Necessidade. Sentença parcialmente reformada. 
Recurso do réu improvido e parcialmente 
provido o dos autores. (Apelação Cível nº 
9184681-74.2008.8.26.0000, Rel. Des. Rocha de 
Souza, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 
24.11.2011).

RESPONSABILIDADE CIVIL  DANOS MORAIS  
HUMILHAÇÃO POR PARTE DE PROFESSOR E COLEGAS  
BULLYING. I Menor que veio a ser jogado em 
lixeira por professor que objetivava impor 
ordem na sala de aula. Ação desproporcional 
que deu ensejo a zombarias e piadas por parte 
dos demais colegas Configuração do chamado 
bulying  Reparação por danos morais cabíveis.  
II  Adequação do valor arbitrado na 
condenação  Redução à quantia de R$ 7.500,00 
(sete mil e quinhentos reais). Sentença 
reformada em parte. Recurso parcialmente 
provido. (Apelação Cível nº 
0169350-45.2007.8.26.0000, Rel. Des. Nogueira 
Diefenthaler, 5ª Câmara de Direito Público, 
j. 16.05.2011).

Estabelecidas tais premissas para a 

caracterização do dano moral, no que tange ao processo 

de quantificação da indenização, há sempre de se ter 

como pano de fundo os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, a fim de se atender as funções (i) 

reparatória e (ii) punitiva do instituto. 

Pondere-se, ainda, que não deve o 

conteúdo econômico da reparação representar procedimento 

de enriquecimento injustificado para aquele que se 

pretende indenizar, já que, dessa forma, haveria um 

desvirtuamento ilícito do ordenamento jurídico atinente 

à responsabilidade civil, ou, tampouco, transparecer 

iniquidade ao causador do dano com o fito de inibir a 
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proliferação da conduta ilegítima.

Neste diapasão, leciona o ilustre CARLOS 

ROBERTO GONÇALVES: 

“Levam-se em conta, basicamente, 

as circunstâncias do caso, a gravidade do 

dano, a situação do ofensor, a condição do 

lesado, preponderando, a nível de orientação 

central, a ideia de sancionamento ao lesado 

(punitive damages)”10.

Para o caso apresentado, tendo como 

parâmetro os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, considerando a capacidade econômica da 

causadora do dano, a negligência de seus prepostos  que 

não tomaram todas as medidas que seriam necessárias para 

fazer cessar a prática de bullying -, a consequência do 

ato, o grau da ofensa e humilhação proporcionada à 

autora, mostra-se adequado a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor 

este que indeniza o prejuízo moral da autora sem 

locupletá-la à custa do Poder Judiciário, servindo, por 

outro lado, para punir e desestimular a reiteração de 

erros administrativos (omissões) como o narrado nos 

autos.

Quanto aos consectários legais incidentes 

sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, 

necessário descrever uma breve cronologia dos fatos, a 

fim de uma melhor compreensão da controvérsia.

É cediço que, os ministros do Supremo 

10 GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro  Responsabilidade 
Civil, Vol. 3, São Paulo: Saraiva, p. 573.
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Tribunal Federal, em Sessão Plenária, por maioria de 

votos e nos termos do voto do relator, Min. Ayres 

Britto, no julgamento conjunto das Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade nº 4.357 e nº 4.425, deram parcial 

provimento para, dentre outras conclusões, declarar a 

(i) inconstitucionalidade da “atualização monetária dos 

débitos fazendários inscritos em precatórios (perfaz-se) 

segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de 

poupança, na medida em que este referencial é manifestamente 

incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular 

o cidadão”; e, (ii) inconstitucionalidade da 

“quantificação dos juros moratórios relativos a débitos 

fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança”. 

Aliás, neste segundo ponto, a Suprema 

Corte reconheceu a inconstitucionalidade parcial sem 

redução da expressão “independentemente de sua 

natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído 

pela Emenda Constitucional nº 62/09, para determinar 

que, quanto aos precatórios de natureza tributária, 

fossem aplicados os mesmos juros de mora incidentes 

sobre todo e qualquer crédito tributário; e, por 

conseguinte, a inconstitucionalidade, por arrastamento, 

do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela 

Lei nº 11.960/09, nas mesmas circunstâncias fático-

jurídicas dos itens supramencionados.

