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Registro: 2014.0000818602

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0030699-
98.2004.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante LUMA GUEDES 
NUNES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PASSATEMPO LTDA.

ACORDAM, em 26ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao 
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA 
COTRIM.

São Paulo, 15 de dezembro de 2014.

BONILHA FILHO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 0030699-98.2004.8.26.0562

COMARCA: SANTOS

APELANTE: LUMA GUEDES NUNES 

APELADO: ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 

FUNDAMENTAL PASSATEMPO LTDA

Juiz de 1º grau: Thaís Cabaleiro Coutinho

VOTO Nº 545

Apelação. Prestação de serviços escolares. Indenização por 
Dano Moral e Material. Prática de “bullying”. Autora 
portadora de “Lupus Eritomatoso Sistêmico”. Sentença de 
improcedência afastada. Medidas adotadas pelo 
estabelecimento de ensino insuficientes. Conhecimento da 
situação pela escola. Relação de consumo. 
Responsabilidade objetiva. Danos 'in re ipsa'. Indenização 
fixada em R$ 28.960,00. Devolução parcial da taxa de 
matrícula referente ao ano de transferência. Despesas com 
material escolar do novo estabelecimento. Nexo de 
causalidade. Recurso parcialmente provido. 

Trata-se de apelação interposta por 

LUMA GUEDES NUNES contra a r. sentença de fls. 505/509, 

cujo relatório adoto, que, em Ação de Indenização por Danos 

Morais e Materiais movida em face de ESCOLA DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PASSATEMPO LTDA., 

julgou improcedente o feito, pois considerou que a autora não fez 

prova suficiente das humilhações sofridas na escola.

Irresignada, insurge-se a requerente 

(fls. 513/536), arguindo que foi vítima de “bullying” e que o 

estabelecimento não adotou medidas eficientes, de modo que se 

viu compelida a pedir transferência para outro colégio.

Recurso tempestivo, isento de 

preparo (fls. 54), recebido (fls. 538) e respondido (fls. 542/561).  
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É o relatório.

O recurso comporta provimento 

parcial.

De início, cumpre assentar que a 

questão versa sobre falha na prestação de serviço educacional, 

relacionada à alegação de ineficiência da ré em assegurar à 

requerida sua incolumidade psíquica e moral, bem como impedir 

a ocorrência de tratamento desumano, violento, aterrorizante, 

vexatório ou constrangedor no ambiente escolar, proteção 

garantida pelos artigos 17 e 18, dentre outros, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente que, a despeito de previsão legal, são 

inerentes à atividade exercida pela recorrida.

Indubitável que a questão, além de 

ser posta sob a luz do referido diploma, também é regida pelas 

normas de Direito do Consumidor, as quais preconizam a 

responsabilidade objetiva da fornecedora, que apenas será 

afastada no caso em que inexistir qualquer defeito ou que seja 

possível imputar culpa exclusiva ao consumidor ou a terceiros 

(art. 14, §3º, do CDC).

A propósito, confira-se a lição de 

CARLOS ROBERTO GONÇALVES: “No caso dos educadores 

não há incompatibilidade entre o que dispõe o Código de Defesa 

do Consumidor a respeito dos prestadores de serviço em geral e 

o novo Código Civil, pois ambos acolheram a responsabilidade 

objetiva, independentemente de culpa. Assim, se o art. 933 do 

novo Código Civil preceitua que as pessoas indicadas nos 

incisos I a V do artigo antecedente (pais, tutores, curadores, 

empregadores, donos de hotéis e de escolas e os que 

gratuitamente houverem participado nos produtos do crime), 

terão responsabilidade objetiva, respondendo pelos terceiros ali 

referidos 'ainda que não haja culpa de sua parte', é porque quis 

afastá-los da culpa presumida consagrada no art. 1.521 do 
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diploma de 1916 Neste, a presunção de culpa dos educadores 

era relativa, pois admitia prova em contrário (presunção juris 

tantum). A culpa consistia no fato de não haver exercido, como 

deveria, o dever de vigiar, de fiscalizar (culpa in vigilando). 

Permitia-se que se exonerasse da responsabilidade, desde que 

provasse não ter havido de sua parte culpa ou negligência. O 

novo Código Civil adotou solução mais severa, não os isentando 

de responsabilidade, ainda que não haja culpa de sua 

parte.”(Direito Civil Brasileiro  responsabilidade civil. Vol. 4. 9ª 

ed. 2ª tir. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 138).

