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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0004075-70.2008.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é 
apelante PATRÍCIA REJANE VOLPOLINI, são apelados KARINA 
NUNES BOLZAN FONTES DA SILVA e V.N. ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LTDA. EPP.

ACORDAM, em 29ª 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 CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN 
(Presidente) e FABIO TABOSA.

São Paulo, 25 de maio de 2016.

CARLOS DIAS MOTTA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0004075-70.2008.8.26.0659

Apelante: Patrícia Rejane Volpolini 
Apelados: Karina Nunes Bolzan Fontes da Silva e V.n. Escola de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental Ltda. Epp

Comarca: Vinhedo

Voto nº 9371

Serviços educacionais. Ação de reparação por danos 
materiais e morais. Bullying ocorrido em escola 
fundamental. Responsabilidade aquiliana, que exige prova 
de dolo ou culpa do agente. Ausência de nexo de 
causalidade. Sentença mantida. Apelo desprovido. 

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Patrícia 

Rejane Volponi, em razão da r. sentença de fls. 339/340, que julgou 

improcedente os pedidos da ação de reparação por danos materiais e 

morais, que move em face de Karina Rejane Volpolini e V. N. Escola de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental Ltda. EPP.

Inconformada com a r. sentença, apela a autora, 

sustentando, em síntese, que: ficou patente a omissão no ambiente escolar; 

a corré Karina tinha interesse em não esclarecer o ocorrido, pois a autoria 

do constrangimento era sua filha Vitória; a responsabilidade é também da 

instituição de ensino corré, porquanto Karina era sua funcionária 

(coordenadora pedagógica); o fato deve repercussão à época, culminando na 

demissão de Karina; as provas produzidas pela autora demonstram a 

responsabilidade das corrés pelo ocorrido (fls. 343/357).

O recurso foi recebido no duplo efeito (fls. 362) e 
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regularmente processado, com apresentação de contrarrazões (fls. 363/369 

e 372/377).

É o relatório. 

De início, aprecia-se a preliminar de chamamento ao 

processo.

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais, 

proposta por mãe de Raphaela, aluna do ensino fundamental, alegando que 

sua filha foi vítima de constrangimentos no ano de 2008, durante o período 

em que frequentou a escola e, por este motivo, tem direito a indenização por 

danos materiais e morais, bem como à declaração de inexistência de débito, 

abstendo-se, a instituição de ensino, de lançar o seu nome no cadastro de 

inadimplentes.

Cumpre anotar que a ação não questiona eventual falha na 

prestação dos serviços educacionais, mas constrangimentos causados à 

aluna por seus colegas de escola.

Logo, trata-se de responsabilidade aquiliana, em que não se 

pode afastar o elemento subjetivo; assim, necessária a prova de dolo ou 

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

Nesse sentido:

“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 
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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.” (Apelação nº 0003873-22.2010.8.26.0369, 

Rel. Soares Levada, 34ª Câmara de Direito Privado, J. 

27/05/2015).

Consta dos autos que os constrangimentos se davam por 

meio de bilhetes ameaçadores, de autoria desconhecida, deixados em sua 

carteira escolar. Posteriormente, passou a recebê-los também em sua 

residência.

A corré Karina Nunes Bolzan Fontes da Silva, à época, era 

coordenadora pedagógica da instituição de ensino e foi quem primeiro 

recebeu as denúncias. Entende a autora que ela foi omissa na apuração dos 

fatos. O motivo de omitir-se seria porque a autora passou a desconfiar de 

Vitória, filha de Karina, e que estudava na mesma classe de Raphaela, como 

sendo a pessoa que escrevia os bilhetes ameaçadores. 

Todavia, não foi possível atribuir a Vitória a autoria do 

constrangimento, pois sua caligrafia não condizia com aquela do bilhete, 

segundo a testemunha Nadia Karina Cury, coordenadora pedagógica (fls. 

276). 

Também não foi possível identificar quem seria o autor dos 

bilhetes.

Portanto, não se vislumbra motivos para que a corré Karina 

se omitisse com relação aos fatos.
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De outra parte, não se verifica omissão da instituição de 

ensino, porquanto esta relata procedimentos adotados, no sentido de apurar 

os fatos e identificar o autor, sugerindo, inclusive que os pais de Raphaela 

lavrassem um boletim de ocorrência (fls. 107/108).

A falta de sucesso nas diligências adotadas pela escola não 

pode ser interpretada como omissão.

As testemunhas não apontaram conduta das corrés, que 

pudesse ter contribuído para a situação vivida por Raphaela (fls. 273/277), 

de modo que elas não devem ser responsabilizadas pelos danos que lhe 

foram causados, em razão da ausência de nexo de causalidade.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Carlos Dias Motta

Relator


