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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação 

nº 0000006-96.2014.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é 

apelante MARIANA SOUZA TREVENZOLLI (MENOR(ES) 

REPRESENTADO(S)), são apelados COLÉGIO COSMOS DE 

PAULÍNIA, ROGÉRIO VIEIRA e FLÁVIA VILAS BOAS VIEIRA.

ACORDAM, em 31ª 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 Exmo. 

Desembargadores CARLOS NUNES (Presidente), FRANCISCO 

CASCONI E PAULO AYROSA.

São Paulo, 30 de maio de 2017.

CARLOS NUNES
RELATOR

  Assinatura Eletrônica
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31ª CÂMARA

APELAÇÃO Nº: 0000006-96.2014.8.26.0428

APELANTE: MARIANA SOUZA TREVENZOLLI (Menor 

representada)

APELADOS: COLÉGIO COSMOS DE PAULÍNIA; ROGÉRIO 

VIEIRA E OUTRO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PAULINIA

JUIZ PROLATOR: CARLOS EDUARDO MENDES

VOTO Nº: 28.214

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 
'BULLYING' ENTRE ALUNOS - Ação de 
indenização por danos morais c.c. obrigação de 
fazer - Alegação de “bullying” sofrido pela aluna, 
consistente em agressões físicas e verbais 
perpetradas por outra aluna da mesma classe, no 
interior do colégio réu, que teria sido omisso e 
negligente em relação ao problema - Inexistência de 
comprovação do dano indenizável - Provas dos 
autos que demonstram que, ainda que tenham 
ocorrido desentendimentos entre as alunas, a 
estudante autora não sofreu dano psicológico, nem 
tampouco restou prejudicado seu desempenho 
escolar - Ausência de culpa dos requeridos para 
reparação a título de danos morais - Não 
constatação do dever de indenizar - Sentença de 
improcedência mantida - Diante das peculiaridades 
do caso concreto, majoro os honorários advocatícios 
sucumbenciais devidos aos réus, de R$ 1.000,00 
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para cada um, para R$ 1.500,00 a cada um deles, 
nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 11º, do novo CPC, 
observada a gratuidade de justiça concedida à 
autora - Recurso não provido.
 

Vistos. 

Trata-se de recurso de apelação interposto por 

MARIANA SOUZA TREVENZOLLI, junto aos autos da ação de 

indenização por danos morais c.c. obrigação de fazer, decorrente 

de prestação de serviços educacionais, que promove contra os 

apelados COLÉGIO COSMOS DE PAULÍNIA; ROGÉRIO VIEIRA 

E OUTRA, ação essa julgada improcedente, conforme a r. 

sentença de fls. 224/227, cujo relatório fica adotado.

Alega a apelante, em seu reclamo, que a r. 

sentença merece reforma, vez que ficou devidamente 

demonstrado nos autos, que a aluna foi humilhada e sofreu 

agressões físicas e verbais praticadas pela filha dos apelados, 

restando o colégio negligente na resolução do problema, razão 

pela qual, requer indenização por danos morais. Pelo exposto, 

pugna pelo provimento do seu reclamo, para o fim de se julgar 

procedente a ação (fls. 232/235).
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Recurso regularmente interposto, sem preparo, 

ante a gratuidade de justiça concedida à autora e respondido às 

fls. 238/239 e 241/247, com parecer do douto Ministério Público, 

opinando pelo não provimento do apelo.

É o Relatório.

De início, assinale-se que a sentença recorrida foi 

proferida em 22.09.2016, sob a égide do novo Código de Processo 

Civil, motivo pelo qual o recurso será analisado sob a ótica do 

regramento atualmente vigente.

No mais, cuida-se de ação de indenização por 

danos morais c.c. obrigação de fazer, relativa a prestação de 

serviços educacionais, julgada improcedente.

Pelo que se observa, a autora era aluna do 3º ano 

do ensino fundamental no Colégio réu, no ano de 2013, relatando 

a exordial que a partir do mês de março daquele ano, a estudante 

passou a sofrer agressões físicas e verbais por parte de colega de 

classe de nome Bruna.

A apelante sustenta que deve ser ressarcida pelo 

dano moral sofrido, por ter sido humilhada, sendo os corréus pais 

da agressora responsáveis pelo pagamento de indenização, bem 

como a escola, diante de sua atitude omissa e negligente, posto 
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que estava ciente do problema e nada fez para solucioná-lo.