Assim, o fornecedor responde 

independentemente de culpa por qualquer dano causado ao 

consumidor, pois que, pela teoria do risco, este deve assumir o 

dano em razão da atividade que realiza.

Consigne-se que à recorrente é 

assegurado, dentre outros, o direito “à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária”, “a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão”, conforme preconiza o art. 227 da Carta 

Magna, dispondo, ainda, que tais deveres e direitos serão 

assegurados com absoluta prioridade.

A escola é o segundo grupo social ao 

qual se filia a criança, desenvolvendo-se sob vários aspectos, 

especialmente, no tocante ao autoconhecimento e como ser 

social que é, devendo ser estimulada desde cedo a entrar em 

contato e respeitar uma heterogeneidade de valores.  

O fenômeno atualmente denominado 

“bullying” pode ser caracterizado como a adoção de práticas 

recorrentes de intimidação, aproveitando-se da vulnerabilidade 

da vítima que acaba por se ver impossibilitada de se defender, 

diante da supremacia do ofensor, com manifestações diretas, 

reiteradas e persistentes, podendo ocasionar o isolamento da 
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vítima ou situação de subjugação em troca de momentos de 

convivência pacífica.

 Conforme a lição de FLAVIO 

TARTUCE, “o bullying não é algo novo na realidade social; o 

fenômeno sempre ocorreu. Como a pós-modernidade traz como 

consequência a complexidade crescente, há um incremento dos 

atos de violência, notadamente em ambientes em que eles não 

poderiam ou deveriam ocorrer, quais sejam, os ambiente de 

ensino e de educação. Há uma realidade paradoxal, uma vez 

que a violência vem a explodir nos locais em que mais é 

rejeitada, pelo menos em tese e no plano teórico. (...) O 

problema da intimidação não para com a entrada na vida adulta, 

pois mesmo nos meios universitários são costumeiros os atos 

violentos de amedrontamento e de humilhação, principalmente 

dos veteranos em relação aos calouros, denominados bichos”. 

(in Direito de Família Novas tendências e Julgamentos 

emblemáticos em co-autoria com Caetano Lagrasta Neto e José 

Fernando Simão, Editora Atlas, 2ª Edição, 2012, pp. 421/422).

Estabelecidas estas premissas, é 

incontroversa nos autos a existência de “brincadeiras e 

comentário maldoso sobre a doença” que acometeu a autora (fls. 

83), de modo que não é necessário perquirir a ocorrência e o 

grau das ofensas, fartamente demonstrados, aliás.

Ressalte-se, ademais, que a 

exposição da aluna em sala de aula, ainda que autorizada pelos 

seus responsáveis, gerou maiores constrangimentos, 

evidenciando a falta de tato ou profissionalismo no tratamento da 

questão, por se cuidar de método claramente antipedagógico. 

Outra não foi a conclusão do laudo pericial acostado (fls. 

335/341).

A defesa da requerida se fundamenta 

na adoção de todas as medidas possíveis para solucionar ou 
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minimizar as ofensas, o que, de qualquer modo, corrobora as 

alegações da requerente de que estas de fato ocorriam. Nesse 

sentido, discorda-se da r. sentença, quando expõe que a atora 

não se desincumbiu do ônus de comprovar que era submetida a 

constantes ataques, porque presente fato incontroverso.

Não há como negar que as crianças 

nessa idade são ardilosas o bastante para evitar que os ataques 

não se materializem na presença de seus professores ou demais 

responsáveis, conquanto tenham noção das ofensas geradas e 

tenham receio de reprimendas. Nesse sentido, não é incomum 

que nenhum preposto da requerida tenha presenciado qualquer 

episódio, sem se olvidar, ainda, que tais depoimentos devem ser 

levados com a cautela exigida por se tratar de situação de 

subordinação, bem como pelo fato de que é cômodo para 

instituições privadas abrandar a situação, a fim de que não 

recaia qualquer mácula sob o nome do estabelecimento.

Discute-se, então, se a requerida 

comprovou suficientemente a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 333, II do 

Código de Processo Civil).

Os acontecimentos beiram à 

discriminação e jamais poderiam ter ocorrido, especialmente, 

sob a tutela de uma instituição de ensino. A autora tentou se 

socorrer de sua família que, aflita, foi negligenciada pela 

instituição de ensino.

