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RESUMO 

 

Estuda analiticamente os conceitos relacionados à prática do bullying, com fundamento nos 

direitos civis e dispositivos constitucionais, para que se verifiquem os fundamentos da 

responsabilidade civil nesses casos. Configura uma abordagem minuciosa em que se 

descortina a relação desse fenômeno com as principais decisões dos tribunais. Foram reunidos 

também os influxos da prática desse fenômeno no tocante aos direitos da personalidade, como 

sendo um conjunto de atributos inerentes à pessoa humana. O objetivo deste trabalho é 

abordar, de maneira clara, em quem recai a responsabilização nos casos, principalmente em 

que o agressor é menor de idade, e verificar a participação da escola e comunidade nesse 

contexto. A compreensão das influências das inovações legislativas também foi alvo deste 

conteúdo. O aparato metodológico que fundamentou esta pesquisa repousa no método 

descritivo-discursivo, valendo-se de orientações jurisprudenciais e doutrinárias relacionadas à 

temática, ancorando-se nos escólios, principalmente, de Bittar (2015); Cavalieri Filho (2014); 

De Cupis (1961); Fante (2005) e Tartuce (2011). Concluiu-se, portanto, que se trata de um 

tema de enorme relevância para a realidade jurídica da atualidade, haja vista os inúmeros 

casos repercutidos, mas que ainda carece de uma atenção especial do legislador, que imagina 

ter cumprido seu papel, tendo criado a lei 13.185/2015, com alterações, mas não cumpriu, 

pois ainda há uma lacuna considerável no que diz respeito à atenção das vitimas e punição dos 

agressores. 

Palavras-chave: Bullying. Direitos da personalidade. Responsabilidade civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

It studies analytically the concepts related to the practice of bullying, based on civil rights and 

constitutional devices, so that the foundations of civil responsibility in such cases can be 

verified. It establishes a thorough approach in which the relation of this phenomenon is seen 

with the main decisions of the courts. The influences of the practice of this phenomenon with 

respect to the rights of the personality were also gathered as being a set of attributes inherent 

to the human person. The objective of this work is to clearly address who is responsible in 

cases, especially where the perpetrator is a minor, and verify the participation of the school 

and community in this context. Understanding the influences of legislative innovations has 

also been the subject of this content. The methodological apparatus that founded this research 

rests on the descriptive-discursive method, using jurisprudential and doctrinal orientations 

related to the thematic, anchoring itself in the scolios, mainly, of Bittar (2015); Cavalieri 

Filho (2014); De Cupis (1961); Fante (2005) and Tartuce (2011). It was therefore concluded 

that this is a subject of enormous relevance to the legal situation of the present day, given the 

many cases that have been passed on, but which still require special attention from the 

legislator, who thinks that he has fulfilled his role, Law 13.185 / 2015, with changes, but did 

not comply, as there is still a considerable gap regarding the attention of the victims and 

punishment of the aggressors. 

 

 

Keywords: Bullying. Rights of the personality. Civil responsability. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

 

 

Tartuce (2010) assinala que com as rápidas transformações sociais percebidas no 

último século, especialmente nas derradeiras décadas, foi produzida uma comunidade 

hipercomplexa, cujos valores cívicos, morais e éticos denotam elevado grau de mutabilidade 

e, por conseguinte, provoca dificuldade em ensinar às crianças e adolescentes o conteúdo de 

tais valores. 

Essa hipercomplexidade materializa-se no fenômeno constante das lições de Pondé 

(2014, p. 41), cuja afirmação reside na ideia de que, no futuro, seremos lembrados como a era 

do ressentimento, pelo que as preocupações do ser humano se focalizam em aspectos banais e 

narcisistas, distanciando-se de sua essência individual inerente a sua condição de sujeito 

social. 

A ausência dos valores morais e éticos na formação das crianças e adolescentes da 

Modernidade culmina em uma geração altamente insensível e despreparada, ocasionando e 

potencializando os conflitos que a sociedade está farta de presenciar. A prática do bullying é 

um exemplo real desse distanciamento dos valores basilares inerentes à condição de 

pessoa/sujeito de direitos. 

Este estudo ocupa-se, precipuamente, da análise desses conflitos, em especial o 

bullying, que se configura não apenas no contexto escolar, mas também em todas as 

realidades em que se verifique a heterogeneidade das relações; pelo que serão objeto deste 

estudo também os direitos da personalidade, a responsabilidade civil e o dano moral. O 

método será essencialmente o descritivo-discursivo. 

A ideia central é compreender e analisar os fundamentos da responsabilidade civil 

em consonância com os princípios do direito da personalidade, de maneira a compreender 

como se da à responsabilização dos agentes nos casos de bullying, haja vista o fato de que 

que, para cada realidade, há orientação jurídica específica, como nos casos ocorridos nas 

escolas da livre iniciativa e da rede oficial de ensino. 

Sob esse prisma, surge como hipóteses deste ensaio o questionamento acerca da 

tutela jurídica nos casos de bullying, indagando-se se o atual ordenamento jurídico brasileiro 

contempla de modo especifico o regramento das situações que envolvam a intimidação 

sistemática; bem como, descortina-se a necessidade de debater sobre a responsabilidade civil 
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objetiva dos agentes. Verifica-se a relação entre a prática de atos de bullying e a 

responsabilização oriunda da autoridade parental, bem como o fundamento da 

responsabilidade objetiva das instituições escolares públicas e privadas. Esses são pontos 

debatidos nesta dissertação, cujo aparato teórico funda-se nas lições, principalmente, de Bittar 

(2015); Cavalieri Filho (2014); De Cupis (1961); Fante (2005) e Tartuce (2011). 

No segundo capítulo, imediatamente após a introdução ora relatada (1º capítulo) nos 

ocuparemos em proceder a breves considerações a respeito do fenômeno bullying, destacando 

o conceito, tipologia, caracterização, modalidades de prevenção e as consequências dessa 

realidade. 

No terceiro, cuidaremos da tutela jurídica, destacando, conforme a estrutura 

piramidal no ordenamento jurídico brasileiro, os dispositivos constitucionais e sua relação 

com o princípio da dignidade da pessoa humana; lições do Código Civil de 2002, com ênfase 

nos direitos da personalidade e, por fim, a análise do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

com fins à garantia do princípio da proteção integral; e a legislação específica, a saber, a Lei 

13.185/2015, intitulada Lei do Bullying. 

