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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0006318-38.2014.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes 
BRYAN ALVES DA SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e SILVIA 
MARA ALVES DA SILVA (E POR SEUS FILHOS), é apelado FAZENDA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 13ª 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 Exmo. Desembargadores 
MARREY UINT (Presidente sem voto), RUBENS RIHL E MARCELO 
BERTHE.

São Paulo, 31 de julho de 2017.

João Negrini Filho 
 Assinatura Eletrônica
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Comarca: PRAIA GRANDE  VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Apelante: BRYAN ALVES DA SILVA (MENOR REPRESENTADO 
POR SUA GENITORA)
Apelado: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

RESPONSABILIDADE CIVIL  INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS  ALUNO MATRICULADO 
NA REDE DE ENSINO ESTADUAL QUE ALEGA 
TER SIDO VÍTIMA DE BULLYING  FALHA DO 
ESTABELECIMENTO DE ENSINO NÃO 
COMPROVADA  AUTOR QUE NÃO SE 
DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS - SENTENÇA DE 
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA  RECURSO 
DESPROVIDO.

Trata-se de ação movida por Bryan Alves da Silva, 

menor representado por sua genitora, Silvia Mara Alves da Silva, 

objetivando a condenação da Fazenda do Estado de São Paulo ao 

pagamento de danos morais, por ter sofrido bullying no 

estabelecimento de ensino no qual estava cursando o ensino 

fundamental. Afirma que vem sofrendo bullying por parte dos outros 

alunos há cerca de dois anos, sendo agredido fisicamente e 

moralmente. Aduz que sua genitora fez diversas reclamações e 

registros na escola e, apesar disso, não foi tomada qualquer 

providência. Acrescenta que devido à situação não quer mais 

frequentar o estabelecimento de ensino. Entende que está demonstrada 

a responsabilidade do estabelecimento que se quedou inerte.

A ação foi julgada improcedente (fls. 93/95).
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Irresignado, apela o autor buscando a reforma da r. 

sentença, sob o argumento de que há provas nos autos demonstrando 

que sofria ofensas e agressões de outros alunos e a escola não tomou 

qualquer providência. Entende que o estabelecimento de ensino deve 

responder por sua omissão, reparando o dano causado (fls. 99/107). 

O recurso foi recebido e respondido. A douta 

Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso 

(fls. 225/235).

Processo redistribuído a este relator, nos termos da 

Resolução nº 737/2016 e Portaria nº 02/2017.

É o relatório.

Consoante se depreende dos autos, o autor, Bryan Alves 

da Silva, aluno matriculado na Escola Estadual Vila Tupi, teria sido 

vítima de bullying, através de ofensas e agressões físicas por parte de 

outros alunos. Alega que sua genitora por diversas vezes registrou 

reclamações no estabelecimento de ensino, mas nenhuma providência 

foi tomada. Por conta disso, não quer mais frequentar a escola e sente-

se com medo. Entende que o estabelecimento de ensino deve ser 

responsabilizado pelo dano causado.

A r. sentença deve ser mantida.
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Isso porque, não se evidencia dos fatos narrados que 

tenha havido nexo causal entre a conduta do responsável pelo 

estabelecimento de ensino e as ofensas sofridas pelo autor.

Assim, o que se colhe dos autos é que, ao contrário do 

que alega, há um registro escolar no ano de 2012, no qual consta a 

reclamação formulada por sua genitora e que foi prontamente 

atendida pela direção da escola (fl. 67), além de uma conversa, no ano 

de 2013 com um pai de um aluno e seu filho citados pelo autor e sua 

mãe, resolvendo a situação (fl. 49). Os professores, quando indagados 

relataram que não observaram comportamento do apelante que 

demonstrasse tristeza ou depressão, pelo contrário, o aluno era 

participativo tanto nas aulas corriqueiras, quanto nas atividades 

extracurriculares.

Por outro lado, o boletim de ocorrência de ato infracional 

e a cópia de postagem do Facebook, onde se verifica comentário 

pejorativo ao autor, tratam-se de atos perpetrados por terceiros 

particulares, não podendo o Estado ser responsabilizado por tais 

ocorrências.

Ressalte-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus, 

deixando de demonstrar qualquer dano, bem como o nexo causal entre 

a escola e suas reclamações.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:
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“RESPONSABILIDADE CIVIL  Ação indenizatória por 
dano moral e material   Aluna matriculada em escola 
da rede pública estadual de ensino, que alega ter sofrido 
bullying   Ao caso, incide a regra da responsabilidade 
civil por omissão, que exige a caracterização de dolo ou 
culpa   Não comprovada qualquer falha administrativa 

  Autora que não se incumbiu de comprovar o alegado, 
conforme exige o art. 333, inc. I, do CPC. Sentença de 
improcedência mantida.
Recurso improvido.”
(Apelação nº 0006318-38.2014.8.26.0477, Relator(a): 
Carlos Eduardo Pachi; Comarca: São Paulo; Órgão 
julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Data do 
julgamento: 23/09/2015; Data de registro: 24/09/2015)

Por estas razões era mesmo o caso de improcedência do 

pedido. 

Por fim, na hipótese de interposição ou oposição de 

recurso contra esta decisão, ficam as partes intimadas, a partir da 

publicação, a se manifestarem, expressamente, na petição de 

interposição ou razões recursais, se se opõe à forma de julgamento 

virtual, nos termos da Resolução 549/2011 do Órgão Especial deste E. 

Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao 

recurso.

JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
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