O ato ilícito da ré subsiste no fato de 

que possibilitou que a criança fosse submetida a 

constrangimento, quando estava sob sua guarda e vigilância, 

cuja omissão poderia caracterizar, até mesmo, incidência na 

conduta tipificada no artigo 232, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.

No mesmo sentido, também compete 
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à ré a promoção de ambiente escolar seguro, envidando todos 

os esforços na prevenção e combate à prática mencionada, 

revestindo-se tal mister de obrigação de resultado, não de meio. 

Nesse sentido, a mera alegação de que foram realizadas 

tentativas, porém sem sucesso, não podem afastar o direito da 

autora. Destaque-se que sequer foram comprovadas as 

alegadas advertências e suspensões dos alunos mais 

problemáticos, ou orientação pedagógica nesse sentido.

Nesta C. Corte, são poucos os 

julgados que versam sobre a questão, sendo que a maioria trata 

da ocorrência de fatos isolados, graves o bastante para ensejar 

reparação, tendo sido abordada a prática, apenas, por ocasião 

do julgamento da Apelação nº 0137594-33.2012.8.26.0100 (4ª 

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, 

j. 19/09/2013), com a ressalva de que houve revelia da ré e nos 

precedentes a seguir invocados:

“Indiscutível tratar-se de relação de 

consumo, o que resulta na aplicação 

da responsabilidade objetiva da 

fornecedora do serviço pelos vícios 

decorrentes de sua má-prestação, 

nos termos do art. 14 do Código 

Consumerista. Se não bastasse, a 

conduta culposa do réu restou 

devidamente configurada, não 

havendo que se cogitar na existência 

de causa excludente do dever de 

indenizar os prejuízos suportados 

pelos autores, como se verá adiante. 

Restou incontroverso que durante o 

período em que Edwin frequentou a 

instituição de ensino requerida, 

apresentou sérios problemas de 
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relacionamento com outros discentes, 

tendo a situação se agravado no final 

do primeiro semestre letivo de 2005, 

culminando as agressões por ele 

suportadas na instauração de 

procedimento para apuração de ato 

infracional (fls. 204/241), bem como, 

na sua mudança de colégio.” 

(Apelação nº 

9184681-74.2008.8.26.0000, 32ª 

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. 

Rocha de Souza, j. 24/11/2011);

“Este tipo de comportamento, que 

ganha espaço na mídia, que vem 

sendo alardeado e sobre o qual se 

chama sempre a atenção, já existe há 

longo período de tempo e já deve ser 

marcado várias crianças e 

adolescentes: são comportamentos 

nefastos, destrutivos, principalmente 

quando a criança ou o adolescente se 

calam. Daí afirmar a importância da 

publicidade e de que sejam coibidos, 

violentamente, tais condutas.” 

(Apelação nº 

0013121-08.2009.8.26.0220, 37ª 

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. 

Luís Fernando Lodi, j. 25/08/2011);

“E nem se diga que o episódio não 

tenha ocasionado danos ao menor. 

Em um ambiente escolar qualquer 

episódio que cause humilhação ou 

vexame ao aluno é fator catalisador 
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de zombarias, ataques ou outros atos 

que podem ser classificados como 

“bullying”. Indubitável que o autor 

tenha recebido a alcunha de lixo, 

lixão, sujo ou quaisquer outras 

relacionadas ao evento, vindo a 

sofrer abalos psíquicos, que, por sua 

vez, influiu profundamente numa 

mente ainda em formação.” 

(Apelação nº 

0169350-45.2007.8.26.0000, 5ª 

Câmara de Direito Público, Rel. Des. 

Nogueira Diefenthaler, j. 16/05/2011);

“Destarte, quem nunca foi vítima de 

risadinhas, empurrões, fofocas, 

apelidos como 'bola', 'quatro-olhos' na 

escola? Já testemunhamos uma 

dessas 'brincadeirinhas' ou até fomos 

vítima delas. Mas, segundo os 

especialistas, esse comportamento, 

considerado normal por muitos pais, 

alunos e até professores, está longe 

de ser inocente e, hoje é conhecido 

como bullying; um termo em inglês 

utilizado para designar a prática de 

atos agressivos entre estudantes. 

Traduzido ao pé da letra, seria algo 

como intimidação. Trocando em 

miúdos: quem sofre com o bullying é 

aquele aluno perseguido, humilhado, 

intimidado. Os Especialistas orientam 

que isso não deve ser encarado 

como brincadeira de criança e 

revelam que é um fenômeno, que 
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acontece no mundo todo, mas pode 

provocar nas vítimas desde 

diminuição na auto-estima até o 

suicídio, uma vez que 'bullying' diz 

respeito a atitudes agressivas, 

intencionais e repetidas praticadas 

por um ou mais aluno(s) contra 

outro.” (Apelação nº  

9136878-66.2006.8.26.0000, 7ª 

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. 