Não se olvide que, o Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento conjunto das mencionadas ADIs, 
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amparado no art. 2711 da Lei nº 9.868/99, concedeu 

eficácia prospectiva àquela decisão, a partir de 

25.03.2015, momento em que (i) os créditos em 

precatórios deveriam ser corrigidos pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e, (ii) os 

precatórios tributários deveriam observar a mesma forma 

de cálculo dos consectários legais adotada pela Fazenda 

Pública, quanto aos créditos tributários.

Atente-se que a aludida decisão não 

vinculava os processos que ainda estivessem em fase de 

conhecimento, conforme, aliás, reconhecido no exame de 

admissibilidade do RE nº 870.947/SE, pelo Rel. Min. Luiz 

Fux, no qual admitiu que a atualização monetária 

ocorreria em dois momentos distintos, quais sejam “o 

período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da 

demanda) e a imputação da responsabilidade à Administração 

Pública”, com o trânsito em julgado da decisão 

condenatória, e “o lapso temporal entre a inscrição do 

crédito em precatório e o efetivo pagamento”, porém, o 

Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 4.357 e 

nº 4.425, teria declarado a inconstitucionalidade da 

correção monetária pela TR apenas quanto ao segundo 

período.

Não obstante isso, em 16.07.2015, a 

11 Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e 
tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse 
social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de 
seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela 
só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento 
que venha a ser fixado.
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Confederação dos Servidores Públicos do Brasil promoveu 

a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.348, de 

relatoria da Min. Cármen Lúcia, questionando exatamente 

a inconstitucionalidade da correção dos créditos dos 

servidores públicos por intermédio da Taxa Referencial 

Diária - TR, referente ao primeiro período, assim 

compreendido “entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da 

demanda) e a imputação da responsabilidade à Administração 

Pública”, vez que se mostra inadequada para recompor a 

inflação12, - e, em decorrência desta -, promove a 

estagnação do montante devido, favorecendo, quiçá 

reforçando, a mora da Fazenda Pública.

Destarte, tem-se que, muito embora a 

decisão do Excelso Pretório faça menção, tão-somente, ao 

segundo período - lapso temporal entre a inscrição do 

crédito em precatório e o efetivo pagamento -, ainda assim, 

pautado nos mesmos fundamentos jurídicos utilizados para 

reconhecer a inconstitucionalidade do índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR)  índice 

que, segundo já assentou o Supremo Tribunal Federal na ADI nº 

493, não reflete a perda de poder aquisitivo da moeda -, 

deve-se concluir que a forma de correção monetária 

prevista no art. 5º da Lei Federal nº 11.960/09 não deve 

subsistir no tocante à fase de conhecimento, cabendo, em 

substituição e com o fito de adequar o texto às normas 

constitucionais, aplicar o índice que melhor garante a 

manutenção do valor da moeda no período, isto é, o INPC, 

12 Consta na inicial o quanto segue: “(...). Aliás, tal disparidade foi 
muito bem percebida pelo Ministro Carlos Brito no voto proferido no bojo da 
retromencionada ADI 4357, tendo a Corte reconhecido que 'nos últimos quinze 
anos (1996 a 2010), enquanto a TR (taxa de remuneração da poupança) foi de 
55,77%, a inflação foi de 97,85%, de acordo com o IPCA'” (grifos nossos).
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consoante entendimento majoritário13 do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo.

