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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 3005011-
90.2013.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante SOCEEC - 
SOCIEDADE EDUCAÇÃO, ENSINO E CULTURA S/C LTDA, é apelado GIULIA 
NOBREGA DA LUZ FAVARO (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 35ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento, 
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR 
MARQUES (Presidente sem voto), GILBERTO LEME E MORAIS PUCCI.

São Paulo, 6 de junho de 2016. 

Melo Bueno
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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COMARCA: JAGUARIÚNA – 2ª VARA JUDICIAL

APELANTE: SOCEEC  SOCIEDADE EDUCAÇÃO, ENSINO E CULTURA S/C 

LTDA.

APELADA: GIULIA NOBREGA DA LUZ FAVARO (menor púbere assistida por sua 

mãe SIMONE NOBREGA DA LUZ)

JUÍZA: ANA PAULA COLABONO ARIAS

VOTO Nº 37302

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS  

AÇÃO INDENIZATÓRIA  Autora vítima de 

intimidação sistemática (bullying)  Conjunto probatório 

hábil a corroborar a versão inicial dos fatos  Danos 

morais configurados  Montante indenizatório mantido - 

Ação procedente  Recurso desprovido.

Apelação contra a r. sentença de fls. 195/201 que 

julgou procedente ação de indenização por danos morais fundada em 

contrato de prestação de serviços educacionais. Preliminarmente, a 

apelante suscita cerceamento de defesa. No mérito sustenta, em suma, que 

a decisão se pautou em prova pericial sem qualquer embasamento técnico, 

e os alegados constrangimentos sofridos pela apelada não passaram de 

meros aborrecimentos. Subsidiariamente, requer seja reduzido o montante 

indenizatório moral.
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O recurso (fls. 215/223), que é tempestivo, foi 

processado e respondido (fls. 232/234). Houve pareceres ministeriais pela 

procedência da ação (fls. 182/194), e pelo desprovimento do apelo (fls. 

243/246).

É o relatório.

A alegação de cerceamento de defesa devido ao 

julgamento da lide sem a realização de nova prova pericial não prospera, 

uma vez que tal prova foi feita por profissional habilitado - Psicólogo 

Judiciário -, respeitando-se o exercício da ampla defesa e do contraditório 

de ambas as partes. 

Outrossim, diferentemente do quanto sustentado 

pela apelante, o laudo pericial é idôneo, tendo respondido aos pontos 

controvertidos destacados no r. despacho saneador (fls. 83) os quais, frise-

se, não foram impugnados pela apelante. Aliás, não há que se anular 

referido laudo por alegado desrespeito “à falta de explanação sobre a 

técnica utilizada, a forma como foi conduzida a avaliação” (fls. 220), uma vez 

que os parâmetros descritos na Cartilha de Avaliação Psicológica  2013, 

emitida pelo Conselho Federal de Psicologia (fls. 122/174), não têm caráter 

vinculante, servindo apenas como uma mera referência aos profissionais da 

área de Psicologia. 

Ainda, não se vislumbra, no corpo do referido 

laudo, qualquer juízo de valor que tenha extrapolado o próprio escopo do 

trabalho do perito, tal como se tivesse havido um verdadeiro pré-julgamento; 

ao contrário, depreende-se, da leitura do penúltimo parágrafo do parecer 

(fls. 108), que se cuidou da fundamentação daquilo que se concluiu, ou seja, 

de que a apelada, diante de uma postura negligente e/ou conivente da 

apelante, foi vítima de bullying durante o período em que esteve sob sua 

tutela na condição de aluna (fls. 107); sendo certo que, por se cuidar de 
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perícia feita em área de conhecimento das Humanidades (Psicologia), é 

esperada alguma dose de subjetivismo nas observações e avaliações do 

experto.

No mérito, o recurso não merece acolhida.

A apelada assevera que, dos 11 aos 13 anos, foi 

aluna da apelante regularmente matriculada no 8º ano do Ensino 

Fundamental, no período entre julho de 2011 até o final de 2013, sendo que, 

nesse período, foi vítima constante de ataques sistemáticos (bullying) à sua 

imagem por outros alunos e até mesmo pelo professor de Geografia. E, 

mesmo tendo solicitado, por diversas vezes, auxílio da coordenadora 

psicológica da apelante como do próprio dono da instituição, nada fizeram a 

respeito para debelar essa prática, razão pela qual propôs a presente 

demanda, a fim de ser indenizada pelos danos causados à sua esfera 

extrapatrimonial em decorrência dessa prática abusiva.