No quarto segmento, discorremos um texto exclusivo para as orientações doutrinárias 

acerca do instituto da responsabilidade civil, frisando os influxos do dano moral nas decisões 

que se reportam a esse assunto. Na dita seção, utilizamos, fortemente, as jurisprudências, até 

mesmo para mostrar o comportamento dos tribunais ante essa temática, com o fito de 

estabelecer uma relação lógica entre o que fora expresso nas discussões anteriores e as 

decisões nos casos concretos. 

Advertimos para a noção de que, em virtude do dinamismo do tema, não se 

vislumbra, nem nas melhores hipóteses, esgotar as discussões com este experimento. 

Esperamos, na verdade, uma ampliação do espectro de observação, de modo a 

compreendermos que o fenômeno do bullying, em ultrapasse a um problema social, traz 

implicações jurídicas muito relevantes que precisam de um debate mais especializado.  

Cada vez mais se atribui às instituições escolares uma responsabilidade que vai além 

de sua capacidade pedagógica e social. Indiscutível é o caráter objetivo de sua 

responsabilização, mas não podemos esquecer a proteção da criança e do adolescente, 

porquanto, conforme orientação constitucional, é dever de um conjunto de segmentos que 

integram as instituições sociais. 
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Na conclusão, capítulo 5, demonstramos a relação entre os conceitos ora assinalados, 

de maneira que, para tratarmos da responsabilidade civil e do dano moral, precisaríamos 

obrigatoriamente perpassar os conteúdos específicos da tutela jurídica nos casos de bullying; 

bem como de sua análise propedêutica acerca das lições preliminares sobre conceito e 

terminologia deste fenômeno.  
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2 BULLYING  

 

O bullying é uma prática recorrente, principalmente nos espaços de convivência 

sócioeducacional, como escolas, clubes e universidades. E, diferentemente do que se possa 

imaginar, constitui-se como uma realidade antiga, porém acentuada, em virtude do 

desenvolvimento complexo das relações na Contemporaneidade. A potencialização desse fato 

coaduna-se com a crise de valores que é característica da sociedade moderna onde estamos 

inseridos. 

Há de se destacar, também, que não se pode limitar a incidência de bullying apenas 

ao contexto escolar, da Educação básica, visto que também se verificam ocorrências no meio 

universitário. Percebe-se, entretanto, que, pelo grau de maturidade dos envolvidos, o 

problema é conduzido de uma maneira mais contingente pelos próprios agentes. Isto não se 

percebe nas escolas, pois a faixa etária dos alunos não concede uma atitude de combate e 

responsabilização efetiva. 

Outro fator que se conecta a essa demanda diz respeito à utilização da internet, em 

que, inúmeras vezes, contribui negativamente para a propagação de atos discriminatórios e 

atentatórios à dignidade da pessoa humana. “A agilidade na transmissão de informações 

atinge a todos e abala a segurança que havia nos procedimentos tradicionais, quando o “certo” 

parecia mais claro”. (VALLE, 2011, p. 85). 

Destaca-se de modo salutar o fato de que a família exprima uma importância 

fundamental no combate aos casos de bullying na escola, visto que é no seio familiar que as 

crianças aprendem os ensinamentos de convívio social e, só assim, estarão aptas a encarar os 

desafios que a vida em coletividade proporciona. Assim, é necessária uma conduta de 

orientação ostensiva aos filhos, no que diz respeito à percepção e condução no caso de 

qualquer ato que possa ferir os direitos dessas crianças e jovens em âmbito educacional. 

 

2.1 Conceito, terminologia e análise histórica 

 

O termo bullying, de origem inglesa, é adotado em vários países para definir desejos 

e deliberações de maus-tratos, comportamentos agressivos e antissociais. Denota como raiz a 

palavra bully, a qual significa “brigão”, “valentão”. (FANTE, 2005, p. 46). 
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Para Fante (2005, p. 28), “[...] a definição de bullying é compreendida como um 

subconjunto de comportamentos agressivos, sendo caracterizado por sua natureza repetitiva e 

por desequilíbrio de poder”.  

 Dos escólios de Lopes Neto, tem-se que: 

O bullying compreende todas as atividades agressivas, intencionais e 

repetitivas, que ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um ou mais 

estudantes contra outro(s), causando dor e angústia, sendo executados dentro 

de uma relação desigual de poder: Essa assimetria de poder associada ao 

bullying pode ser consequente da diferença de idade, tamanho, 

desenvolvimento físico ou emocional, ou do maior apoio dos demais 

estudantes. (2005, p. 165).   

 

Desse conceito, abstrai-se que a prática de bullying expressa quesitos que precisam 

ser observados quando de sua especificação. Essa observação faz-se oportuna, porquanto, 

muitas vezes, esse termo é utilizado de maneira genérica para toda e qualquer situação de 

litígio ocorrido dentro da escola - o que não é correto. 

Para se identificar um caso de bullying, é preciso que seja verificado o critério da 

intencionalidade
1
 e da ausência de motivos

2
 evidentes. Junto a esses fatores, acrescenta-se a 

não eventualidade
3
 das ações, pois uma prática isolada poderá não configurar um caso como 

esse. 

Outra condição que deve ser considerada diz respeito ao desequilíbrio das relações, 

visto que, na maioria dos casos, percebe-se que a idade e tamanho reforçam essas ocorrências, 

pelo fato de haver sobreposição e desproporcionalidade no uso da força.  

De tal modo, é conveniente que se mencione o precedente do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais, que exprimiu sucintamente a reunião dos elementos há pouco mencionados, 

tratando os casos de bullying de maneira multifacetada, aglutinando a necessidade de análises 

sociológicas, psiquiátricas, pedagógicas, antropológicas e, sobretudo, jurídicas: 

                                                           
1
 Intencionalidade: o autor do bullying, aquele que comete a agressão, não as comete sem querer. Ele tem a 

intenção de agredir, menosprezar, humilhar o seu alvo, para, assim, poder destacar-se perante os seus pares. 

(CAMARGO, 2011, p, 202-203). 
2
 Gratuidade: o fenômeno é uma violência gratuita; não existe a necessidade de o alvo ter provocado às situações 

agressivas recebidas; ou seja, o autor escolhe seu alvo sem a necessidade de ter sido provocado.  Violência. 