Advirta-se que tal postura não viola a 

cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da 

Constituição Federal, ou contraria a Súmula Vinculante 

nº 1014, haja vista a manifestação expressa do Plenário 

do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade  ADIs nº 4.357/DF e nº 

4.425/DF, acerca da inconstitucionalidade do índice 

adotado (TR) frente àquele aplicado pela Fazenda Pública 

aos seus créditos tributários, e não propriamente ao 

regime especial de pagamento de precatórios, in verbis:

“(...) a correção monetária é 

instrumento de preservação do valor real de 

um determinado bem, constitucionalmente 

protegido e redutível a pecúnia. Valor real a 

preservar que é sinônimo de poder de compra 

ou 'poder aquisitivo', tal como se vê na 

redação do inciso IV do art. 7º da C.F., 

atinente ao instituto do salário mínimo. E se 

se coloca assim na aplainada tela da 

Constituição a imagem de um poder aquisitivo 

13 Precedentes: Mandado de Segurança nº 0023546-41.2010.8.26.0000, Órgão 
Especial, Rel. Des. SOUZA NERY, j. 01.06.2011; Apelação Cível nº 
0050370-04.2012.8.26.0053, 3ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. AMORIM 
CANTUÁRIA, j. 15.09.2015; Apelação Cível nº 1008156-98.2015.8.26.0562, 9ª 
Câmara de Direito Público, Rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 15.09.2015; 
Apelação Cível nº 0016220-60.2013.8.26.0053, 10ª Câmara de Direito Público, 
Rel. Des. TORRES DE CARVALHO, j. 10.08.2015; Apelação Cível nº 
0040988-84.2012.8.26.0053, 14ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. JOÃO 
ALBERTO PEZARINI, j. 10.09.2015.
14 “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de 
órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua 
incidência, no todo ou em parte”.
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a resguardar, é porque a expressão financeira 

do bem juridicamente protegido passa a 

experimentar, com o tempo, uma deterioração 

ou perda de substância, por efeito, 

obviamente, do fato econômico genérico a que 

se dá o nome de 'inflação'. Daí porque deixar 

de assegurar a continuidade desse valor real 

é, no fim das contas, desequilibrar a equação 

econômico-financeira entre devedor e credor 

de uma dada obrigação de pagamento, em 

desfavor do último.”

No mesmo sentido, o art. 949, parágrafo 

único, do CPC/2015, dispõe que “os órgãos fracionários dos 

tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a 

arguição de inconstitucionalidade quando já houver 

pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal 

Federal sobre a questão”. Portanto, consoante a definição 

da tese jurídica pelo Supremo Tribunal Federal, nada 

obsta o reconhecimento da inconstitucionalidade da TR 

como índice de correção monetária também para as 

condenações oriundas de processos que se encontrem na 

fase de conhecimento, como forma de dar efetividade aos 

princípios da coerência e integridade das decisões 

judiciais, prestigiando-se a harmonia do sistema.

Ademais, o próprio Supremo Tribunal 

Federal se manifestou neste sentido:

RECLAMAÇÃO  ARGUIÇÃO DE OFENSA 

AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 

97)  SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF  

INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA, NO CASO, DE 

ANTERIOR PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO 

PRÓPRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CF, ART. 93, 

XI), DEFERINDO A SUSPENSÃO CAUTELAR DE 

VIGÊNCIA E EFICÁCIA DA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 313/2008, EM JULGADO MANTIDO POR 
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DECISÃO DO RELATOR, NO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL, PROFERIDA EM SEDE DE CONTROLE 

NORMATIVO ABSTRATO  POSSIBILIDADE, EM TAL 

HIPÓTESE, DE JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA POR 

ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL  

APLICABILIDADE, À ESPÉCIE, DA NORMA INSCRITA 

NO ART. 481, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC  

PRECEDENTES  PARECER DA PROCURADORIA-GERAL 

DA REPÚBLICA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO  

RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(...) É preciso enfatizar, por 

relevante, que o Supremo Tribunal Federal tem 

assinalado, em diversos julgamentos, que a 

existência de pronunciamento anterior, 

emanado do Plenário desta Suprema Corte ou do 

órgão competente do Tribunal de jurisdição 

inferior, sobre a inconstitucionalidade de 

determinado ato estatal autoriza o julgamento 

imediato da causa, não importando se 

monocrático ou colegiado, sem que isso 

configure violação à reserva de plenário.

