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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0003963-36.2012.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante RAFAELA 
APARECIDA PARIZI LEONI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNISEB - UNIÃO DE 
CURSOS SUPERIORES SEB LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8ª 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 Desembargadores GRAVA BRAZIL 
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.

São Paulo, 28 de julho de 2017.

Mônica de Carvalho
Relatora

Assinatura Eletrônica
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7ª Vara Cível de Ribeirão Preto

Apelação n. 0003963-36.2012.8.26.0506 

Apelante: RAFAELA APARECIDA PARISI LEONI

Apelada: UNISEB - UNIÃO DE CURSOS SUPERIORES SEB LTDA.

Juiz prolator: Thomaz Carvalhaes Ferreira

Voto n. 1244  

DANO  Material e moral  Alegação de bullying sofrido por 
estudante universitária  Ausência de omissão por parte da 
instituição, que abriu sindicância, que restou arquivada  
Inocorrência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil, 
no caso  Improcedência - Recurso não provido. 

Vistos. 

Trata-se de recurso de apelação interposto para 
impugnar a sentença de fls. 599/606, cujo relatório adoto, que julgou 
improcedente o pedido inicial. 

Segundo a apelante-autora, a sentença merece ser 
reformada, em síntese, porque a ré foi responsável por omissão, ao não evitar os 
aborrecimentos à autora, bem como sua transferência compulsória, e não 
fornecer cópia da sindicância que foi instaurada sobre o caso (fls. 613/624). 

Anote-se que houve medida cautelar preparatória, em 
apenso, que determinou a exibição dos autos da sindicância. 

Recurso tempestivo, preparado e com apresentação de 
contrarrazões pela apelada (fls. 629/635). 

Não houve oposição ao julgamento virtual.

Esse é o relatório. 

Passo ao voto.

O recurso não merece ser provido. 

No caso concreto, a autora alega que, enquanto 
frequentava o curso de Direito, foi vítima de bullying, ao se negar a assinar um 
abaixo-assinado contra um professor de Direito Penal, culminando com sua 
transferência escolar compulsória e necessidade de iniciar tratamento 
psicológico. Alega que houve episódios em que determinado grupo de alunos 
negou-se a lhe devolver documento de determinada atividade acadêmica, que lhe 
jogaram uma borracha no meio da aula, que ocupavam assentos com cadernos 
para evitar que a autora se sentasse próximo a eles, que ela passou a ser 
assediada moralmente nos corredores, chamada de “bruxa”, ou “noiva do 
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Chucky”, e que tal situação culminou com a agressão física sofrida, a qual impôs 
que ela passasse a ser acompanhada por policiais militares. Disse que era aluna 
de ótimo aproveitamento escolar, representante de classe e querida pelos 
colegas, o que ruiu com a situação descrita.

Também é importante mencionar que, em tese, a 
instituição pode ser responsabilizada em casos de assédio moral ou de bullying, 
visto que é uma prestadora de serviços, portanto, inserida na esfera da legislação 
consumerista, a qual impõe a responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 
do CDC. 

Assim, vasta é a jurisprudência envolvendo menores, 
que sofrem na escola com o comportamento antissocial de seus colegas, estes 
incentivados pela inação da instituição que não protege quem deveria. 

É justamente o ponto da omissão que, no presente 
caso, descaracteriza a pretensão da autora. 

Segundo os relatos da inicial e da contestação, assim 
que a autora manifestou-se junto à instituição quanto à ocorrência da situação, 
foi aberta a sindicância (fl. 231). A autora reclama que não recebeu cópias do 
documento administrativamente, mas eles foram disponibilizados por cautelar 
que tramitou em apenso a esta ação, valendo lembrar que, em princípio, as 
sindicâncias administrativas correm de forma privativa, até para proteger o 
resultado da apuração, bem como a imagem de quem possa, inocentemente, ser 
apontado como autor de ação condenável.

Além disso, a instituição forneceu-lhe 
acompanhamento psicológico, assim como acompanhar-se por segurança 
feminina nas dependências do prédio (fls. 242/244). 

Na sindicância foram ouvidos vários alunos e 
professores, os quais rechaçaram a versão da ocorrência das hostilidades, 
apontando que a autora apenas tinha um amigo na classe, Gabriel. Ele próprio 
relatou que o evento começou como uma disputa entre três alunas e a autora 
por ciúmes, no que ele chamou de “competição feminina”, até chegar a um ponto 
em que ela era francamente hostilizada (fls. 466/471). 

A responsabilidade civil exige a conduta para sua 
caracterização, ainda que omissiva. Se a instituição age de forma a tentar evitar 
o assédio, está rompido o nexo que permitiria sua caracterização. 

Nesse sentido: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL  Indenização por danos 
materiais e morais  Pretensão decorrente da negligência da escola ré em razão 
de suposto bullying  Apelo contra sentença que julgou improcedente a demanda  
Não evidenciada a ocorrência de negligência a ensejar a indenização buscada  
Ausência dos elementos necessários para caracterizar a obrigação de indenizar  
Inexistência de nexo causal entre o fato e o prejuízo alegado  Danos não 
evidenciados  Sentença mantida  Recurso improvido” (Apelação/Indenização 
por Dano Moral 0254383-26.2009.8.26.0002 - Relator(a): Silvério da Silva - 
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 13ª Câmara Extraordinária de Direito 
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Privado - Data do julgamento: 09/11/2016). 

Assim, a ré não é responsável por fato praticado por 
terceiro, o sistema jurídico não admite tal ilação. Poderia ser responsável se 
provado que, tendo o dever de agir para evitar tal ação de terceiro, não o fez, mas 
o caso mostra que a instituição agiu, afastando a omissão que fundamentaria a 
pretensão inicial. 

Também é importante mencionar que estamos lidando 
com uma pessoa adulta, estudante universitária de curso de Direito, que se 
prepara para embates na vida profissional. Se uma criança, na escola, deve ser 
protegida de forma absoluta, temos que essa mesma proteção deve ser exigida 
num grau um tanto menor a uma pessoa maior de idade, que tem condições de 
se defender. A responsabilidade se define em relação ao homem médio, não 
podendo considerar a “sensibilidade exacerbada” que foi constatada na autora 
(fl. 232). 

Nesse passo, embora se possa reconhecer a ocorrência 
do dano, não se vislumbra a responsabilidade da ré no caso, ausente a omissão 
(conduta) e o nexo causal, pelo que a improcedência foi bem decretada. 

Mantenho a sucumbência como determinada na 
sentença. 

Posto isso, nego provimento ao recurso. 

MÔNICA DE CARVALHO 

Relatora
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