(CAMARGO, 2011, p. 202-203). 
3
 Frequência: o bullying acontece insistentemente. É diferente de uma piada que foi feita uma só vez sobre uma 

determinada pessoa, causando-lhe constrangimento, e que nunca mais foi feita, justamente pela dor causada. No 

bullying, a agressão é repetida, acontece toda semana, todo mês e, em alguns casos, pode ocorrer diariamente. 

(CAMARGO, 2011, p, 202-203). 
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EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - DANOS 

MORAIS E DANOS MATERIAIS - AÇÃO PROPOSTA POR ALUNO 

CONTRA ESCOLA MUNICIPAL POR FATO SUPOSTAMENTE 

OCORRIDO NO AMBIENTE ESCOLAR - ART. 37,§6º - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - BULLYING - AUSÊNCIA DE 

PROVAS - UMA SÓ BRIGA, CONSIDERADA DE FORMA ISOLADA, 

NÃO CONFIGURA BULLYING - FENÔMENO DESCONFIGURADO - 

AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DA AGRESSÃO 

SOFRIDA NA BRIGA - COMPROVAÇÃO DE HEMATOMAS E 

ENCAMINHAMENTO DO ALUNO AO HOSPITAL EM RAZÃO DA 

DESAVENÇA - DEVER DO MUNICÍPIO DE GARANTIR A 

SEGURANÇA E INTEGRIDADE DO ALUNO - INDENIZAÇÃO 

RELATIVA À AGRESSÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.  - Na ação que visa à condenação de Escola Municipal à 

reparação civil decorrente de ato supostamente ocorrido no ambiente escolar, 

aplica-se a teoria do risco administrativo, sendo objetiva a responsabilidade 

do ente público. - A escola é corresponsável pelos casos de Bullying 

ocorridos em seu interior, eis que tem a função de proteger, vigiar e garantir 

a integridade física e psicológica dos alunos nos horários de aula.  - No 

entanto, a ocorrência de uma briga entre duas crianças, por si só, não 

configura Bullying, sendo que a ocorrência do reprovável fenômeno é mais 

complexa e envolve atos de violência, física ou psicológica, mas que 

ocorram de forma reiterada e com intenção de humilhar determinada criança.  

- (BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais (8ª Câmara Cível). 

Apelação Cível nº 1.0686.14.004589-5/001, Relator(a): Des.(a) Carlos 

Roberto de Faria. Julgamento em 9 mar. 2017. Publicado em 27 mar. 2017. 

Disponível em Disponível em 

https://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/pesquisaPalavrasEspelhoAcordao.d

o?&numeroRegistro=10&totalLinhas=21&paginaNumero=10&linhasPorPag

ina=1&palavras=bullying%20&pesquisarPor=ementa&pesquisaTesauro=tru

e&orderByData=1&pesquisaPalavras=Pesquisar&. Acesso em 4 dez. 2018) 

(grifos nossos).   

 

O recurso de apelação em comento reporta-se à configuração/tipificação de caso de 

bullying com a devida responsabilização da escola. O provimento se deu de modo parcial, 

haja vista que, pelo fato de a ocorrência ter se manifestado isoladamente, por si, não se 

configura como tal. A reparação do dano foi embasada nos preceitos da responsabilidade civil 

objetiva, típica nos incidentes envolvendo instituições educacionais, cuja missão é zelar pela 

segurança dos alunos, oriunda do dever de guarda e proteção. 

Do teor da decisão, abstrai-se a posição do Tribunal, no sentido de atribuir o dever de 

combate ao fenômeno da intimidação sistêmica não apenas a um segmento social, pelo que 

invoca o artigo 227, caput, da Constituição Federal e reparte essa responsabilidade entre 

Estado, família e sociedade. 

https://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/pesquisaPalavrasEspelhoAcordao.do?&numeroRegistro=10&totalLinhas=21&paginaNumero=10&linhasPorPagina=1&palavras=bullying%20&pesquisarPor=ementa&pesquisaTesauro=true&orderByData=1&pesquisaPalavras=Pesquisar&
https://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/pesquisaPalavrasEspelhoAcordao.do?&numeroRegistro=10&totalLinhas=21&paginaNumero=10&linhasPorPagina=1&palavras=bullying%20&pesquisarPor=ementa&pesquisaTesauro=true&orderByData=1&pesquisaPalavras=Pesquisar&
https://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/pesquisaPalavrasEspelhoAcordao.do?&numeroRegistro=10&totalLinhas=21&paginaNumero=10&linhasPorPagina=1&palavras=bullying%20&pesquisarPor=ementa&pesquisaTesauro=true&orderByData=1&pesquisaPalavras=Pesquisar&
https://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/pesquisaPalavrasEspelhoAcordao.do?&numeroRegistro=10&totalLinhas=21&paginaNumero=10&linhasPorPagina=1&palavras=bullying%20&pesquisarPor=ementa&pesquisaTesauro=true&orderByData=1&pesquisaPalavras=Pesquisar&
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Com efeito, a prática do bullying na escola não pode ser intitulada pela simples 

ocorrência de litígio casual. Nesses casos, verifica-se, pois, a ausência do fenômeno, mas não 

se exclui a devida responsabilização oriunda dos danos causados. 

Verificado o aspecto conceitual, é necessário que seja situado historicamente o 

fenômeno sob análise, para que se compreenda o quão arraigado na cultura ele se encontra. O 

que se verifica hodiernamente é, portanto, um aumento vertiginoso dos casos de bullying, em 

detrimento do apoio oferecido pela publicidade e pelo acesso facilitado à Justiça, na medida 

em que as vítimas são encorajas pelas campanhas publicitárias e pela possibilidade de ver sua 

questão ser resolvida na esfera jurídica de maneira menos burocrática. 

Os primeiros estudos surgiram nos anos de 1970 e possuem origem em países 

escandinavos, cuja contribuição de destaque é de Dan Olweus, que trouxe ao mundo 

acadêmico as preocupações ante um assustador número de relatos e depoimentos de crianças e 

estudantes acerca do assédio sofrido na escola (FANTE, 2005, p. 44). 

Destaque-se o fato que os primeiros estudos foram tidos nos anos de 1970, porém, na 

realidade brasileira, com auxílio da literatura, verifica-se que esse fenômeno já tinha curso 

desde o século XIX, quando da modificação da estrutura do sistema educacional brasileiro, 

em que os colégios internos eram frequentados pelos filhos da elite da época. 

