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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0020365-07.2012.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é 

apelante DANIELE EVELIM FIORESE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado 

FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 8ª Câmara Extraordinária de Direito 

Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade 

com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 

Desembargadores LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ (Presidente sem 

voto), MÔNICA SERRANO E VICENTE DE ABREU AMADEI.

São Paulo, 22 de novembro de 2016

Cristina Cotrofe

RELATORA

Assinatura Eletrônica 
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Apelação Cível nº 0020365-07.2012.8.26.0309
Apelante: Daniele Evelim Fiorese
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca de Jundiaí
Voto nº 23072

APELAÇÃO  RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
ESTADO  INDENIZAÇÃO  DANO MORAL  
Pretensão à reparação moral da autora, relativamente 
incapaz, em decorrência de omissão por parte da 
Diretoria da Escola Estadual em coibir “bullying” 
praticado por outros alunos  Impossibilidade  
Conjunto probatório que revela a ocorrência de tensões 
e provocações recíprocas entre alunos, que não se 
confunde com a prática descrita na inicial  Hipótese de 
responsabilidade subjetiva do Estado  Negligência não 
constatada  Atuação diligente da Direção de ensino, 
que se valeu dos meios socioeducativos disponíveis para 
dirimir os conflitos  Dever de indenizar não 
configurado  Sentença mantida  Recurso desprovido. 

Trata-se de apelação interposta por Daniele Evelim 

Fiorese contra a respeitável sentença de fls. 200/201, que, nos autos 

da ação ordinária ajuizada em face da Fazenda do Estado de São 

Paulo, julgou improcedente o pedido de indenização por dano 

moral. Ante a sucumbência, condenou a autora ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária fixada em R$ 

2.000,00, ressaltava a gratuidade deferida nos autos.

A apelante suscita preliminar de cerceamento de 

defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral. No 

mérito, afirma que foi vítima de conduta omissiva do Estado, o qual 

não adotou medidas suficientes para impedir as agressões morais 

perpetradas por outros alunos no âmbito escolar (fls. 209/213).
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Regularmente processado o recurso, foram 

apresentadas contrarrazões (fls. 217/223).

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

A necessidade ou pertinência de realização da prova 

para a análise do mérito compete a quem está afeto ao julgamento; 

desse modo, de acordo com a sua convicção, pode o Magistrado 

julgar a produção da prova desnecessária.

No caso sub judice, o feito prescindia de outras provas 

no que concerne à questão fática, mormente tendo-se em conta 

que o Magistrado é o destinatário das provas trazidas ao processo e 

que o julgamento se deu em atenção ao princípio do livre 

convencimento motivado. Portanto, não há que falar em 

cerceamento de defesa.

Extrai-se dos autos que a autora, menor de idade 

relativamente capaz, devidamente assistida por sua genitora, ajuizou 

a presente ação de indenização em face da Fazenda do Estado de 

São Paulo, com base na responsabilidade civil do Estado por ato 

omissivo, alegando, em essência, que os dirigentes de ensino da 

“Escola Estadual Conde do Parnaíba” não tomaram as medidas 

necessárias para coibir “bullying” praticado por outros alunos.

A respeitável sentença julgou improcedente a ação, 

sob o fundamento de que não houve comprovação de vítima 

específica dos conflitos entre alunos da instituição de ensino, e que a 

direção da escola tomou as providencias que julgou adequadas 

para tentar solucionar os problemas enfrentados, concluindo pela 

inexistência de hipótese que autorize a imputação do dever de 

indenizar ao Estado.
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Em que pese o inconformismo da apelante, a 

sentença merece ser mantida na sua integralidade.

Com efeito, o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal 

estabelece que “as pessoas jurídicas de direito público e as de 

direito privado 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”.

A doutrina moderna diferencia a responsabilidade civil 

do Estado decorrente de atos comissivos ou omissivos. Em relação 

aos primeiros, a responsabilidade administrativa é objetiva, a partir 

da constatação dos pressupostos de nexo de causalidade e dano; 

para os segundos, impende acrescer aos demais pressupostos a 

existência, ou não, do “dever legal de atuação pelo Estado”, sendo 

indispensável, aqui, a averiguação de uma “omissão culposa”.

Assim ensina 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”1.

Na mesma linha é a lição de Rui Stoco, em seu 

“Tratado de Responsabilidade Civil”:

“Não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se o 

1 CARVALHO FILHO, José dos Santos, “Manual de Direito Administrativo”, 26ª Ed., São Paulo: 
Atlas, 2013, p. 567.
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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”2.

Neste diapasão, a suposta omissão dos dirigentes de 

ensino da escola estadual para coibir o alegado “bullying” praticado 

por outros alunos deve ser aferida sob o enfoque da 

responsabilidade civil subjetiva do Estado, que depende da 

comprovação, in casu, da omissão culposa na modalidade 

negligência.

Ocorre que, conforme se depreende das provas 

contidas nos autos, não há se falar em “bullying” sofrido pela autora, 

menos ainda em negligência dos funcionários da Escola Estadual 

Conde do Parnaíba nos episódios ocorridos entre 2010 e 2011, 

observando-se que os dirigentes da instituição de ensino 

empreenderam os esforços possíveis e tomaram providências 

concretas para evitar os conflitos entre os alunos.