Todavia, diante das provas produzidas nos 

autos, é certo que os propalados danos, bem como a conduta 

culposa dos apelados, não restaram demonstrados.

De acordo com o art. 1º, § 1º, da Lei nº 

13.185/2015, “No contexto e para os fins desta Lei, considera-se 

intimidação sistemática (bullying) todo ato de violência física ou 

psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, 

praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o 

objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, 

em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas”.

Dispõe ainda o art. 2º da referida lei que: 

“Caracteriza-se a intimidação sistemática (bullying) quando há 

violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou 

discriminação e, ainda:

I - ataques físicos;

II - insultos pessoais;

III - comentários sistemáticos e apelidos pejorativos;

IV - ameaças por quaisquer meios;

V - grafites depreciativos;
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VI - expressões preconceituosas;

VII - isolamento social consciente e premeditado;

VIII  pilhérias”.

Ainda que pudesse ter ocorrido “bullying” 

contra a estudante Mariana, o que se tem é que o relato das 

supostas agressões ficou restrito a declarações unilaterais por 

parte da mãe da aluna, como se vê dos bilhetes na agenda por ela 

subscritos às fls. 25/27, direcionados à professora, dando conta 

de reclamações da filha acerca de ameaças perpetradas pela 

colega de classe Bruna, datados de abril e maio de 2013. No 

mesmo sentido, o depoimento pessoal do pai de Mariana, 

aduzindo que sua filha havia sofrido “bullying” (fls. 136  mídia 

assistida por este Relator).

Outrossim, também foi formalizada pelos pais 

reclamação junto ao Conselho Tutelar, consoante o documento de 

fls. 64.

Com relação às testemunhas ouvidas em 

audiência, nenhuma delas presenciou as supostas agressões e 

xingamentos, visto que a testemunha Ivone apenas viu Mariana 

sair da escola triste e reclamando e a informante Ana Paula notou 

mudança no comportamento da menina, que passou a ser mais 
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retraída na época dos fatos, e ouviu queixas da mãe sobre o 

“bullying” sofrido. 

No que toca à testemunha Maria das Graças, que 

era a única que poderia ter efetivamente presenciado os fatos, já 

que era monitora da escola e tomava conta dos alunos nos 

intervalos, afirmou em juízo não ter visto nada de anormal entre 

as estudantes Mariana e Bruna, do mesmo modo, não houve 

nenhuma reclamação envolvendo as duas.

Assim, os fatos narrados na inicial não restaram 

comprovados nos autos.

 Por outro lado, quanto à alegada negligência 

por parte do colégio réu na resolução do problema, tampouco 

restou evidenciada, eis que convocaram reuniões com os pais da 

autora, durante os meses de junho a agosto de 2013, mas os 

genitores da aluna não compareceram, como se vê dos 

documentos de fls. 68/72, tendo eles comparecido apenas à 

reunião do dia 04/10/2013, para tratar da renovação da matrícula 

dos filhos para o ano seguinte (fls. 73). Assim, os fatos permitem 

concluir que houve desinteresse dos pais da aluna na efetiva 

solução do problema junto à instituição de ensino e não atitude 

negligente da escola. Da leitura do documento de fls. 141/142, 

produzido pelo Conselho Tutelar de Paulínia, também é possível 

inferir que após a resposta do colégio, os pais da estudante não 
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mais procuraram aquele órgão.

Do mesmo modo, não comprovada qualquer 

culpa por porte dos pais da suposta agressora, já que não estavam 

presentes no interior da escola, o que impedia que controlassem 

sua filha no ambiente escolar.

Quanto aos males de saúde que acometeram 

Mariana, embora seja lamentável que criança em tão tenra idade 

apresente “esofagite péptica erosiva”, como dá conta o exame 

endoscópico acostado a fl. 23, tal doença pode se desencadear por 

inúmeros fatores, relacionados inclusive à má alimentação, não se 

podendo estabelecer liame causal entre a suposta intimidação 

sofrida na escola e a esofagite.