Em O Ateneu, de Raul Pompeia, representante do realismo brasileiro, já se 

constatavam traços aparentes de bullying na literatura em duas situações específicas no 

enredo, a saber: a primeira; quando o diretor da escola, Aristarco, expõe de modo humilhante 

e degradante as notas baixas de Sérgio.  

Sabe-se, portanto, que essa conduta era aceitável na época, mas o protagonista 

sentiu-se deveras humilhado com a propagação coletiva não autorizada de seus resultados; a 

segunda é verificada, quando o aluno Barbalho ridiculiza, e externa um conjunto de ações que 

visam, tão-somente, a ferir Sérgio em sua dignidade e equilíbrio psicológico, chegando até a 

assediá-lo.  

Este registro literário ratifica a informação de que o fenômeno sob escólio está 

arraigado na sociedade brasileira há muito tempo, e somente há poucos anos é que se verifica 

a preocupação em coibir práticas de violência contra os alunos, cometidas por seus pares, no 

caso, amigos e até professores.  

 



19 
 

2.2 Tipos de bullying 

 

O bullying, como modalidade de violência, denota distintas conformações de se 

externar, variando de acordo com a faixa etária em que os alunos estão inseridos. Quanto aos 

tipos de bullying, não se consegue fazer uma relação entre a ação dos agressores com o 

contexto social em que estão inseridos, haja vista que essa prática é percebida em diversos 

setores e segmentos sociais. 

Acerca da tipologia desse fenômeno, pode-se destacar, principalmente entre eles, o 

cyberbullying, muito frequente, em razão do avanço e da universalização da tecnologia. Os 

choques, por sua vez, possuem proporções inimagináveis, em decorrência da velocidade em 

que a informação é transmitida; o happy-slap é outra modalidade, em que também se valem 

da tecnologia para registrar cenas de violência entre pares, e o cyberslapping, que é uma 

modalidade de perseguição virtual. 

 

2.2.1 Cyberbullying 

 

O cyberbullying é uma espécie do bullying indireto, ou seja, que não exige a 

presença física do alvo para que aconteça e que se materializa pela utilização deliberada de 

práticas intimidatórias e vexatórias propagadas na rede mundial de computadores. Essa 

prática é de uma complexidade considerável, haja vista as influencias sociais e psicológicas 

que podem causar e pela dificuldade de verificação da autoria do ato. 

Conforme mencionado anteriormente, esse tipo de atitude não é verificado 

exclusivamente no ambiente escolar, como aduzem Viana, Maia e Albuquerque (2017, p. 

302): 

Nota-se que o fenômeno do bullying está associado a atitudes agressivas 

feitas, repetidamente, por alunos. Cumpre destacar, no entanto, que o 

bullying, apesar de ser bastante comum em escolas, também pode ocorrer em 

outros ambientes, como no trabalho e também no locus virtual, por exemplo. 

 

Para cada local de ocorrência, verifica-se uma conduta a ser analisada, visto que, se o 

fato se der no ambiente de trabalho, as consequências jurídicas, a depender de quem praticou 

o ato, pode ensejar um processo que ultrapassa a competência da seara civilista, adentrando 

conteúdo da temática trabalhista. 
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Para que possamos compreender de modo didático esse fenômeno, valer-nos-emos 

da dicção do artigo 2º, parágrafo único da Lei nº 13.185 de 2015, que institui o programa de 

combate à intimidação sistêmica, em que se verifica o conceito preliminar o qual se aborda 

neste contexto:  

Há intimidação sistemática na rede mundial de computadores 

(cyberbullying), quando se usarem os instrumentos que lhe são próprios para 

depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito 

de criar meios de constrangimento psicossocial. (BRASIL, 2015). 

 

Destacamos, com efeito, que o cyberbullying, como uma intimidação sistêmica, 

denota claramente os verbos que traduzem a concretização desse ato, como – depreciar, 

incitar e adulterar – além de que menciona o constrangimento caracterizador desse fenômeno. 

É verificável, pois, que essa lei contribuiu de modo salutar para o debate acerca do 

bullying, porém não exprimiu as consequências jurídicas as quais poderiam sofrer os 

agressores, sendo assim, um ponto que merece uma análise mais acurada, pois, como veremos 

adiante, nesses casos, se atribuiu um valor pífio de dano moral e ou material, convidativo à 

repetição e reincidência de casos. 

Além da análise do conceito de cyberbullying pela lei, apresenta-se a orientação de 

Mosser (2016, p. 80) que assim aduz: 

With the popularity of social media and its easy access, bullying became 

even more prevalent and was coined "cyberbullying." Cyberbullying is 

defined as "[t]he use of electronic communication to bully a person, typically 

by sending messages of an intimidating or threatening nature." What once 

was a semi-contained phenomenon became an epidemic limited only by a 

person's access to the Internet. Reports of cyberbullying became rampant, 

including the effects therefrom. People would be hard pressed to read the 

news each month and not learn about a new suicide caused by bullying 

behavior. In addition to suicides, victims of bullying also reacted in the 

extreme opposite by sometimes seeking out revenge on the bullies. Stories of 

school shootings that were linked back to the victims of bullying played 

across the headlines
4
. 

                                                           
4
 Tradução Livre: “Com a popularidade das mídias sociais e o fácil acesso, o bullying tornou-se prevalente e foi 

instituído como"cyberbullying". O cyberbullying é definido como “o uso da comunicação eletrônica para 

intimidar uma pessoa, geralmente enviando mensagens de natureza intimidadora ou ameaçadora”. O que antes 

era um fenômeno contido tornou-se uma epidemia limitada apenas pelo acesso de uma pessoa à internet. 

Relatórios de cyberbullying tornaram-se desenfreados, incluindo os efeitos daí resultantes. As pessoas seriam 

duramente pressionadas para ler as notícias a cada mês e não aprender sobre um novo suicídio causado por 

comportamento de intimidação. Além dos suicídios, as vítimas de bullying também reagiram no extremo oposto, 

às vezes procurando vingar-se dos agressores. Histórias de tiroteios em escolas que foram ligados às vítimas de 

bullying jogaram nas manchetes”.  
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Os casos de cyberbullying têm crescido aceleradamente. Esse é um problema 

preocupante, principalmente porque, para os adolescentes, as redes sociais se constituem 

como verdadeiras referências e modelos de vida. Necessária, portanto, é uma orientação 

acerca da utilização correta e consciente desse instrumento. 

