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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1007960-42.2014.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAELA 
CARDOSO AGUIAR, é apelado ESCOLA SANTA BÁRBARA S/C LTDA..

ACORDAM, em 18ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. 
Sustentou oralmente Dr. Antonio Ricardo M. Júnior", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE 
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO LOPES.

São Paulo, 10 de abril de 2018

RAMON MATEO JÚNIOR

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 15848                
Apelação nº 1007960-42.2014.8.26.0020
Apelante: Rafaela Cardoso Aguiar
Apelado: Escola Santa Bárbara S/C Ltda
Comarca: São Paulo  3ª VC do Foro de Nossa Senhora do Ó 
Juíza sentenciante: Dra. Sabrina Salvadori Sandy Severino

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 
MATERIAIS E MORAIS  Aluna que foi  
impedida de participar de colação de grau e baile 
de formatura pela inst ituição de ensino,  em razão 
de comentário negativo da aluna no tocante à 
escola, publicado em rede social  (Facebook)  Ré 
que teria,  ainda, reprovado injustamente a 
autora no ano letivo,  si tuação que só foi  
revert ida após recurso junto à Delegacia 
Regional de Ensino  Parcial  procedência para 
condenar a ré a pagar indenização por danos 
morais no valor de R$3.000,00  Apelo da autora 
para obter danos materiais,  relativos ao 
montante pago para part icipação na formatura, e  
majorar os danos morais   Dano material  não 
concedido  Devolução que, segundo o contrato, 
só é  permitida se o aluno for reprovado por 
motivo de notas, o que não ocorreu  Danos 
morais evidentes , diante da conduta reprovável  
da insti tuição de ensino em face da aluna  
Montante indenizatório que não pode ser 
irrisório, sob pena de não servir ao cumprimento 
de seu objetivo específico, nem pode ser 
excessivamente elevado,  de modo a propiciar 
enriquecimento sem causa  Valor fixado em 
R$3.000,00 que deve ser mantido,  por representar 
quantia que bem compensa os danos causados,  
além de servir  de desestímulo à repetição da 
conduta por parte da entidade de ensino  
Fixação que levou em conta, ainda, a conduta da 
aluna de maldizer sua escola,  que não foi  
louvável   Sentença mantida  RECURSO 
IMPROVIDO.

Trata-se de apelação interposta contra a r. 

sentença de fls. 147/150, que julgou parcialmente procedente 

ação de reparação de danos materiais e morais, proposta por 

RAFAELA CARDOSO AGUIAR em face de ESCOLA SANTA 
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BÁRBARA S/C LTDA., nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para condenar a ré a pagar à autora a 

quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente a 

partir da sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação, e improcedente a reconvenção, condenando a 

ré ao pagamento de 80% das custas, despesas processuais 

(cabendo à autora o pagamento dos 20% restantes), e 

honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.

Apela a autora, pugnando pela majoração da 

indenização por danos morais e pela concessão dos danos 

materiais consistentes no montante efetivamente pago para 

participar do baile de formatura, o qual foi impedida, por 

simples retaliação da ré. Afirma que, ao ter barrada sua 

entrada e de seus familiares no baile, sofreu vergonha diante 

dos colegas e demais convidados, além de ter despesas com 

trajes de festa, salão de beleza e bebida. Por outro lado, 

sofreu reprovação escolar injusta, fazendo-a recorrer à 

Delegacia de Ensino para obter sua aprovação e possibilidade 

de colar grau, passando pelo medo de perder um ano escolar 

e ser impedida de ingressar na Universidade. Por isso, e 

porque a indenização concedida na sentença não serve para 

reparar os danos, nem desestimula a conduta da ré, de rigor 

sua majoração.

Não foram apresentadas as contrarrazões (fl. 

168), havendo manifestação expressa da autora quanto ao 

desejo de sustentar oralmente no Julgamento do apelo (fl. 

161, parte final).

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

A autora ingressou com a presente ação de 
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indenização por danos morais e materiais contra o COLÉGIO 

SANTA BÁRBARA S/C LTDA., relatando que em 2013 cursava 

o 3º ano do ensino médio junto à requerida e que foi 

surpreendida com a negativa da ré, às vésperas da formatura, 

em permitir sua participação na colação de grau e no baile, 

embora tivesse pago por estas duas solenidades e por estar  

em dia com os pagamentos das mensalidades, não havendo 

motivo legítimo para tal impedimento. O mesmo teria 

acontecido com sua colega de turma, Nicoly, por ter 

publicado texto negativo sobre o colégio junto ao 'Facebook'. 

Sua colega, ajuizou ação cautelar para participar do evento, 

porém o colégio, ciente da decisão judicial descumpriu a 

ordem. Acrescenta que sofreu reprovação no ano letivo, sem 

fundamentação didático-pedagógica pela escola ré, tendo 

conseguindo sua aprovação após análise de recurso junto à 

Delegacia Regional de Ensino, que lhe deu parecer favorável, 

determinando a aprovação e expedição de histórico escolar 

pela ré. Descreve ter sido humilhada pelos organizadores do 

evento, que impediram sua entrada e de seus familiares no 

baile, requerendo reparação material e moral. 

Citada, a ré contestou a demanda, alegando 

que impediu a aluna de participar do evento porque ela teria 

"injuriado a instituição em rede social", tendo sido orientada, 

via telefone, a não participar da formatura. Acrescentou que 

a autora foi reprovada por não ter atingido a nota mínima 

para aprovação na disciplina de Física (nota 4,0). Ingressou, 

ainda, com reconvenção, para obter indenização por danos 

morais, em razão da injúria sofrida por parte da aluna, que 

maculou sua imagem.

