
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2017.0000669469

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0017820-68.2013.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ADRIANA SARMENTO SILVERIO BELOMO 

CORREIA e CRUZ AZUL DE SÃO PAULO, é apelado MATHEUS RODRIGUES SALGADO 

(JG) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).

ACORDAM, em 28ª Câmara Extraordinária de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V. U.", 

de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ENIO ZULIANI 

(Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E MAURO CONTI MACHADO.

São Paulo, 30 de agosto de 2017.

Teixeira Leite
RELATOR

  Assinatura Eletrônica
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Voto nº 27251

Processo redistribuído em cumprimento à Resolução 
737/2016 e à Portaria 1/2016.
DANOS MORAIS. Bullying. Preliminar de nulidade da r. 
sentença suscitada pelo Ministério Público, rejeitada. 
MÉRITO. Prova dos autos que evidencia a inadequada 
orientação pedagógica da escola, o tratamento desigual do 
apelado em relação aos demais alunos, além da negligência 
da diretora ao tomar conhecimento de que o menor era 
vítima de bullying. Histórico escolar demonstrando que o 
menor tinha apenas dificuldade de aprendizagem e que, 
somente no ano em que foi expulso, passou a ter alguns 
problemas de comportamento, os quais poderiam ser 
contornados por acompanhamento adequado. Expulsão, 
aliás, que foi baseada em fato não apurado com a diligência 
necessária pelo colégio, o que configura, por si só, o dano 
moral alegado. Indenização devida. Redução, contudo, para 
R$ 20.000,00, dadas as peculiaridades do caso. Sentença 
reformada. Recursos providos em parte.

Tratam-se de apelações tiradas da r. sentença 

de fls. 469/475, que julgou procedente a ação indenizatória ajuizada 

por MATHEUS RODRIGUES SALGADO contra COLÉGIO DA 

POLÍCIA MILITAR  CRUZ AZUL e ADRIANA SARMENTO 

SILVÉRIO BELOMO CORREIA, para o fim de condenar estas 

últimas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 60.000,00.

Apela Adriana, aduzindo em suas razões (fls. 

481/523) que o apelado sempre teve problemas de comportamento e 
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pedagógicos no colégio, indispondo-se com colegas, não se portando 

adequadamente em sala de aula, deixando de entregar lições de casa e 

tendo desempenho ruim em provas. Argumenta que todas as 

ocorrências de que teve conhecimento, na qualidade de diretora do 

colégio, foram documentadas no prontuário do aluno, com apuração 

do caso e adoção de medidas como advertência, suspensão, reunião 

com os pais e encaminhamento para psicólogos. Pontua que ao tomar 

conhecimento de que o apelado teria mostrado sua genitália a três 

colegas de sala, optou por instaurar procedimento perante um 

Conselho de Conduta Escolar, formado por professores da instituição 

de ensino, o qual concluiu pela proibição de rematrícula do aluno para 

o ano seguinte, o que levou em conta todo o seu histórico. Alega que o 

apelado não sofreu bullying, certo de que toda situação que o envolvia 

e chegou ao conhecimento da diretoria, inclusive quando foi vítima de 

colegas, foram apuradas e encaminhadas, não havendo negligência. 

Entende que não estão configurados, em decorrência, os danos morais 

alegados. Pugna, com base no princípio da eventualidade, pela redução 

da indenização moral, eis que arbitrada em montante excessivo. 

Requer seja dado provimento ao recurso, com o decreto de 

improcedência da ação.

Apela, também, a Cruz Azul de São Paulo 

(fls. 529/577), reiterando os mesmos termos do recurso de Adriana, 

acrescentando, apenas, que entende estar o apelado incidindo em 

litigância de má-fé.

Recorre, por fim, o Ministério Público (fls. 

583/600), suscitando, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, 
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diante da ausência de exame do pedido de realização de estudo 

psicossocial no menor. No mérito, argumenta que não está configurado 

o bullying alegado na petição inicial, na medida em que referido 

instituto se caracteriza pela prática reiterada e indiscriminada de 

violência moral e física contra a vítima, o que não foi comprovado. 

Alega que pelas provas coligidas aos autos, restou claro que o apelado 

tinha problemas com rendimento escolar e disciplina, e que os embates 

pelos quais passou envolveram diversos colegas de sala, o que afasta o 

pressuposto de reiteração do ato, essencial à configuração do bullying. 

