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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0011991-
91.2013.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante JOSÉ 
VALNISIO ALEXANDRE PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MARLI 
CRISTINA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao 
recurso, com observação, prejudicado o agravo retido, V.U., de conformidade com o 
voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL 
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.

São Paulo, 28 de julho de 2017.

Mônica de Carvalho
Relatora

Assinatura Eletrônica
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3ª Vara Judicial de Itapecerica da Serra

Apelação n. 0011991-91.2013.8.26.0268 

Apelante: JOSÉ VALNISIO ALEXANDRE PEREIRA

Apelada: MARLI CRISTINA DE OLIVEIRA 

Juiz prolator: Lucas Pereira Moraes Garcia

Voto n. 1236 

DANO MORAL  Pai de aluno que ofende professora em reunião 
escolar pública e pede que ela seja demitida  Gratuidade 
processual concedida ao apelante - Agravo retido sobre 
preliminares cujo fundamento refere-se ao mérito  Cerceamento 
de defesa inexistente  Possibilidade de ouvir até três testemunhas 
para cada ponto controvertido  Artigo 407, § único, do CPC/73, 
sob cuja égide foi proferida a sentença - Extrapolação do direito de 
postular  Alegação de que o filho sofria bullying não comprovada 
e que não seria da responsabilidade da professora  Ausência de 
prova de ofensa da professora ao filho do réu - Estimativa 
indenizatória correta - Recurso de apelação não provido, com 
observação, e agravo retido prejudicado. 

Vistos. 

Trata-se de recurso de apelação interposto para 
impugnar a sentença de fls. 367/373, cujo relatório adoto, que julgou 
procedente em parte o pedido inicial e improcedente o pedido reconvencional, 
sob o fundamento de que restou provado que o réu, pai de um aluno da autora, 
ofendeu-a em reunião da escola, tentando angariar a simpatia de outros pais no 
intuito de que ela fosse afastada, pelo que foi condenado no pagamento de 
indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. 

Segundo o apelante-réu, a sentença merece ser 
reformada, em síntese, porque o apelante faz jus ao benefício da gratuidade 
processual, que foi revogado, insistiu na arguição de ilegitimidade passiva e 
impossibilidade jurídica do pedido, invocadas em agravo retido, que houve 
cerceamento de defesa porque não foram admitidas mais testemunhas por ponto 
controvertido, que houve julgamento extra petita porque o pedido de indenização 
decorreria de assédio moral não praticado, que seu filho vem sofrendo bullying e 
que a autora teria usado palavras ofensivas contra toda a família do apelante. 
Disse também que era seu direito pedir providências às autoridades 
administrativas, além de pedir a diminuição do valor indenizatório (fls. 388/397). 

Recurso tempestivo, preparado e com apresentação de 
contrarrazões pela apelada (fls. 402/413). 

Não houve oposição ao julgamento virtual.

Esse é o relatório. 
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Passo ao voto.

Por primeiro, ainda que o apelante tenha contratado 
advogado particular, temos que seu salário não é alto, e ele trabalha como 
vigilante, pelo que faz jus ao benefício da gratuidade processual, o qual deve ser 
anotado em seu favor. Desse modo, o recurso está em condições de ser 
conhecido.

Em relação ao tema discutido no agravo retido, o 
fundamento das preliminares de ilegitimidade passiva e impossibilidade jurídica 
do pedido, na verdade, refere-se ao mérito, e será, oportunamente, tratado, pelo 
que tal agravo resta prejudicado. 

Em relação ao alegado cerceamento de defesa, a 
decisão saneadora fixou um único ponto controvertido (fl. 169), logo, nos termos 
do artigo 407, § único, do CPC/73, sob cuja égide a sentença foi proferida, cada 
parte somente teria direito a ouvir três testemunhas sobre esse ponto. Trata-se 
de decisão irrecorrida, visto que o agravo retido que o seguiu tratou de outras 
matérias. Assim, precluiu a possibilidade de ampliar a instrução probatória. 

Some-se a isso o fato de que as testemunhas ouvidas, 
apontadas por ambas as partes, forneceram um panorama mais do que 
suficiente para que se apurasse a ocorrência dos fatos controvertidos, sendo 
desnecessária a produção de outras privas. 

Mesmo porque, "(...) Consoante jurisprudência desta 
Corte, compete ao magistrado, à luz do princípio do livre convencimento motivado, 
previsto no art. 131 do Código de Processo Civil, decidir quais as provas 
necessárias para formar sua convicção" (STJ  4ª T.  AgRg no REsp 
1197340/MT  Rel. Min. Raul Araújo  j. 20.09.2012  DJe 18.10.2012).

No mérito, o recurso não merece ser provido. 