(...) Vale destacar, ainda, na 

linha desse entendimento, a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de 

Justiça, cujas decisões têm igualmente 

enfatizado não incidir o princípio da reserva 

de plenário (CF, art. 97, e CPC, arts. 

480/482) sempre que o Supremo Tribunal 

Federal ou o órgão competente do Tribunal de 

origem (Órgão Especial ou Plenário), qualquer 

deles, houver reconhecido, ainda que 

“incidenter tantum” ou em sede cautelar, a 

compatibilidade ou a incompatibilidade de 

certo diploma normativo com o texto da 

Constituição da República. (Rcl 17185 AgR, 

Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 

julgado em 30.09.2014)

Outrossim, cumpre destacar que a 10ª 

Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, no julgamento dos Embargos de Declaração nº 
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0034567-44.2013.8.26.0053/50000, em 17.08.2015, de 

relatoria do Des. TORRES DE CARVALHO, aduziu que “(...) Na 

ADI nº 4.357 o tribunal afastou a remuneração básica da 

caderneta de poupança (calculada pela TR) porque não refletia 

a realidade inflacionária e ofendia o direito de propriedade 

ao reduzir artificialmente o crédito, não havendo razão 

lógica ou jurídica que afaste a sua aplicação ao crédito 

protegido nas duas fases do processo; tanto que a decisão 

proferida no caso Derivaldo Santos Nascimento reconhece a 

coerência na aplicação do mesmo índice em ambas as fases e 

menciona na ementa a conveniência de que o tribunal 'reitere, 

em sede de repercussão geral, as razões que orientaram aquele 

pronunciamento'. Não há perspectiva de decisão diferente, mas 

apenas a necessidade de, sob o aspecto formal, seguir o rito 

da repercussão geral para atribuir-lhe o efeito vinculante e 

impedir a subida de novos recursos ('bem como evitará que 

casos idênticos cheguem a esta Suprema Corte')” (grifos 

nossos).

No mesmo sentido, em que pese o fato de 

os autos do RE nº 870.947 estarem sob vista do Ministro 

DIAS TOFFOLI, desde 10.12.2015, tem-se que o próprio 

Relator do caso, Min. LUIZ FUX, seguido pelos Ministros 

EDSON FACHIN, ROBERTO BARROSO e ROSA WEBER, já 

proferiram voto no sentido da coerência e integridade 

(art. 926, do CPC/201515) entre o quanto decidido na ADI 

nº 4.357/DF e as hipóteses de condenação da Fazenda 

Pública em que ainda não houve expedição de precatório. 

Confira-se:

“Não obstante isso, diversos 

tribunais locais vêm estendendo a decisão do 

Supremo Tribunal Federal nas ADIs nº 4.357 e 

4.425 de modo a abarcar também a atualização 

15 Art. 926.  Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la 
estável, íntegra e coerente. (Em 'vacatio legis', até 15.03.2016)
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das condenações (e não apenas a dos 

precatórios). Foi o que fez o TRF da 4ª 

Região no presente recurso extraordinário. 

(...) Essa postura dos tribunais inferiores 

revela-se coerente. Não vislumbro qualquer 

motivo para aplicar critérios distintos de 

correção monetária de precatórios e de 

condenações judiciais da Fazenda Pública. 

(...) Entendo, assim, que a remuneração da 

caderneta de poupança prevista no art. 1º-F 

da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei 

nº 11.960/09, não consubstancia índice 

constitucionalmente válido de correção 

monetária das condenações impostas à Fazenda 

Pública, uma vez que desvinculada da variação 

de preços na economia, como revelam os 

ângulos lógico-conceitual, técnico-

metodológico, histórico-jurisprudencial e 

pragmático-consequencialista apresentados 

supra.”