Miguel Brandi, j. 22/12/2010).              

Indaga-se se o fenômeno decorre da 

novidade do tema ou pelo próprio fato de muitas vítimas 

sofrerem caladas, com desconhecimento até mesmo por parte 

de seus responsáveis legais.

No que se refere à caracterização do 

dano, desnecessário tecer maiores considerações, sendo certo 

que houve falha na prestação de serviço, apta a ensejar a 

reparação moral pretendida, sendo evidente que as agressões 

repercutirão ao longo de sua vida, porque havidas em momento 

de formação da personalidade, especialmente, no agir como ser 

social, destacando-se, também, a relação direta com a 

autoestima da mulher em formação.

Está-se diante de dano moral em sua 

forma mais pura, atingindo a psique no indivíduo e lhe infligindo 

danos permanentes, com o comprometimento de sua formação e 

inserção no meio social, dificultando seus relacionamentos e 

condicionando sua existência a eternas inseguranças.

No tocante ao valor da condenação, 

não existindo parâmetros legais para a fixação do valor do dano 

moral, o arbitramento deve ser feito com base nos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, em quantia compatível 
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com a intensidade do sofrimento da vítima, observando-se as 

peculiaridades do caso concreto, bem como a condição 

econômica das partes. 

Sobre a quantificação do dano moral, 

vale citar o entendimento de Rui Stoco no sentido de que “para a 

composição do dano moral exige-se um nexo de coerência. 

Impõe esse nexo uma correção entre o que se pede e aquilo que 

se necessita e, ainda, entre o que se necessita e o que se pode 

efetivamente pagar. É na fixação de valor para efeito de 

compensação do dano moral que a equidade mostra força, 

adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. (...) Em 

resumo, tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei 

não estabeleça os critérios de reparação, impõe-se, obediência 

ao que podemos chamar de 'binômio do equilíbrio', de sorte que 

a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de 

enriquecimento para quem recebe, nem causa da ruína para 

quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada, que não 

sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não 

compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua 

para a superação do agravo recebido.” (Rui Stoco in Tratado de 

Responsabilidade Civil, Tomo II, 9ª ed., RT, p. 995).

Pois bem, no caso dos autos, 

considerando as particularidades do ofendido e do ofensor, o 

evento danoso e os propósitos da reparação, a indenização deve 

ser fixada em 40 salários mínimos, equivalentes nesta data a R$ 

28.960,00, corrigidos desde o arbitramento, com incidência de 

juros moratórios a partir da citação, valor que não se mostra 

excessivo ou irrisório e se coaduna com os princípios 

norteadores da reparação. 

Considerando que o dano material 

pleiteado não foi objeto de contestação e guarda pertinência com 

a necessidade de transferência da autora para outra escola, de 
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rigor o acolhimento parcial, para a devolução das despesas com 

matrícula (R$ 343,64), reduzidas a 2/3, diante da fruição até 

meados de maio de 2004, e material escolar, integralmente, 

consoante comprovantes de fls. 43/46, com incidência de 

correção monetária a partir de cada desembolso, e juros desde a 

citação.

Diante do que ora se decide, de rigor 

a imposição dos encargos sucumbenciais à recorrida, 

estabelecendo-se os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor da condenação, a teor do disposto no art. 20, §3º, do 

Código de Processo Civil, quantia condizente com o trabalho 

desempenhado, que não se mostra aviltante. Frise-se que “a 

condenação em montante inferior ao postulado na inicial não 

implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, do Superior 

Tribunal de Justiça).

Ressalte-se, por fim, que, desde que 

os fundamentos adotados bastem para justificar o concluído na 

decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um os 

argumentos utilizados pela parte (RSTJ 151/229), sendo que, se 

a fundamentação da conclusão a que chegou independe do 

enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste 

omissão sanável através de embargos de declaração (STJ-4ª 

Turma, Resp 88.365-SP, rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, 

DJU 17/06/1996).

Ante o exposto, dou parcial 

provimento ao recurso, nos termos acima enunciados.

BONILHA FILHO
Relator

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO  26ª CÂMARA
13


		2014-12-16T09:16:55+0000
	Not specified