Destaca que se os pais do apelado entendessem a conduta da escola e 

da diretora como intolerável, não teriam permitido que lá estudasse por 

quatro anos consecutivos. Defende que a ausência de perseguição a 

outros alunos negros do colégio revela que o apelado não foi vítima de 

racismo, conforme alegado na exordial. Requer, portanto, seja dado 

provimento ao recurso com o decreto de improcedência da ação.

Contrarrazões às fls. 604/627.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça, 

opinando pela rejeição da preliminar de nulidade suscitada pelo 

Ministério Público, e pela improcedência da ação (fls. 633/639).

Observa-se que este recurso deu entrada em 

13 de março de 2015, distribuído para a d. 8ª Câmara de Direito 

Privado, e, foi redistribuído em 23 de setembro de 2016, a este Relator, 

na qualidade de integrante de Câmara Extraordinária voltada a reduzir 

acervo do Tribunal de Justiça. Nesse caso, considerando a data da 

interposição, aplicam-se as regras do Código de Processo Civil vigente 

à época, daí sem qualquer surpresa ou prejuízo aos litigantes.
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É o relatório.

Em breve suma, argumenta o apelado que 

estudou na instituição de ensino apelada de 2008 a 2011, e que sempre 

foi vítima de agressões verbais e físicas de colegas, sem que nenhuma 

providência fosse tomada pelo colégio, ou pela diretora Adriana.

Afirma que já introduziram um lápis em seu 

ouvido e que o grafite ficou preso no orifício, o que poderia causar 

dano irreversível; que lhe rasgaram o casaco do uniforme em 

determinada ocasião; que tiravam sarro dele, inclusive com ofensas 

racistas; e que foi injustamente suspenso pela direção, com base na 

alegação de que teria mostrado suas genitais a três colegas de sala 

(meninas), fato não comprovado. Com base nisso, defende que foi 

vítima de bullying.

Pontua que a direção do colégio sempre se 

mostrou inerte diante desses acontecimentos, e que, em relação ao 

episódio em que foi acusado de ter mostrado sua genitália a colegas, 

foi injustamente expulso do colégio, o que seria um abuso.

Por entender o apelado ter sido vítima de 

danos morais, requereu a condenação dos apelantes ao pagamento de 

R$ 500.000,00, tendo o d. Juízo, contudo, fixado a indenização em R$ 

60.000,00.

Os apelantes, por seu turno, defendem que 

nunca agiram com negligência quanto aos acontecimentos envolvendo 

o apelado. Sustentam que o apelado sempre teve mau comportamento 

em sala de aula, se envolvia em brigas constantes com colegas, além de 

apresentar desempenho deficitário de aprendizagem, e que tudo foi 
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registrado no seu histórico escolar, com apuração do ocorrido, punição 

- quando necessário -, além de orientação dos seus pais. Afirmam que 

o menor não foi vítima de bullying.

Pois bem.

De início, fica rejeitada a preliminar de 

nulidade da r. sentença, suscitada pelo Ministério Público.

Como bem colocado pela d. Procuradoria de 

Justiça, embora tivesse o Parquet requerido a realização de estudo 

psicossocial com o menor, a fim de apurar se ele foi vítima de bullying 

(fls. 468), pleito este que não foi apreciado pelo d. Juízo, é de se 

observar que não houve prejuízo aos interesses do incapaz, posto que a 

ação foi julgada procedente.

Ademais, é de se destacar que malgrado 

tenham as partes o direito de produzir provas como corolário do 

devido processo legal e do contraditório, nos termos do art. 130 do 

CPC/73, o seu destinatário é o juiz, que deve deferir apenas aquelas 

que contribuam para a formação do seu convencimento.

Em concreto, do que se constata, o d. 

Magistrado se deu por satisfeito com a prova documental e oral 

realizadas, o que tornaria o estudo psicossocial desnecessário, nada 

havendo de ilegal quanto a esse posicionamento. Não se pode concluir, 

em razão disso, que houve violação da regra que determina a abertura 

de vista ao Ministério Público nos feitos em que intervenha (art. 82 do 

CPC/73), razão pela qual, sob essa ótica, a r. sentença deve ser 

preservada.
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Quanto ao mérito, respeitada a convicção do 

d. Magistrado, as insurgências prosperam, ao menos em parte.