Por fim, no tocante aos juros de mora, a 

sistemática prevista pela nova lei (art. 1º-F, da Lei nº 

9.494/97, segundo a redação atribuída pelo art. 5º, da 

Lei nº 11.960/2009) permaneceu plenamente válida e 

eficaz, motivo pelo qual deve ser aplicada aos 

processos, desde a data em que passou a vigorar 

(29.06.2009), consoante destacado pelo Min. Luiz Fux no 

RE nº 870.947/SE:

“(...) Quanto aos juros 

moratórios incidentes sobre condenações 

oriundas de relação jurídica não-tributária, 

devem ser observados os critérios fixados 

pela legislação infraconstitucional, 

notadamente os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada 

pela Lei nº 11.960/09.”
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Assim, diante destas premissas, a 

correção monetária deverá incidir desde a data de 

publicação desta decisão colegiada (Enunciado nº 362, da 

Súmula do STJ16), segundo o INPC, além de juros de mora, 

a contar do evento danoso (cuja data estipulada é o 

início do ano letivo, em 01.02.2009), por aplicação do 

Enunciado nº 5417, da Súmula do STJ (embora não se 

desconheça decisão em sentido contrário proferida pela 

4ª Turma do mesmo Tribunal Superior), na base de (i) 

1,0% a.m., a partir da vigência do novo diploma civil, 

de acordo com o quanto disposto no art. 406, do CC/2002 

cc. art. 161, §1º, do CTN, até 29.06.2009 (ii) e, daí em 

diante, segundo os percentuais aplicados à caderneta de 

poupança (observada a regra instituída pelo art. 1º da 

Lei 12.703/2012), na forma do art. 1º-F, da Lei nº 

9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5º, da Lei 

nº 11.960/2009.

Advirta-se que descabe a incidência de 

juros de mora nos termos da redação original do art. 1º-

F, da Lei nº 9.494/9718 (0,5% a.m.), antes da vigência da 

Lei nº 11.960/2009, uma vez que aquela norma se dedicava 

exclusivamente ao tratamento dos casos em que a Fazenda 

fosse condenada ao pagamento de verbas remuneratórias 

aos seus servidores e não à hipótese de responsabilidade 

civil do Estado.

Ainda, importante acrescentar que, 

16 (STJ) Enunciado nº 362. A correção monetária do valor da indenização do 
dano moral incide desde a data do arbitramento.
17 (STJ) Enunciado nº 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento 
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
18 Art. 1o-F.  Os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública 
para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados 
públicos, não poderão ultrapassar o percentual de seis por cento ao ano.
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seguindo inteligência do teor do Enunciado nº 20, 

aprovado na I Jornada de Direito Civil promovida pelo 

Conselho da Justiça Federal em setembro de 2002 e que 

serve de norte de interpretação dos dispositivos legais: 

Enunciado nº 20  Art. 406: A taxa de juros 

moratórios a que se refere o art. 406 é a do 

art. 161, § 1º, do Código Tributário 

Nacional, ou seja, um por cento ao mês.

 

De acordo com as razões do mesmo 

Enunciado interpretativo, “A utilização da taxa SELIC como 

índice de apuração dos juros legais não é juridicamente 

segura, porque impede o prévio conhecimento dos juros; não é 

operacional, porque seu uso será inviável sempre que se 

calcularem somente juros ou somente correção monetária [já 

que embute em seu valor índice de atualização monetária]; é 

incompatível com a regra do art. 591 do novo Código Civil, 

que permite apenas a capitalização anual dos juros, e pode 

ser incompatível com o art. 192, § 3º, da Constituição 

Federal, se resultarem juros reais superiores a doze por 

cento ao ano”.

Portanto, ante a configuração dos 

pressupostos da responsabilidade civil na hipótese dos 

autos, o recurso da autora merece provimento para 

REFORMAR a r. sentença de primeiro e JULGAR PROCEDENTE a 

demanda inicial a fim de condenar a requerida ao 

pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Diante da inversão da sucumbência na 

demanda, caberá à requerida arcar com as despesas e 

custas do processo, bem como com os honorários 

advocatícios devidos ao causídico da autora, ora 
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arbitrados, por equidade (art. 20, §4º, do CPC  causa 

em que não houver condenação), em R$ 2.000,00, 

respeitando-se os critérios de ponderação estatuídos nas 

alíneas do §3º, do art. 20, do CPC 1973. 