É preciso ressaltar que o histórico de 

desentendimentos vivenciados pela apelante remonta ao ano de 
2 STOCO, Rui, “Tratado de Responsabilidade Civil”, Tomo II, 9ª Ed., São Paulo: RT, 2013, pp. 
215/217.
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seu ingresso na referida escola estadual, em 2007, quando iniciaram 

conflitos com alunos e professores. Como se verifica nos documentos 

trazidos pela Diretoria de Ensino da escola (fls. 106/171), já em março 

de 2007, então no primeiro mês do ano letivo da 5ª série do ensino 

fundamental, a genitora da apelante enviou uma carta para a 

Diretora reclamando que a filha se sentia excluída nas aulas de 

Matemática (fls. 116/117). No mês de maio de 2007, a apelante 

desentendeu-se com a professora de Inglês (fls. 118) e brigou com 

dois colegas em ocasiões distintas, conforme relatado pelos 

professores:

Fls. 120  “O aluno estava sentado em cima da mochila e a 

aluna Daniele Fioresi, puxou a mochila do aluno caiu de 

costa, sujou a roupa, ficou muito chateado, constrangido 

perante os colegas” (fls. 120).

Fls. 121  “As alunas Aliandra (...) e Daniele (...) tiveram um 

desentendimento ontem em sala de aula (...) Daniele disse 

à Aliandra que ela (Aliandra) 'iria ver só'. Professora Márcia 

disse que estas agressões verbais são corriqueiras em sala 

de aula (...). Conversamos longamente sobre a questão do 

respeito aos colegas, as noções de preconceito racial, o 

coleguismo e as normas de gestão e convivências que não 

estão sendo aplicadas por ambas. Peço aos pais que 

reflitam com os filhos quanto aos assuntos aqui 

mencionados”.

Outros incidentes foram relatados pela diretoria de 

ensino, como o que se segue:

Fls. 134  “Hoje a aluna Talita (...) veio até a vice-direção se 

queixando que outras duas alunas, Daniele (...) vêm 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0020365-07.2012.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO Nº 23072 -  7/9

ameaçando-a. (...) A Daniele ficou falando que ela estava 

dedurando os alunos para a professora, motivo pelo qual 

(segundo a Talita) a Paula e a Daniele passaram a falar 

que bateriam nela”.

Tais narrativas, não infirmadas pela autora, 

apresentam um contexto de tensões com professores e provocações 

recíprocas entre alunos preexistente aos eventos narrados na inicial.

No ano de 2010, porém, quando a apelante cursava a 

8ª série, principiaram-se os conflitos com o colega de sala Luiz Carlos 

(fls. 127 e 129), em relação aos quais a petição inicial faz referência, 

que se agravaram nos meses seguintes e culminaram na decisão da 

Diretora de transferir de sala a recorrente (fls. 132/133).

Essas desavenças, analisadas em conjunto com os 

demais relatórios da escola, noticiam uma aparente dificuldade de 

adaptação entre os alunos, que difere do chamado “bullying”, 

prática esta consistente em agressões físicas e morais repetitivas, 

impondo à verdadeira vítima uma situação de isolamento ou de 

perseguição feroz e imotivada por seus colegas.

De todo modo, como os desentendimentos com o 

colega Luiz Carlos não cessassem, a Direção de ensino tomou as 

providências que julgou necessárias para tentar solucionar a 

questão:

 “1. Pedi a Guarda Municipal que nos desse uma atenção 

especial no período de entrada e saída da manhã, 

principalmente na quarta-feira dia 02/03/2011. 2. Falei com 

o pai do aluno Junior [Luiz Carlos] por telefone para que 

marcássemos um encontro na escola em minha sala na 

quinta-feira (...). 3. Conversei com o aluno Junior pedi que 

evitasse problemas (...). 4. Pedi para a mãe paciência para 
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resolvermos. 5. Combinei com a Vice-Diretora que 

ficássemos ao lado dos respectivos alunos durante o 

intervalo de amanhã” (fls. 136).

Em 03/03/2011, a Diretora, mantendo postura de 

mediação, reuniu-se com o pai do aluno Luiz Carlos e a mãe da 

apelante, buscando o entendimento entre as partes e explicando-

lhes o perfil da escola e a necessidade de educarem seus filhos com 

respeito e tolerância, consoante documentado no relatório assinado 

pelos presentes (fls. 137).

Diante do quadro traçado, não se pode afirmar que a 

apelante fora alvo de prática reiterada, agressiva e constrangedora; 

o que se denota, na realidade, é uma dificuldade de convivência e 

ausência de cordialidade entre os envolvidos, o que gerou a 

intervenção da escola visando a sanar tais problemas.

Como bem ponderou o MM. Juízo a quo, a vida 

escolar, com alunos por todos os lados, cada um com histórias e 

costumes diferentes, é sempre uma grande fonte de tensão, de 

modo que a ausência de habilidade e tato  muitas vezes por déficit 

de formação básica, que deve ser adquirida, primordialmente, no 

seio familiar  faz com que eclodam situações como estas.

Assim, o conjunto probatório ofertado não evidencia 

que a apelante tenha sofrido “bullying”, mas sim que ela se envolveu 

em desentendimentos reiterados com outros alunos, sem a existência 

de uma vítima específica, sendo que os dirigentes de ensino atuaram 

de forma diligente para encerrar as desavenças, valendo-se dos 

meios socioeducativos disponíveis, ausente a comprovação de 

negligência do Estado.

Portanto, uma vez que os fatos descritos não possuem 

mesmo o condão de autorizar a responsabilidade civil do Estado na 
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espécie, cumpre manter a respeitável sentença de primeiro grau, 

que julgou improcedente a demanda, merecendo ser integralmente 

confirmada.

Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento 

ao recurso.

CRISTINA COTROFE
                                                               Relatora
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