Sejam destacados também, quatro elementos caracterizadores do cyberbullying, 

conforme expresso nas palavras de Fernandez (2012, p. 189): 

Para que cierta conducta pueda considerarse como "cyberbullying", es 

necesario que concurran cuatro elementos. El primero, que los actos de 

"cyberbullying" sean dirigidos a una o varias personas; que no sean meros 

accidentes, puesto que tiene que haber una intención de realizar el 

determinado acto, entiendase divulgar comentarios, o colocar fotografias, 

entre otras acciones. El segundo, que no se trate de un suceso aislado y unico, 

por lo cual se requiere la repetición del mismo acto o de algunos similares. El 

tercero, que la victima, o sea, a quien van dirigidos estos comentarios o 

fotografias indeseadas, experimente un desafio real. Y cuarto, que los actos 

del "bully" sean realizados a traves de medios electronicos, como lo serian, 

por ejemplo, las computadoras, telefonos celulares, tabletas electronicas, 

etcetera
5
. 

 

As modalidades ora mostradas arrematam o que havia sido comentado também no 

que diz respeito à caracterização do bullying, como é o caso de o fato não ser acidental, 

isolado, que haja vínculo direto com a pessoa ofendida e que tenha sido praticado por meio 

eletrônico. 

Como este trabalho se preocupa em analisar a responsabilidade civil em decorrência 

dos casos de bullying, é importante que pontuemos acerca das consequências jurídicas no 

ambiente virtual nesses eventos de violência e intimidação. 

Muitos são os esforços que se tem destacado para regulamentar os aspectos 

relacionados às demandas da internet, pelo que mencionamos o Marco Civil da Internet
6
 e a 

                                                           
5
 Tradução livre: Para que um determinado comportamento seja considerado "cyberbullying", é necessário que 

quatro elementos coincidam: o primeiro, que os atos de "cyberbullying" são dirigidos a uma ou várias pessoas; 

que não são meros acidentes, pois tem que haver uma intenção de realizar o ato em particular, entender os 

comentários divulgados, ou colocar fotografias, entre outras ações. O segundo, que não é um evento isolado e 

único, para o qual é requerida a repetição do mesmo ato ou de alguns similares. A terceira é que a vítima, ou 

seja, a quem esses comentários ou fotografias indesejadas são direcionados, experimenta um desafio real. E 

quarto, que os atos do "valentão" são realizados por meios eletrônicos, como seriam, por exemplo, 

computadores, telefones celulares, tablets eletrônicos, etc. 
6
 O Marco Civil, Lei nº 12.965/14, é bem claro, ao estabelecer proteção à inviolabilidade da vida privada, 

intimidade e de comunicação, autorizando à vítima o poder de solicitar aos servidores que retirem conteúdo que 

ferem os referidos direitos, sem a necessidade de autorização judicial. VIANA, Janile Lima; MAIA, Cinthia 

Meneses; ALBUQUERQUE, Paulo Germano Barrozo de. O cyberbullying e os limites da liberdade de 

expressão. Rev. Bras. Polít. Públicas, Brasília, v. 7, nº 3, 2017 p. 307. 
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Lei Carolina Dieckman (Lei 12.737/2012), ambos visando a frear e controlar o mau uso da 

internet no Brasil. 

Numa perspectiva global, pode-se enaltecer também o Tratado Internacional de 

Crimes na internet
7
, que orienta a criação de medidas legislativas para os países signatários 

como meio de coibir crimes cibernéticos. 

Outro instrumento à disposição das vítimas que pode ser utilizado como prova para 

os casos de bullying digital consiste na Ata Notarial
8
, documento com fé pública que irá 

confirmar a existência do fato. No caso dos crimes na internet, o tabelião acessa a página em 

que se encontra a agressão e, por meio desta ata, confirma a sua veiculação na internet com 

um documento público. 

Mesmo com todos os instrumentos que se mostram, há um grande desafio a se vencer 

no que diz respeito aos crimes cometidos na internet, que é o anonimato. Atrelado a esse fator, 

acresce-se o fato de que a informação é veiculada de modo muito rápido, impedindo o 

reestabelecimento do status quo ante da informação ou da agressão que fora cometida. 

Corroborando esse entendimento, destaca Lopes Neto (2011, p. 32):  

[…] a prática do cyberbullying mostra algumas especificidades próprias, 

relacionadas à agilidade na transmissão das informações; à sua grande 

capacidade de disseminação e o fato de as agressões com base em textos e 

imagens conterem maior concretude, permanecendo acessíveis por mais 

tempo e permitindo a reprodução e retransmissão. Outros destaques são a 

grande variedade de recursos tecnológicos, a facilidade em utilizá-los 

simultaneamente ou a possibilidade de mudança de um para o outro, quando 

houver algum impedimento. Essa versatilidade favorece a execução de 

violências camufladas, sem autoria revelada ou identificadas com nomes 

falsos ou pseudônimos. 

 

Assim, constata-se que, mesmo com essas medidas legislativas em nosso País, há 

uma lacuna muito grande quando se fala na consequência jurídica desses atos. Não podemos 

sinalizar uma lei que denote incisivamente a punição para o ato específico do cyberbullying, 

restando ao instituto da responsabilidade civil tutelar e garantir a reparação dos danos que 

forem causados no ambiente virtual, nesse caso, recaindo sobre a figura dos pais.  

                                                           
7
 CONVENÇÃO sobre Cybercrime. 2017. Disponível em: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/185. Acesso em 09 de agosto de 2018. 
8
 A Ata Notarial encontra seu regramento jurídico no art. 6º e 7º da Lei 8.935/1994, bem como no Código de 

Processo Civil – Lei 13.105/2015, em seus artigos 374, 384 e 405. É caracterizado como um instrumento de 

prova segundo o Código Civil de 2002, em seu art. 215. 
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É comum, com o advento da internet, o surgimento de práticas e modelos de 

violência. Verificou-se que o cyberbullying configura-se como a instrumentalização desse 

recurso tecnológico. O tema a seguir também está relacionado ao bullying digital e a recursos 

tecnológicos. 

 

2.2.2 Happy-slapping 

 

O Happy-slapping constitui-se como uma nova modalidade de violência no mundo 

virtual. Traduzida livremente como bofetada divertida, essa prática é incluída nos tipos de 

atos que caracterizam o bullying pelo fato de que objetiva ridiculizar e humilhar de modo 

veemente a vítima.  

