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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000385-

94.2015.8.26.0042, da Comarca de Altinópolis, em que é apelante/apelado 

JOAO CARLOS BERTOLINI FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é 

apelado/apelante ESCOLA DINAMICA.

ACORDAM, em 35ª 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 

ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E GILBERTO LEME.

São Paulo, 17 de outubro de 2016. 

Artur Marques
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível nº 0000385-94.2015.8.26.0042

Apelante/Apelada: JOÃO CARLOS BERTOLINI FILHO (Justiça Gratuita) 

e ESCOLA DINAMICA

Comarca: ALTINÓPOLIS  VARA ÚNICA

Magistrada: Ana Carolina Aleixo Cascaldi Marcelino Gomes Cunha

V O T O Nº 36207

CIVIL. CONSUMIDOR. ESTABELECIMENTO DE 
ENSINO. “BULLYING”. OCORRÊNCIA. 
INDENIZAÇÃO DEVIDA. “QUANTUM” FIXADO EM 
PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A situação dos autos não apresenta desentendimento 
entre alunos, mas em comportamento abusivo por parte 
de um professor, que, sendo adulto, e exercendo posição 
de autoridade, deve agir dentro dos mais estritos limites 
da civilidade, especialmente cuidando para não proceder 
de forma a expor os alunos a situações vexatórias, 
individual ou coletivamente. Dessa maneira, indisfarçável 
a ocorrência do ato ilícito, responde a instituição de 
ensino empregadora do professor que causou o dano, 
decorrência da responsabilidade objetiva derivada da 
relação de consumo entre as partes..
2. A dinâmica relatada e comprovada nos autos não 
revela um caso particularmente sério de violação ao 
patrimônio imaterial do menor, de forma a causar-lhe 
profundo e insuportável sofrimento, embora certamente 
tenha experimentado um constrangimento identificável 
como ato ilícito, tendo sido bem arbitrada a indenização 
no patamar de R$ 4.000,00.
3. Recursos improvidos.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais 

proposta por JOÃO CARLOS BERTOLINI FILHO em face de ESCOLA 

DINAMICA, julgada procedente pela r. sentença de fls. 254/256, cujo 

relatório se adota, para condenar a requerida a indenizar o autor, por danos 

morais, no importe de R$ 4.000,00, com correção monetária desde a 

sentença e juros de mora de 1% desde a data do evento.
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Inconformadas, recorrem ambas as partes. O autor 

requer a majoração do quantum indenizatório, por entender que o dano 

moral experimentado foi severo, e, assim, ter sido a indenização fixada em 

valor que não atende ao binômio reparação/sanção (fls. 260/270, com 

contrarrazões às fls. 306/329). A requerida afirma que o imbróglio envolve 

disputas políticas entre o professor e o pai do autor, e que a escola não tem 

responsabilidade sobre tais questões. Sustenta que a aula de educação 

física é momento de descontração entre os alunos, sendo admitidas 

brincadeiras. Afirma que a questão foi considerada resolvida entre os pais 

do autor e o professor, e que, portanto, não pode a escola ser penalizada. 

Afirma não ter ocorrido bullying e que há excludente da responsabilidade da 

escola. Sustenta que o conjunto probatório deixou claro que o ato ilícito não 

ocorreu. Requer, assim, a improcedência da ação, ou, alternativamente, a 

minoração do valor da indenização (fls. 271/288, com contrarrazões às fls. 

299/305).

 É o relatório do essencial.

2. Trata-se de ação de indenização por danos morais 

promovida por JOÃO CARLOS BERTOLINI FILHO, menor devidamente 

representado, contra ESCOLA DINAMICA, alegando ter sofrido bullying por 

parte do professor de educação física da requerida, durante o ministério de 

uma aula.

Vê-se, de proêmio, que a requerida é parte legítima a 

figurar no polo passivo da demanda, pois responde objetivamente pelos 

atos de seus prepostos, em decorrência da inegável relação de consumo 

existente entre si e o autor.
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A prova colhida nos autos, ao revés daquilo que 

afirma a demandada, demonstra que o referido professor efetivamente se 

excedeu nas “brincadeiras”, tendo, de acordo com o depoimento dos 

alunos, colocado o autor dentro da lata de lixo.

Se existe ou não qualquer desavença política entre o 

professor, preposto da requerida, e o genitor do autor, isso é questão que 

não possui qualquer relevância para o deslinde do presente processo, 

porque a vítima do ilícito que gerou o dano moral foi o adolescente, que, ao 

que consta, não participa da vida política da cidade, até porque, à época 

dos fatos, contava com 9 anos de idade.

Aliás, ainda que em sede de elaboração de boletim de 

ocorrência, os pais do autor tenham desistido de resolver a questão na 

esfera criminal, tal fato não obsta a persecução indenizatória, mormente 

porque quem foi alvo do boletim de ocorrência foi o professor, não a 

instituição de ensino.

É verdade que, hodiernamente, há uma certa 

sensibilidade exacerbada quanto às relações pessoais, especialmente 

entre os jovens, que vêm sendo tão superprotegidos pelos pais, pela 

escola, que poderão apresentar, quando adultos, dificuldades em lidar com 

os naturais percalços da vida.

No entanto, a situação dos autos não apresenta 

desentendimento entre alunos, mas em comportamento abusivo por parte 

de um professor, que, sendo adulto, e exercendo posição de autoridade, 

deve agir dentro dos mais estritos limites da civilidade, especialmente 

cuidando para não proceder de forma a expor os alunos a situações 

vexatórias, individual ou coletivamente.
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Dessa maneira, indisfarçável a ocorrência do ato 

ilícito, responde a instituição de ensino empregadora do professor que 

causou o dano, decorrência da responsabilidade objetiva derivada da 

relação de consumo entre as partes.

Quanto ao pedido alternativo da requerida, será 

analisado em conjunto com o recurso do autor, porque o provimento de um 

implica no outro ser considerado prejudicado. O pleito de minoração não 

comporta provimento, pois a indenização foi fixada em R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), sendo auto-evidente não se tratar de quantia impagável pela 

requerida, e muito menos em enriquecimento indevido por parte do autor.

E, quanto ao pleito do autor, de majoração do 

quantum, igualmente improcede, pois a dinâmica relatada e comprovada 

nos autos não revela um caso particularmente sério de violação ao 

patrimônio imaterial do menor, de forma a causar-lhe profundo e 

insuportável sofrimento, embora certamente tenha experimentado um 

constrangimento identificável como ato ilícito. Assim, bem arbitrada a 

indenização no patamar de R$ 4.000,00. Nesse sentido:

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 
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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.1

Vê-se, portanto, que a decisão proferida pelo juízo a 

quo foi acertada e deve, assim, ser mantida em sua integralidade.

3. Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.

ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO

Desembargador Relator

1 TJSP, ApCiv nº 0001356-63.2012.8.26.0146, 4ª Câm. Dir. Público, rel. Paulo Gatti, j. 01/08/2016.
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