Com efeito, de acordo com o conjunto probatório, 

restou suficientemente comprovado que a apelada, no período em que foi 

aluna matriculada na 8ª série do Ensino Fundamental da apelante (fls. 12), 

sofreu diversas agressões de cunho moral e social, quais sejam, era 

sistematicamente ridicularizada pelos demais alunos que lhe chamavam de 

'gorda' e 'sapatão', bem como a segregavam propositadamente dos grupos 

de estudo e das aulas de educação física. Por oportuno, cumpre destacar 

que o laudo pericial psicológico (fls. 105/108), corroborado pelos relatórios 

psicológicos elaborados por psicólogos particulares da apelada (fls. 13/14; 

15), foi veemente em afirmar que a apelada, efetivamente, foi vítima de 

Bullying, tendo contado com a postura negligente e/ou conivente da 

apelante que, mesmo ciente dessa reiterada situação, nada fez de efetivo 

para debelar ou pelo menos minorar essa condição. Confira-se narrativa da 

própria apelante acerca da sua situação:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

35ª Câmara de Direito Privado

Apelação nº 3005011-90.2013.8.26.0296 - V.37302 5-gl

“Eu gostava de jogar futebol, sempre gostei. 

Cheguei a jogar por 4 anos no time São Caetano em Amparo. E comecei a 

jogar na nova escola também, era natural.

Mas meus colegas me vaiavam quando eu 

entrava no jogo. Diziam que eu parecia sapatão porque jogava futebol. Me 

chamavam de gorda, e passaram a não me deixar entrar nos grupos para 

fazer trabalho junto. Quando eu chegava na mesa para lanchar, várias 

pessoas saíam. Um dia, meu professor de geografia disse na frente dos 

meus colegas, na classe, que eu precisava ser mais feminina. Minha mãe 

percebia que eu chegava em casa triste, todos os dias. Foi à escola várias 

vezes, conversou com a coordenadora Ivone, depois até com o dono da 

escola, o Ricardo, e nada. Com o tempo, passei a não sentir mais vontade 

de ir pra escola nem de estudar. Não me avisaram da prova final de 

recuperação em 2012 e fui reprovada. Na verdade, fui reprovada em 2012 e 

2013. Fiz o 8º ano por duas vezes. Em 2014, fui para outro colégio”. (fls. 

106).

Por outro lado, a apelante não apresentou sequer 

indícios de que, efetivamente, atuou em prol da solução do problema em 

questão, tampouco comprovou que os problemas de cunho psicológico da 

apelada decorriam, exclusivamente, da sua personalidade introspectiva, ou 

porque seus pais haviam se separado quando ela tinha 09 anos.

Posto isto, e considerando que: i) os aspectos 

levantados acerca do 'bullying' pelas partes, sobretudo pela prova pericial, 

estão em conformidade com o conceito e características que legislação 

posterior conferiu a esse problema social (Lei nº 13.185/15), e; ii) a 

legislação constitucional (art. 227, CF), e específica (arts. 5º, 15 e 17) 

asseguram ao adolescente o direito à dignidade, respeito e à sua 

inviolabilidade psíquica e moral, bem como lhe confere ferramentas para 

protegê-lo contra qualquer forma de discriminação, violência, crueldade e 

opressão; forçoso reconhecer que a apelada foi vítima dessa prática 
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intimidatória, sistemática e abusiva, perpetrada pelos alunos  e até por um 

professor -, não tendo sido coibida pela apelante, razão pela qual esta deve 

ser responsabilizada pelo ilícito praticado, nos termos dos artigos 186 c/c 

932, III, ambos do CC.

Os danos morais restaram configurados, sendo 

induvidoso o abalo psicológico da apelada em decorrência do 'bullying', 

tanto que ela, face à desmotivação e angústia em ter que comparecer à 

escola àquela época, acabou sendo reprovada por duas vezes no mesmo 

ano (8ª série do ensino fundamental). E, o montante fixado pelo d. 

Magistrado de primeiro grau a este título (R$15.760,00  equivalente a vinte 

salários mínimos vigentes à época da prolação da sentença), deve ser 

mantido, eis que foram levados em consideração, além das peculiaridades 

do caso concreto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de 

modo a reparar a ofensa à esfera extrapatrimonial da apelada e, ao mesmo 

tempo, não servir de meio a proporcionar o enriquecimento ilícito.

Deste modo, a r. sentença deve ser mantida, por 

seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego 

provimento ao recurso.

FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
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