Pela documentação carreada aos autos, 

constata-se que o apelado, a despeito de apresentar alguns problemas 

de natureza pedagógica nos anos de 2008 e 2009, passou a se envolver 

em brigas e discussões com colegas, além de se comportar mal em sala 

de aula, somente nos anos de 2010 e 2011, o que culminou na sua 

expulsão da escola, depois de ter sido acusado de mostrar a genitália a 

três alunas.

De fato, analisando os relatórios fls. 485/497, 

infere-se que no ano de 2008 os únicos problemas relatados envolviam 

faltas (14) e não entrega de lição de casa (08) pelo apelado. No ano de 

2009, foram apontadas faltas (24), não entrega de lição de casa (01), 

uso inadequado de uniforme (02) e registrada uma ocorrência em que o 

apelado teria sido xingado de “gorila” por uma colega. Em 2010, os 

problemas eram os mesmos: faltas (19), não entrega de lição de casa 

(25) e uso inadequado do uniforme (01), em maior incidência em 

relação ao ano anterior. Ainda em 2010, foram feitas orientações 

educacionais pela diretoria, a respeito de falta de atenção em aula, má 

postura em sala e desrespeito a funcionários do colégio. Por fim, no 

ano de 2011, diversas foram as orientações educacionais por 

problemas de comportamento com colegas e professores, que 

resultaram em reuniões com os pais do apelado, advertência e 

aconselhamento do menor, além de suspensão e, a final, 

impossibilidade de rematrícula do menor para o ano letivo de 2012, 

por decisão do Conselho de Conduta Educacional, integrado por 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

g             Apelação nº 0017820-68.2013.8.26.0554 - Santo André - voto nº  27251  8/15

professores da instituição.

Vale pontuar que as anotações de professores 

acerca de mau comportamento (fls. 269, 272, 277 verso, 279, 280 

verso, 296 e 298), se restringiram à falta de interesse pela matéria, 

conversa com colegas e não entrega de lição de casa.

Nesse contexto, observa-se que embora não 

tivesse o apelado uma conduta exemplar, não se apresentava 

exatamente como uma “criança problema”, posto que nenhuma das 

suas condutas durante os quatro anos em que frequentou o colégio 

apelante, se mostrava violenta, abusiva ou de extremo desrespeito a 

professores, colegas e funcionários.

Pelo contrário, as ocorrências em que esteve 

envolvido parecem compatíveis com a sua idade, pertinentes com o 

contexto em que se desenvolveram e com o que normalmente ocorre 

em uma escola de ensino fundamental (jogar giz de lousa e pedaços de 

borracha em colegas, arremessar uma régua contra uma aluna, brigas e 

xingamentos envolvendo alunos etc.).

Frise-se, mais uma vez, que a incidência de 

problemas de comportamento somente passou a ser relevante nos anos 

de 2010 e 2011, nada sendo registrado nos períodos anteriores, o que 

torna questionável a tese das apelantes de que desde o início o apelado 

seria um aluno indisciplinado e “problemático”.

Quer parecer que a maior dificuldade 

envolvendo o menor se deu no campo pedagógico, diante de suas 

reiteradas faltas e da clara desmotivação na aprendizagem de algumas 

matérias. Embora desse respostas evasivas, indiferentes e irônicas às 
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advertências verbais dos professores, é de se notar que nenhum deles, 

inclusive os que foram ouvidos em Juízo (fls. 404/423), relatou ter sido 

agredido por Matheus.

No que se refere ao episódio em que o 

apelado teria mostrado sua genitália a três alunas de sua sala, tal não 

restou suficientemente comprovado.

Analisando a documentação carreada aos 

autos, em especial a que foi utilizada no julgamento do menor perante 

o Conselho de Conduta Educacional (fls. 323/342), ao que tudo indica, 

Matheus, provocado pelas colegas, simulou por baixo de sua camiseta 

que estaria se masturbando, certo de que não houve exibição de sua 

genitália, alegação que se revela verossímil, dado o contexto do 

ocorrido (em sala de aula, na presença de outros alunos e em local 

visível).

No curso desta ação, não lograram êxito a 

escola, tampouco a diretora, em demonstrar que a versão dos fatos 

apresentada pelas alunas seria a verdadeira, o que permite dizer que a 

medida de expulsão foi desproporcional.