Ressalte-se também, que a pedido do douto 

Ministério Público, foi realizada perícia psicológica judicial, para 

se aferir se a estudante Mariana apresentava alguma sequela 

psicológica em decorrência do suposto “bullying” sofrido na 

escola. Contudo, após realizar entrevistas com os pais e com as 

duas crianças envolvidas, a psicóloga judiciária emitiu o laudo de 

fls. 187/192, concluindo que “houve situações de conflitos entre as 

duas crianças no ambiente escolar. Mariana não queria manter amizade 

com Bruna que, ao que tudo indica, não soube lidar com a rejeição da 

colega (...). Decorridos três anos dos fatos apresentados, observamos que 

Mariana vem se desenvolvendo socialmente de maneira satisfatória” (fls. 
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192).

Tampouco houve prejuízo ao rendimento 

escolar de Mariana, como se nota do histórico escolar de fls. 

177/178.

Como bem salientou o ilustre magistrado 

sentenciante, “ainda que tenha se comprovado os desentendimentos 

entre as duas infantes em comento, seria necessário que de tal ocorrência 

de fato tivessem surgido danos passíveis de ressarcimento por parte dos 

réus, o que não se verificou. Também não se comprovou culpa pelos 

demandados, o que só vem a confirmar a improcedência dos pedidos” 

(fls. 226).

A reparação por danos morais só tem cabimento 

diante de comprovada lesão a bem extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade: vida, integridade física, liberdade, 

honra, nome etc., salvo na hipótese de presunção, o que não 

ocorre no caso em testilha. Faz-se necessário, portanto, prova 

inequívoca de fato suficiente a ocasionar constrangimento ou 

aborrecimento relevante, capaz de ferir a honra do requerente. 

Outrossim, a caracterização do dano moral exige 

ato lesivo e nexo de causalidade entre ambos, importando sua 

indenização em minorar os sentimentos negativos da vítima e, ao 

mesmo tempo, como medida pedagógica, incutir no agente maior 

diligência em suas condutas, fazendo-o refletir acerca de seu 
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comportamento futuro, a fim de não se descuidar dos direitos 

imateriais, também merecedores de proteção. 

Com efeito, a doutrina é unânime em afirmar 

que não há responsabilidade sem prejuízo. O prejuízo causado 

pelo agente é o dano. Assim, é o dano o elemento essencial e 

indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação 

originada de ato ilícito como de inadimplemento contratual, 

independente, ainda, de se tratar de responsabilidade civil 

objetiva ou aquiliana.1

No entender de Cretella Jr., “em nenhum caso, a 

responsabilidade das pessoas físicas ou jurídicas pode prescindir do 

evento danoso. A ilegitimidade ou irregularidade da ação, sem dano 

algum a terceiros, não é suficiente para empenhar responsabilidade, mas, 

tão só, quando for o caso, a invalidade do ato.”

Na ausência de qualquer dano, inexiste, via de 

consequência, a indenização, já que o dano é pressuposto da 

obrigação de indenizar. 

Desta feita, ainda que se admita a ocorrência de 

dissabores e contratempos, no caso, descabida a pretensão 

indenizatória por danos morais, pela ausência da devida 

comprovação de sua ocorrência.

Diante desse quadro, por não ter a apelante 

1 STOCO, Rui, TRATADO DE RESPONSABILIDADE CIVIL, 6ª ed., Editora RT, 2004, p. 123.
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demonstrado os fatos constitutivos de seu direito, não há como 

acolher as razões do seu recurso, sendo forçoso reconhecer que o 

MM. Juiz “a quo” deu correta solução à causa, não merecendo 

qualquer reparo a r. sentença de Primeiro Grau.

Por fim, nos termos do art. 85, §§ 11º do novo 

CPC, o Tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários 

fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional 

realizado em grau recursal, observando o disposto nos parágrafos 

2º a 6º do referido artigo.

Pois bem.

Tendo em conta a natureza da causa e o trabalho 

adicional realizado pelo advogado em grau recursal, nos termos 

do art. 85, §§ 1º, 2º e 11º do novo CPC, majoro os honorários 

advocatícios devidos aos réus de R$ 1.000,00 para cada um, para 

R$ 1.500,00 a cada um deles, observada a gratuidade de justiça 

concedida à autora.

Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO 

PROVIMENTO ao recurso.

CARLOS NUNES 
RELATOR
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