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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0003873-22.2010.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em que é apelante 
LUANA CAROLINA PAGANI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO CIENCIAS E ARTES DOM BOSCO MONTE 
APRAZÍVEL e CLAUDIA SIMEIA FORONES.

ACORDAM, em 34ª Câmara de Direito Privado 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 GOMES 
VARJÃO (Presidente) e ANTONIO TADEU OTTONI.

São Paulo, 27 de maio de 2015.
Soares Levada
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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COMARCA DE MONTE APRAZÍVEL - 2ª Vara Judicial

APELANTE:  LUANA CAROLINA PAGANI

APELADOS:    FACULDADE DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E ARTES DOM 

BOSCO MONTE APRAZÍVEL; CLÁUDIA SIMEIA FORONES

V O T O  Nº 27228

Ação de indenização por danos morais. Alegação de 
“bullying”. Sentença de improcedência. Inexistência de 
nulidade. Requisitos do art. 458, CPC, preenchidos. 
Fundamentação adequada. Inaplicabilidade do CDC ao 
caso, ausente discussão sobre o contrato de prestação de 
serviços educacionais ou eventual falha dele decorrente. 
Indenização por danos morais decorrente de suposto 
assédio moral (“bullying”) praticado por seus colegas do 
curso de graduação em história, fornecido pela 
instituição de ensino, sendo, portanto, fundado em ilícito 
extracontratual. Responsabilidade aquiliana que exige 
prova de dolo ou culpa do agente, além do próprio dano 
em si. Hipótese na qual não caracterizado o ato ilícito 
capaz de gerar o dever de indenizar. Sentença mantida. 
Apelo improvido.

1. Apela a autora da r. sentença de improcedência 

de seu pedido inicial, pela qual condenada a arcar com o ônus da 

sucumbência. Preliminarmente, aponta nulidade da sentença por falta de 

fundamentação. No mérito, bate-se pela aplicação das normas do CDC, 

pretendendo o reconhecimento da responsabilidade objetiva e a 

aplicação da inversão do ônus da prova. Insiste ter sido vítima de 

“bullying”, além de ter sofrido violência verbal e física, visando, ao final, à 

procedência de sua ação indenizatória. Ausente preparo, regularmente. 

Contrarrazões pelo improvimento.
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 É o relatório.

Fundamento e decido.

2. A preliminar de nulidade da sentença não 

prospera. A r. sentença monocrática atende os requisitos do art. 458 do 

CPC; todas as análises referentes às matérias de fato e de direito estão 

fundamentadas, ainda que contrariamente aos interesses da apelante.

As normas consumeristas não se aplicam ao 

presente caso, já que a discussão travada não diz respeito ao contrato de 

prestação de serviços firmado entre a autora e a instituição de ensino 

corré. Não se questiona eventual falha nos serviços educacionais 

prestados. O debate envolve indenização por danos morais decorrente de 

suposto assédio moral (“bullying”) praticado por seus colegas do curso de 

graduação em história, fornecido pela instituição de ensino, sendo 

portanto fundado em ilícito extracontratual.

Logo, por se tratar de responsabilidade aquiliana, 

não se pode afastar o elemento subjetivo, necessária a prova de dolo ou 

culpa do agente, além do dano e do nexo de causalidade. 

Postas essas premissas, tem-se que a r. sentença 

monocrática detalhadamente analisou os fatos apresentados, concluindo 

acertadamente pela improcedência da demanda, “data venia” da 

combatividade do patrono da autora apelante.

Ratificadas as razões do d. juízo “a quo”, acrescente-

se que o assédio moral amplamente divulgado como “bullying” é 

direcionado com a intenção de desestabilizar psicologicamente a vítima, 

criando nela um abalo acima do razoável. No entanto, ainda que tenha 

discorrido sobre a exclusão e humilhação vivenciada, em seu depoimento 
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pessoal a autora nega a necessidade de tratamento psicológico e afirma 

com veemência que nem tem a pretensão de se submeter a ele, o que 

gera considerável dúvida acerca da existência efetiva do dano moral 

apontado. 

Ademais, há que se considerar que a autora se 

autoavaliou como sendo extremamente tímida, o que pode ter dificultado 

seu relacionamento com os demais alunos da turma, mas que não implica 

automaticamente a ocorrência de exclusão do convívio social. 

Muitas das maiores amizades de uma vida são 

construídas dentro dos muros da faculdade. Contudo, a autora não 

conseguiu manter vínculo de estima e afeição com nenhum dos colegas, 

nem mesmo com a única testemunha por si apresentada (que, aliás, 

também reputou sofrer a mesma exclusão), o que corrobora a impressão 

de tratar-se de pessoa reservada e não muito sociável. 

A conclusão a que se chega é que a autora, por sua 

natureza acanhada, não fez parte de nenhum grupo, o que, por si só, não 

caracteriza qualquer ilícito. Ninguém é obrigado a gostar do colega, mas 

tem sim o dever de respeito para com o outro. 

Contudo, não há prova efetiva acerca do suposto 

desrespeito sofrido. Cabia à autora, nos termos do art. 333, I, CPC, 

demonstrar o ato ou a omissão que teria lhe impingido o dano moral. Os 

professores ouvidos nos autos não apontaram nenhum comportamento 

anormal dos colegas para com a autora, sendo incontroverso inclusive 

que ela atuava como monitora em uma das disciplinas do curso, 

mantendo evidente contato com os demais alunos da turma. Há inclusive 

trabalhos juntados aos autos em que a autora fora avaliada pela outra 

corré, Cláudia, em que não há qualquer menção desonrosa ou de 

natureza danosa. 
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O fato de não estar incluída na foto do convite de 

formatura pode ser visto como um aborrecimento, porém não é capaz de 

abalar a honra da autora. E mais, dos depoimentos testemunhas 

colhidos, pode-se constatar que os colegas da autora estavam dispostos 

a alterar a imagem escolhida, porém, ressentida, preferiu o litígio. 

A discussão travada entre a autora e a corré 

Cláudia, às vésperas da formatura, pode ser inclusive resultado do estado 

de nervosismo e de ansiedade confessados no depoimento pessoal da 

autora, mas, posto de lado o início de uma possível agressão, não passa 

de um ato isolado, inexistente indicativo de se tratar de um ato reiterado.

Enfim, a improcedência era mesmo de rigor, mantida 

a r. sentença por seus próprios fundamentos e os ora acrescidos.

3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.

SOARES LEVADA

Relator
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