Em linhas gerais, pode ser caracterizado como um ato pensado e planejado, pois 

consiste num ataque inesperado de violência a outra vítima, pelo que um colega do agressor 

se ocupa em filmar a cena e projetá-la nas redes sociais, com vistas a enaltecer a figura 

daquele que agride e fragilizar a imagem de quem foi o alvo da ação. 

O fato preocupante é que essa atitude, muitas vezes, é concebida, realmente, como 

algo divertido para determinados grupos de jovens, podendo ser entendido como instrumento 

de afirmação de suas posições na qualidade de adolescentes e pertencentes a distintos grupos 

e tribos sociais. 

Assim como nos choques oriundos do cyberbullying, após divulgadas as imagens de 

violência, características desse modelo supramencionado, é muito complicado que se consiga 

limitar ou proibir o acesso e a visualização pelo público virtual. Produz assim para a vítima, 

além dos danos físicos, o abalo psicológico em ver sua imagem sendo veiculada como uma 

modalidade de instrumento de ridiculização.   

De acordo com Campos (2015, p. 24), essa prática do happy-slapping 

Teve o seu início em Inglaterra, em 2004, e que se traduz em filmar as 

agressões físicas com um telefone portátil tendo por objectivo difundir essas 

imagens de modo a expor e humilhar a vítima. Estamos aqui perante um 

misto de Bullying directo e Cyberbullying. O grau de violência e a 

sofisticação dos meios empregues são cada vez mais rebuscados e causam 

nas vítimas cada vez maiores danos. Em Portugal num caso recente e muito 

mediatizado pela comunicação social, o autor das filmagens foi condenado 

pelos crimes de gravação ilícita e ofensa à integridade física. 
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Verifica-se, portanto, que esse fenômeno não encontra origens no ordenamento 

jurídico brasileiro, visto que os casos de maior influxo social foram vislumbrados na 

Inglaterra e em Portugal, momento em que a Europa passava por sucessivos ataques 

terroristas atribuídos aos movimentos islamistas.  

Com efeito, não se pode atribuir ou justificar os casos de happy-slapping por esses 

ataques, mas podemos relacioná-los com o fato implícito da propagação de violência como 

modo de caracterização social, por exemplo. 

Para ilustrar, destaque-se, nesse contexto, o ocorrido em Portugal, onde houve 

condenação pelos crimes de gravação ilícita e ofensa à integridade física. Enquanto que se 

compararmos à experiência brasileira, observaremos como é prematura a condução desses 

eventos no contexto local, por não se verificarem na jurisprudência e na legislação orientações 

que punam efetivamente os autores desses casos. É, pois, uma expectativa de que se amplie o 

debate acerca dessa temática, e que se uniformize a legislação, a fim de que se tenham 

instrumentos eficazes de controle e sanção dessas novas modalidades de violência cibernética. 

Conforme verificado há momentos, conclui-se que essa realidade teve início na 

Europa, e preocupa as autoridades locais, haja vista os crescentes casos naquele Continente, 

conforme anotam Chan, Majeed, Jansen e Eunice (2012, pp. 42-45): 

Known as 'happy slapping', this phenomenon started in the UK and has since 

spread to various countries. Up to now, the bulk of reported incidents have 

occurred in Europe, where countries such as France, Germany, Italy and 

Spain have reported a variety of victims being happy slapped. These ranged 

from youths to school teachers (Associated Press, 2006; Ruiz, 2007) and, in 

the worst cases, victims have died from their injuries (Wheeler, 2005). 

According to reports from the British Transport Police, there have been 200 

recorded happy slapping incidents in London (Low, 2005), while France has 

reported that happy slapping is on the rise, with 20 attacks already reported 

(Associated Press, 2010). Currently, several definitions of happy slapping 

have been proposed internationally. The Associated Press (2010) defined 

happy slapping occurring 'when an unsuspecting victim is filmed with a cell 

phone equipped with a rudimentary camera' (Associated Press, 2006). In 

2006, the UK Cabinet Minister and former Home Secretary Jack Straw 

described the phenomenon as 'incidents of indiscriminate violence which are 

filmed and disseminated via cell phones on the internet' (Straits Times, 

2006). In Singapore, The New Paper defined it as 'a fad where an 

unsuspecting victim is attacked, while an accomplice records the assault on 

video' (Liew)
9
. 

                                                           
9
 Tradução livre: Conhecido como "tapa feliz", esse fenômeno começou no Reino Unido e desde então se 

espalhou para vários países. Até agora, a maior parte dos incidentes relatados ocorreu na Europa, onde países 

como França, Alemanha, Itália e Espanha relataram uma variedade de vítimas sendo agredidas. Estes variam de 

jovens a professores de escolas (Associated Press, 2006; Ruiz, 2007) e, nos piores casos, vítimas morreram de 

seus ferimentos (Wheeler, 2005). De acordo com relatórios da Polícia Britânica de Transporte, houve 200 
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Trata-se, pois, de um problema de comportamento que assola a sociedade atual, a 

qual tem invertido os papéis e os valores, em nome de necessidade individual de 

autoafirmação e egocentrismo. Não se pode olvidar, portanto, que essas atitudes precisam ser 

combatidas energicamente, para que se tenha na punição um instrumento de limitação dessas 

práticas. 

 

2.2.3 Cyberstalking 

 

O cyberstalking é também outra modalidade de se materializar o bullying virtual. 

Pela acepção da palavra, compreende-se que é uma perseguição pela internet. Nas palavras de 

Campos (2015, p. 131), 

O termo cyberstalking vem do inglês stalk, que significa “caçada”, e consiste 

no uso das ferramentas tecnológicas com intuito de perseguir ou ameaçar 

uma pessoa. É a versão virtual do stalking, comportamento que envolve 

perseguição ou ameaças contra uma pessoa, de modo repetitivo, 

manifestadas através de: seguir a vítima em seus trajectos, aparecer 

repentinamente no seu local de trabalho ou em sua casa, efectuar ligações 

telefónicas inconvenientes, deixar mensagens ou objectos pelos locais onde a 

vítima circula, e até mesmo invadir sua propriedade.   

 

Este novo formato de violência, principalmente psicológica, é verificado entre os 

jovens e adolescentes que, ainda com pouco poder de discernimento, descortinam 

informações pessoais, facilitando a ação desses perseguidores. 