A demanda foi julgada parcialmente 

procedente para condenar a ré a pagar a autora a quantia de 
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R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente a partir da sentença e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, 

julgando improcedente a reconvenção, sendo a sucumbência 

dividida proporcionalmente entre as partes.

Recorre a autora, postulando o pagamento 

dos danos materiais e a majoração dos danos morais.

DANOS MATERIAIS 

Primeiramente, o dano material deve ser afastado.

Isso porque, embora a autora tenha conseguido ser 

aprovada no 3o. Ano do Ensino Médio no ano letivo de 2013, de início, 

ela havia sofrido reprovação por não ter atingido média de nota nas 

matérias de Física e Biologia. 

No entanto, após decisão do Conselho de Classe e de 

recurso perante à Delegacia Regional de Ensino é que a autora 

conseguiu aprovação nas duas matérias e passou de ano.

É certo que o contrato de fls. 17 reza que o dinheiro 

pago pela participação do aluno na formatura só poderia ser devolvido 

se houvesse reprovação por motivo de notas (cláusula 2a., parágrafo 4o. 

- fl. 17), caso em que o reembolso seria de 100% do valor pago.

No entanto, como a aluna não foi reprovada, não faz 

jus à devolução do montante pago, no importe de R$ 200,00, em razão 

de vedação contratual.

Assim, fica afastada a pretensão de indenização 

material.

DANO MORAIS

Quanto aos danos morais, o montante fixado na r. 

sentença se mostra equilibrado para a situação ocorrida.

Não restam dúvidas de que a autora teve abalo 

emocional ao ter sido reprovada injustamente no ano letivo e ainda ser 

"barrada" juntamente com seus familiares na porta do baile de 
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formatura, situação vergonhosa, que afetou sua alegria de ter concluído 

uma etapa da vida. 

Como bem ressalvado na r. sentença: 

"Totalmente desarrazoada e desacertada a conduta 

da ré ao motivar o impedimento da autora aos eventos como forma de 

correção pelos tristes comentários da autora em rede social. A 

justificativa do colégio réu demonstra despreparo e não encontra respaldo 

legal." 

(...) 

"Porém, considerando a conduta desarrazoada e 

desacertada do colégio, que, especialmente em momentos como o 

relatado na inicial, envolvendo formação de adolescentes, deveria 

demonstrar postura ética e exemplar, com autoridade, contudo, sem 

faltar com retidão, entendo cabível a indenização pleiteada.

Impedir a participação da autora nos eventos finais 

do Ensino Medio como retaliação pelas supostas ofensas sofridas em 

rede social pela autora, como ficou demonstrado em sua peça 

contestatória, causaram inequívoco dano moral. Em razão da conduta da 

ré a autora se viu impedida de colar grau o que o ofende em sua própria 

dignidade enquanto ser humano, vez que a finalização do Ensino Médio 

deve ser comemorada como uma etapa cumprida para uma adolescente 

que pretendia, inclusive, prestar vestibular." (fls. 147/148).

No entanto, o valor pretendido pela recorrente (R$ 

60.000,00) na majoração da indenização se mostra além do 

costumeiramente fixado nesta Corte, não podendo ser acolhido.

É certo que, na fixação do dano moral, recomenda a 

doutrina que o juiz atente para as condições das partes, de modo a 

possibilitar, de forma equilibrada, uma compensação razoável pelo 

sofrimento havido e, ao mesmo tempo, também traduzir uma sanção ao 

ofensor, tendo em vista especialmente o grau da culpa, de modo a 

influenciá-lo a não mais repetir o comportamento.
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Assim, a indenização deve ser fixada de maneira 

equitativa e moderada, observando as peculiaridades de cada caso, para 

que não se tenha a dor como instrumento de captação de vantagem.

A indenização não pode ser irrisória, sob pena de 

não servir ao cumprimento de seu objetivo específico. Nem pode ser 

excessivamente elevada, de modo a propiciar enriquecimento. Deve ser 

equilibrada, porque tem finalidade compensatória. 

Vale lembrar, segundo a lição de Carlos Roberto 

Gonçalves que “em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano 

e não pelo grau da culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau da 

culpa também é levado em consideração, juntamente com a gravidade, 

extensão e repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento 

acarretado à vítima”. 

Além disso, observa Carlos Alberto Bittar:

“A indenização por danos morais deve traduzir-se em 

montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se 

não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. 

Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos 

interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo, no patrimônio 

do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica 

aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia 

economicamente significativa, em razão das potencialidades do 

patrimônio do lesante”. 

Desta forma, tem-se que, considerando o patrimônio 

da causadora do dano, as circunstâncias do caso, o caráter repressivo e 

reparatório da indenização, bem como a conduta da aluna, que também 

deve ser sopesada para a fixação da indenização, entendo adequada a 

fixação dessa verba em R$3.000,00 (três mil reais), como determinado 

pela r. sentença.

Ressalto que a manutenção do valor 

indenizatório levou em conta a conduta pouco louvável da 
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aluna de maldizer sua escola perante a rede social.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao 

recurso.

Em remate, considera-se prequestionada toda 

matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de 

viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias 

extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de 

prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos 

dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.1

Atentem as partes e desde já se considerem 

advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das 

hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a 

imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Novo Código de 

Processo Civil.

 

RAMON MATEO JÚNIOR
      Relator

1 STJ  EDROMS 18205 /  SP,  re l.  Min. Fel ix  F ischer ,  DJ 08.05.2006, p. 240.
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