Por primeiro, a causa de pedir é formada pelos fatos, 
não pela denominação que se dá a eles. Se o que ocorreu com a professora 
constitui assédio moral e se o pai de um aluno, que não é seu superior 
hierárquico, pode ou não praticar assédio moral, tal questão é irrelevante. Assim, 
serão apreciados os fatos provados para que se perquira se cabe a imposição de 
indenização por dano moral. 

Deflui da instrução processual que o réu já chegou à 
reunião de pais e mestres exaltado, chamando a autora de incompetente, e 
instando a direção da escola a demiti-la, porque ela teria prejudicado seu filho 
Natan nas aulas de inglês. Embora ele tenha direito de participar das decisões 
da comunidade escolar e velar pelos interesses de seu filho como aluno, os 
relatos trazidos pelas testemunhas denotam que ele, desde o início, agiu de 
forma agressiva, visando atingir a moral e a imagem da autora como profissional, 
de forma injusta.

Se estivesse realmente preocupado com a situação de 
seu filho, procuraria a direção da escola ou a própria professora em caráter 
privado, o que só fez depois da reunião, mas ficou clara sua intenção de 
constranger a autora.
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Sua versão de que seu filho vinha sofrendo bullying na 
sala de aula nada diz quanto a eventual responsabilidade da autora, já que não 
era ela que o praticava. Também não restou comprovado que tal situação 
acontecia na aula da autora ou que a autora teria se referido de forma 
depreciativa ao filho do réu, tendo sido afirmado pelas testemunhas que a 
expressão “um bando de retardados” foi dirigida a alunos “do fundo da sala”, do 
qual Natan não fazia parte. Já a expressão “famílias de m...” não restou 
comprovada e somente foi confirmada por amiga da família do réu, cujo 
depoimento foi tido por parcial, e ainda por ouvir dizer.

Já a prova quanto ao comportamento do réu contra a 
autora foi firme, já que a discussão teve lugar em reunião pública, presenciada 
por muitas pessoas. 

Da instrução também deflui um clima em que pais e 
alunos não respeitam os professores. Trata-se de um quadro caótico, em que a 
sala de aula deixou de ser um lugar de convivência para virar o palco em que 
alunos “tiram sarro/barato” com professores, desrespeitam seus colegas, sem 
sofrer reprimenda dos pais, os quais ou se mostram ausentes ou ajudam a criar 
animosidade no ambiente escolar. 

Trago um trecho sobre essa situação:

“Arendt (1978 apud AQUINO, 2003, p. 89) vincula a 
crise educacional à crise de autoridade na sociedade industrial moderna. A ideia 
clássica de autoridade, originada da relação pai e filho, de professor com aluno, 
como modelo para a explicação e o entendimento da autoridade política sofreu 
profundas alterações nas últimas décadas. Hoje o diálogo cedeu o espaço para o 
enfrentamento. O mundo da incivilidade e da violência chegou às escolas. As 
causas da violência são, com efeito, multifatoriais e complexas. Nos dias atuais, 
não é difícil encontrar entre os educadores um consenso tão solidificado, e 
igualmente questionável, segundo o qual grande parte dos problemas do cotidiano 
escolar é consequência mais ou menos direta, do modo em que estão organizadas 
as famílias dos alunos (...) A indisciplina seria, então, o sintoma da 
incompatibilidade entre a escola acalentada por seus agentes e aquela encarnada 
pelo aluno. Mais ainda, a eterna ideologia entre o aluno idealizado e o aluno real. 
Todos esses fatores contribuem para a insatisfação do professor e, 
consequentemente, para o seu adoecimento físico, psíquico ou moral. A 
manifestação da violência nas escolas  que além de constituir um objeto de 
reflexão, tornou-se antes de tudo, um grave problema social  não é um fenômeno 
recente. Suas manifestações vêm tomando grandes proporções a partir de 1980, 
principalmente nos grandes centros urbanos”.(Keila Pontes da Costa e Maria 
Helena Rossi Vallon, “O Dano Moral no exercício da profissão de professor”, 
artigo publicado na Revista Pensar -
http://revistapensar.com.br/direito/pasta_upload/artigos/a227.pdf).  

Não se nega, portanto, o fator didático que a presente 
condenação pode ter para evitar que casos como esses, em que se extrapola o 
direito de postular por parte de alunos ou de sua família, atingindo a imagem da 
autora de forma indevida. 

Já em relação ao valor imposto, foi verificado em 
primeiro grau que, ainda que com salário modesto, o réu tem condições de 
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enfrentar essa condenação, a qual deverá ter o propósito de evitar que ele 
persista nesse comportamento antissocial. Tenho, portanto, que a estimativa foi 
bem aplicada. 

Mantenho a sucumbência como determinada na 
sentença. 

Posto isso, nego provimento ao recurso de apelação, 
com observação relativa à concessão de gratuidade processual em favor do 
apelante, e tenho por prejudicado o agravo retido. 

MÔNICA DE CARVALHO 

Relatora
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