No ambiente escolar, é comum que isso aconteça em virtude de problemas de 

aceitação, casos em que a vítima não se colocou como disponível às regras de um 

determinado grupo social, bem como pela vontade deliberada de causar medo e pânico a um 

aluno novato, por exemplo, que se mostre mais indefeso ou frágil.  

                                                                                                                                                                                     
incidentes de tapa felizes registrados em Londres (Low, 2005), enquanto a França relatou que os tapas felizes 

estão em ascensão, com 20 ataques já relatados (Associated Press, 2010). Atualmente, várias definições de tapas 

felizes foram propostas internacionalmente. A Associated Press (2010) definiu batidas felizes ocorrendo "quando 

uma vítima desavisada é filmada com um telefone celular equipado com uma câmera rudimentar" (Associated 

Press, 2006). Em 2006, o ministro do Gabinete do Reino Unido e ex-ministro do Interior, Jack Straw, descreveu 

o fenômeno como "incidentes de violência indiscriminada que são filmados e divulgados via celular pela 

internet" (Straits Times, 2006). Em Cingapura, The New Paper definiu-o como "uma moda em que uma vítima 

inocente é atacada, enquanto um cúmplice registra o ataque ao vídeo". (LIEW) 
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A perseguição pode se dar também quando se verifica uma superioridade em relação 

à idade, em que o stalker, mais velho e experiente, causa um sentimento de impotência na 

vítima, que pensa ou realmente tem, a sua vida controlada por um ser onipresente. 

Dependendo da situação em que se concretize o caso de cyberstalking, há que se 

falar em crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal Brasileiro: “Ameaçar 

alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal 

injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa”. (BRASIL, 1940). Há também 

a previsão na Lei de Contravenções Penais, nos artigos 42 e 65, em que são configuradas, 

respectivamente, a perturbação ao trabalho ou sossego alheio e a perturbação da tranquilidade. 

A despeito dessa nova modalidade de crime, é imperioso destacar o Projeto de Lei do 

Senado 236/2012, que trata da reforma do Código Penal brasileiro, de autoria do senador Jose 

Sarney, o qual prevê a inclusão do crime de ameaça denominada perseguição obsessiva ou 

insidiosa.  

Ao analisar a autoria desse ato delituoso, é curioso destacar o fato de que, muitas 

vezes, os perseguidores não serão pessoas de longe e desconhecidas, podendo ser alguém que 

conheça a realidade e dinâmica da vida da vítima, e assim poderá amedrontá-la com 

informações pessoais. Há casos, porém, em que, de fato, são pessoas desconhecidas, mas que 

ganham a confiança dos inexperientes para obter informações privadas.  

 

2.3 Caracterização do bullying 

 

Acerca da caracterização do bullying, recorremos para referência à Lei 13.185/2015, 

que estabelece os elementos de caracterização desse ato em seu artigo 2º: 

Art. 2
o
  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; 

VI - expressões preconceituosas; 

VII - isolamento social consciente e premeditado; 

VIII – pilhérias (BRASIL, 2015). 
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Desta lei, verifica-se a abrangência de ações que podem caracterizar os casos de 

intimidação sistêmica, tendo sido expressos não de modo taxativo, apenas como meio para 

exemplificar as possibilidades de ocorrência. Muitas das situações incorrem em crimes que 

podem ser considerados pelas vítimas. 

Vale mencionar que as ações isoladas, ou que denotem justificativa imediata para o 

ato violento, precisam ser analisadas, pois nem sempre se configurará como um caso de 

bullying como exposto nas linhas iniciais deste ensaio. É imprescindível que reste 

comprovada a continuidade do fato e, para isso, não se exige um motivo aparente. 

É interessante destacar o modo como as transformações sociais e jurídicas 

acompanham as relações entre os pares. Isso porque, num passado nem tão distante, há uns 30 

anos, o bullying já se caracterizava pelos comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, 

como: “Quatro-Olhos”, “Baleia Assassina”, por exemplo. A sociedade daquela época, 

seguramente, não exprimia os mesmos traços das atuais. A de outrora - bem mais permissiva e 

desenvolta - relevava muitas dessas intimidações. 

Há de se evidenciar, também, o fato de que a hierarquia naquela época era bem mais 

respeitada, tanto na figura dos pais, que realmente comandavam suas casas, como dos 

professores, verdadeiros símbolos do respeito e disciplina.  

A escola de antigamente revelava uma preocupação maior com a formação/educação 

do sujeito, ao passo que, hoje, as instituições escolares estão mais empenhadas com 

resultados, metas, burocracias e problemas não educacionais, do que, propriamente, com o 

cumprimento fiel de função: educar e formar cidadãos conscientes, atuantes e participativos. 

 

2.4 Vítimas e agressores 

 

É cabível destacar a ideia de que o fenômeno do bullying não se restringe, 

especificamente, ao enquadramento de vítimas e agressores. Há de se mencionar, também, a 

figura do espectador, aquele observador de  todos os fatos e que não se impõe como deveria. 

Nesse caso, a situação é agravante, quando, em contexto escolar, configura algum colaborador 

da instituição, que deveria tomar as medidas cabíveis, mas, por algum motivo, se omite. 
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Nesta alusão aos observadores, cumpre-nos destacar a informação versante do 

projeto Kiva
10

, na Finlândia, cujo objetivo é voltado para a redução em até 75% de 

ocorrências de bullying nas escolas, com foco na figura daquele que vê e não denota uma 

atitude de combate a essa realidade. 

A vítima, geralmente, é percebida como o elemento mais fraco da relação - aquela 

pessoa flagrantemente indefesa, com características que não atraem ao grupo dominante. 

Ressalte-se que essas características não precisam, nem tanto, ser negativas, há casos em que 

o fato de ser mais sábio ou inteligente causa nos outros um sentimento de revolta e inveja. 

Em geral, os alvos dessa intimidação sistêmica não enquadram pessoas com 

perspectivas de inclusão, seja por altas habilidades, autismo ou alguma síndrome específica, 

ao passo que os sujeitos ideais são aqueles que se adequam ao contexto de minorias ou ações 

afirmativas, como os negros, índios e homossexuais. 