Como acima referido, as anotações lançadas 

no histórico escolar do apelado dão conta de problemas essencialmente 

pedagógicos, o que parece ter resultado no quadro de desatenção e 

desestímulo do aluno frente ao aprendizado.

A direção, contudo, ao invés de orientá-lo 

desde o seu primeiro ano na escola (2008), quedou-se inerte, tolerando 

que o quadro se agravasse, o que passou a refletir também no 

comportamento de Matheus frente a professores e alunos.
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Conclui-se, diante disso, que não houve um 

acompanhamento pedagógico adequado do apelado, através de 

orientação dos pais e encaminhamento para a psicóloga responsável, 

certo de que uma escola deve contar com estrutura técnica adequada 

para lidar com esse tipo de situação, voltada sempre ao melhor 

interesse da criança.

Somente quando as dificuldades pelas qual 

Matheus passava começaram a refletir em suas relações interpessoais, 

é que a diretora começou a cuidar diretamente do caso.

Assim, de um contexto de completa inércia 

da escola, passou Matheus, em pouco tempo, a sofrer com 

advertências, encaminhamentos à diretoria, suspensão e até mesmo 

expulsão. Como se vê, não houve linearidade, tampouco coerência nas 

providências adotadas pelo corpo diretivo da instituição de ensino.

Não fosse isso suficiente, permitiram as 

apelantes que a versão  sem credibilidade - apresentada por colegas de 

sala do apelado acerca do episódio em que ele teria exibido sua 

genitália, prevalecesse e assumisse o status de verdade perante os 

demais alunos, posto que a sua expulsão tornou o fato certo perante a 

comunidade escolar.

E mais: observa-se que em todas as 

ocorrências apresentadas por colegas de sala, o apelado foi orientado 

ou advertido pela diretora, sendo que nas poucas vezes em que ele ou 

sua genitora buscaram respaldo da diretoria em virtude de agressões ou 

xingamentos, houve apenas orientação, o que causava sensação de 

desamparo, além de ser evidente a quebra de isonomia.
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A propósito, relevantes as considerações do 

d. Magistrado, cujo trecho da sentença pede-se vênia para 

transcrever:

“Porque o autor não foi levado a 'Conselho' 

imediatamente quando 'abaixou suas calças' ao ser provocado por 

colegas? Porque não foi 'convidado a se retirar da escola' se este ato 

foi assim tão 'grave'? Porque o autor não foi 'reprovado' nas 

disciplinas que não tinha 'rendimento adequado' e por não fazer seus 

'deveres de casa'? Porque foi 'convidado a se retirar da escola' em 

razão de não ter 'rendimento adequado nestas disciplinas', a despeito 

de ter sido 'aprovado'? Porque o autor não foi reprovado por 'não 

fazer os deveres de casa'? Porque foi 'aprovado' ainda que não os 

tivesse feito?

A contradição entre as resposta que se 

deram a essas perguntas, a partir das decisões que se tomaram quanto 

à pessoa do autor, são mais que esclarecedoras!

Óbvio que a escola quis 'se livrar' dele.” (fls. 

473)

Com efeito, é de se concluir que a 

inadequada orientação do apelado pela escola, permitindo que uma 

dificuldade pedagógica evoluísse para uma questão comportamental; 

que a desproporção entre as condutas do aluno e as medidas de 

repreensão; e que a flagrante e indevida exposição de Matheus, que foi 

imputado como autor de um fato que não foi adequadamente apurado, 

evidenciam, por si só, o dano moral experimentado, o que autoriza a 

condenação das apelantes ao ressarcimento.
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Em relação à tese de que o apelado teria 

sofrido bullying, a questão é polêmica e controvertida na 

jurisprudência, e mesmo perante os estudiosos da Psicologia.

De qualquer forma, como bem colocado pelo 

Ministério Público, tal figura pressupõe a reiteração de uma agressão 

física e/ou psicológica contra a vítima, causando-lhe humilhação e 

sofrimento.

Dos fatos alegados na petição inicial, nota-se 

que o episódio em que introduziram um lápis no ouvido do apelado, 

deixando um pedaço de grafite no orifício, além de ter sido xingado 

com ofensas racistas foram comprovados (fls. 187/190 e 251), não se 

tendo notícia de nenhuma providência efetiva da direção: nada foi feito 

em relação à agressão física, certo de que diante do xingamento, foi 

enviado um bilhete à genitora do apelado, isto é, da própria vítima, e 

feita simples orientação aos demais envolvidos.