Atente-se, enfim, com o fito de se evitar 

a oposição de sucessivos aclaratórios, ser descabida a 

aplicação do novo diploma adjetivo, Lei Federal nº 

13.105/2016, no que tange à forma de arbitramento da 

verba honorária quando for parte a Fazenda Pública (§§3º 

e 4º, do art. 85), e à sua possível cumulatividade na 

fase recursal (§11, do art. 85).

Isso porque, seguindo a inteligência do 

disposto no art. 14, do CPC/2015, “A norma processual não 

retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em 

curso, respeitados os atos processuais praticados e as 

situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma 

revogada”. 

Sendo assim, em prestígio à segurança 

jurídica e ao princípio da não-surpresa, bases 

norteadoras no novo código de processo civil, tem-se que 

o direito da parte vencedora à adequada forma de 

arbitramento dos honorários, assim como o eventual 

direito à fixação de verba honorária para a fase 

recursal, regulam-se pela lei vigente, respectivamente, 

na data de ajuizamento da demanda e na data de prolação 

da decisão que venha a ser impugnada.

Estes são os atos processuais que devem 

servir de marco temporal para se averiguar a correta 

forma de arbitramento dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, sob o risco de infligir às partes o 
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agravamento de uma situação jurídica já consolida (ato 

jurídico perfeito  art. 5º, XXXVI).

No caso em testilha, uma vez que a ação 

foi ajuizada em momento anterior ao início da produção 

dos efeitos do Código de Processo Civil/2015, a forma de 

arbitramento dos honorários sucumbenciais deve seguir o 

disposto na legislação até então vigente (CPC/73); do 

mesmo modo, tendo o recurso ora sub examine sido 

interposto em face de sentença prolatada sob a vigência 

do Código revogado, não há que se falar em aplicação da 

nova regra que determina o arbitramento de honorários 

para a fase recursal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso 

de apelação da autora, de modo a REFORMAR a r. sentença 

de primeiro grau e JULGAR PROCEDENTE a demanda inicial, 

a fim de condenar a Fazenda Estadual a pagar à 

requerente indenização por danos morais no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação, 

sendo que sobre o valor da condenação deverá incidir a 

correção monetária desde a data de publicação desta 

decisão colegiada (Enunciado nº 362, da Súmula do STJ19), 

segundo o IPCA, além de juros de mora, a contar do 

evento danoso (cuja data estipulada é o início do ano 

letivo, em 01.02.2009), por aplicação do Enunciado nº 

5420, da Súmula do STJ (embora não se desconheça decisão 

em sentido contrário proferida pela 4ª Turma do mesmo 

19 (STJ) Enunciado nº 362. A correção monetária do valor da indenização do 
dano moral incide desde a data do arbitramento.
20 (STJ) Enunciado nº 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento 
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
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Tribunal Superior), (a) na base de 1,0% a.m., de acordo 

com o quanto disposto no art. 406, do CC/2002 cc. art. 

161, §1º, do CTN, até 29.06.2009 (b) e, daí em diante, 

segundo os percentuais aplicados à caderneta de poupança 

(observada a regra instituída pelo art. 1º da Lei 

12.703/2012), na forma do art. 1º-F, da Lei nº 

9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5º, da Lei 

nº 11.960/2009.

Diante da inversão da sucumbência na 

demanda, caberá à requerida arcar com as despesas e 

custas do processo, bem como com os honorários 

advocatícios devidos ao causídico da autora, ora 

arbitrados, por equidade (art. 20, §4º, do CPC  causa 

em que não houver condenação), em R$ 2.000,00, 

respeitando-se os critérios de ponderação estatuídos nas 

alíneas do §3º, do art. 20, do CPC 1973. 

PAULO BARCELLOS GATTI

RELATOR
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