É importante destacar que, pela idade do 

apelado à época dos fatos (11 anos), normalmente a prática do bullying 

envolve clandestinidade. Ou seja, no âmbito escolar, os agressores 

procuram agir de maneira oculta e ameaçam a vítima para que não 

exponha o caso ao corpo diretivo, razão pela qual nem todos os 

episódios são levados a conhecimento de professores e diretores que, 

por isso, devem ficar atentos e bem desempenhar o seu dever de 

vigilância.

É o que se passa na hipótese em análise, em 

que o apelado era constrangido a não se reportar à diretoria e, nas 

poucas vezes em que o fez, não teve o respaldo adequado, uma vez que 
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o caso era tratado como mera desavença entre alunos.

Nota-se que a circunstância de não serem 

sempre os mesmos alunos a se envolver em brigas e xingamentos ao 

apelado, não descaracteriza o bullying por ausência de reiteração da 

violência, posto que, pelos elementos constantes dos autos, constata-se 

que uma boa parte dos alunos da sala de Matheus lhe tratava com 

desdém e ironia, sendo que a cada momento um dos alunos era 

encaminhado à diretoria.

De se destacar, ainda, que os professores e a 

psicóloga da escola, ouvidos como testemunhas em Juízo (fls. 

404/423), claramente deixaram de expor todos os acontecimentos que 

presenciaram ou de que tiveram conhecimento em relação ao apelado, 

o que não só confirma a veracidade dos fatos relatados na petição 

inicial, mas também atesta a negligência da escola e da diretora quanto 

à condução do caso.

Da mesma forma, a circunstância dos pais do 

apelado terem permitido que ele frequentasse o colégio durante quatro 

anos, em nada atenua ou isenta a responsabilidade das apelantes, 

sobretudo porque, como acima exposto, as dificuldades 

comportamentais somente ocorreram às vésperas da decisão de 

expulsão do menor.

Assim, infere-se que ao mesmo tempo em 

que Matheus não contou com o suporte pedagógico adequado, o que 

refletiu em desestímulo ao aprendizado e problemas de 

comportamento, não se sentia amparado pela direção do colégio, que 

além de não dar seguimento às ocorrências em que o apelado era 
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vítima, atribuía tratamento desigual entre ele e os demais alunos.

Por tudo isso, os danos morais alegados na 

petição inicial são incontestes, estando evidenciado o nexo de 

causalidade com a conduta da escola e da diretora, o que reforça a 

pertinência do ressarcimento pretendido nos autos.

Quanto ao valor da indenização, sabe-se que a 

reparação moral é uma questão controvertida, complexa e, pela sua 

própria essência, abstrata.

Em concreto, isso deve atender ao escopo de sua 

dupla função: reparar o prejuízo, buscando minimizar a dor da vítima e, 

punir o ofensor, para que não volte a incidir na conduta lesiva. Por outro 

lado, é necessário assegurar uma justa compensação, sem, entretanto, 

incorrer em enriquecimento ilícito por parte de quem a recebe e, 

paralelamente, determinar a ruína daquele responsável pelo seu 

pagamento.

Logo, objetivando remunerar apenas o que 

decorreu do episódio, e tendo em vista a extensão do dano, o grau de 

culpabilidade das apelantes, além da condição financeira das partes, 

pertinente se mostra a fixação da indenização em R$ 20.000,00, quantia 

que se mostra razoável e suficiente à finalidade a que se destina.

O caso, portanto, é de reforma da r. sentença 

para o fim de, mantida a procedência da ação, reduzir a indenização por 

danos morais para R$ 20.000,00, sobre a qual incidirão juros de mora de 

1% ao mês a contar do evento danoso (notificação de expulsão  setembro 

de 2011), conforme Súmula nº 54/STJ, e correção monetária pela Tabela 

Prática deste Tribunal, a partir deste arbitramento (Súmula nº 362/STJ).
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Fica mantida a divisão dos ônus da 

sucumbência estipulada pelo d. Juízo, devendo apenas ser observado o 

novo montante da condenação.

Pelo exposto, voto pelo parcial provimento 

dos recursos.

                                          TEIXEIRA LEITE

                                                   Relator
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