Nesse contexto, Limongi (2011, p. 19) ensina que 

- Orelhas de abano, nariz grande, pessoas mais gordas, mais magras, mais 

altas, mais baixas, mais velhas, mais novas que a maioria do grupo ou de 

outras raças, culturas e crenças, ou com algum tipo de deficiência podem ser 

alvos de bullying. - Alvos comuns são crianças tímidas e retraídas, com 

baixa auto-estima, inseguras, passivas, não violentas, às vezes ansiosas ou 

depressivas. - Até muita beleza, inteligência, riqueza ou sucesso podem 

motivo de bullying, pela inveja que despertam. - As vítimas geralmente não 

têm como se defender, por falta de habilidade, força, recursos internos, por 

estarem sozinhas na situação, por não terem o mesmo poder nem a 

popularidade do autor – estão sempre em desvantagem. E também não 

pedem ajuda porque se sentem humilhadas, inseguras e intimidadas pelo 

agressor. - Quando finalmente tomam coragem e contam aos adultos e são 

criticados ou ignorados, acabam acreditando que merecem o que estão 

passando. Algumas vítimas acabam concordando com a agressão, pois se 

sentem tão feias, burras e gordas quanto à turma diz que são. 

 

Os alvos do bullying, quando identificados, precisam de apoio psicológico 

especializado de maneira imediata, porquanto lhes são atribuídas características que podem 

ser internalizadas como verdadeiras, como é o caso em muitas escolas. De tanto se dizer que é 

burra, a criança incorpora essa realidade e o processo de desconstrução é tão danoso quanto 

foi para incutir em sua mente essa ideia. 

Por se sentirem tão impotentes e fracos ante essa violência e ameaça, dificilmente as 

vítimas conseguem pedir ajuda. Até mesmo com os pais, é difícil se ter uma oportunidade 

                                                           
10

 Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-39930242 (Acessado em 15 de 

fevereiro de 2019). 
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para conversar sobre essa temática, em razão da vida corrida dos pais e, até mesmo, pelo 

medo das retaliações. 

Nesse contexto, é mencionada a importância de uma educação assuntada nos valores 

da autonomia, liberdade e independência dos pais, pois aqueles filhos criados segundo um 

modelo de superproteção, exprimem muitas dificuldades no convívio social, podendo ser 

alvos fáceis para os agressores, bem como pode se converter numa justificativa para os atos 

do agressor. 

A personalidade do agressor é facilmente caracterizável pois geralmente são os mais 

agressivos, fortes, denotam menos empatia com os demais jovens, baixa resistência a 

frustrações, gostam de dominar e controlar e, na maioria das vezes, sentem prazer em fazer 

mal ao outro. 

O provocador é aquela pessoa realizadora da ação positiva da violência, seja direta 

ou indiretamente. Acontecem sempre repetidas vezes, e com o intuito precípuo de ridiculizar e 

humilhar a vítima. Lopes Neto (2011, p. 47) ensina que os autores podem ser classificados em 

três tipos, de acordo com suas características: a) autores típicos, b) autores passivos ou 

seguidores e c) alvos/autores. 

Segundo referido doutrinador (2011), 

a) autores típicos: normalmente são populares, confiantes e seguros, sendo 

comum adotarem atitudes agressivas também contra adultos (pais e 

professores). Eles podem apresentar sentimentos negativos sobre si mesmos 

e é característico sentirem satisfação em causar danos e sofrimentos a outros, 

aproveitando-se do fato de serem, geralmente, mais fortes que os demais e 

que seus alvos. Por terem a necessidade de dominar a turma, acabam 

utilizando a agressividade para intimidar os mais fracos e controlar os 

demais. Além disso, encontram dificuldade em resolver problemas de 

relacionamento. 

b) autores passivos ou seguidores: são aqueles que participam das agressões, 

mas normalmente não a iniciam. Costumam ser induzidos pelo agressor 

típico (a quem se submetem, buscando resguardar sua segurança e não 

tornarem-se alvos) a buscarem alvos para si. 

c) alvos/autores: são aqueles que sofrem e praticam bullying. Costumam 

utilizar a agressividade de forma reativa a uma violência sofrida e, devido a 

isso, acabam sendo rejeitados e isolados, pois causam tensão e irritação, 

diferente do que ocorre com os autores típicos, que por usarem a 

agressividade para intimidar, acabam gerando núcleos sociais mais 

tolerantes. Geralmente, os alvos/autores não têm muitas habilidades sociais, 

apresentando dificuldades para interagir em sociedade, sendo inseguros e de 

poucos amigos. Costumam ter o desempenho escolar baixo e sofrem 

influências negativas dos colegas. 
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É comum atribuirmos apenas a alunos a autoria dos casos de bullying, pelo fato de a 

maioria das vezes identificarmos esses protagonistas, no entanto, a jurisprudência nos indica 

situações em que a agressão é partida do corpo docente de uma escola, conforme se vê a 

seguir: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. APELIDO 

DADO EM RAZÃO DE PROBLEMA CONGÊNITO DA AUTORA POR 

PROFESSORA DE ESCOLA 

MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

CONFIGURADA. ART.  37, § 6º, CCF/88. ATO ILÍCITO 

E BULLYING. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS VERIFICADOS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS 

DE MORA. LEI Nº 11.960 /09. -

 RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO - A 

Administração Pública responde objetivamente pelos danos advindos dos 

atos comissivos realizados pelos agentes (...) (BRASIL. Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº 70049350127. Rel. Leonel Pires 

Ohlweiler. Julgado em 29 ago. 2012. Publicado em 6 set. 2012. Disponível 

em https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudência/22382581/apelacao-civel-ac-

70049350127-rs-tjrs. Acesso em 4 dez. 2018).  

 

Verificam-se, no julgado ora reproduzido, as múltiplas possibilidades de autoria em 

casos de bullying, situação na qual, por se tratar de uma escola municipal, resta configurada a 

responsabilidade do Estado. A professora, no caso, por ter atribuído apelido em razão de 

problema congênito da aluna, incorreu num caso de intimidação sistêmica. Pelo aparente 

desvio de conduta, vislumbra-se como necessária a punição efetiva, para que o caso não se 

torne frequente, conforme se viu nessa apelação. 

Independentemente dos tipos de autor que se configurem, não podemos pensá-los 

apenas como seres ruins e maldosos. Esses também precisam de apoio e tratamento. Numa 

abordagem psicológica, podem estar externando alguma necessidade de atenção, ou até 

mesmo psicopatologias que precisam ser tratadas.  

No caso da professora em foco, transpondo aspectos profissionais, há de verificar 

também transtornos de personalidade, pois uma profissão tão nobre não pode ter como 

representante alguém a se utilizar de sua função para apelidar pejorativamente seus alunos. 

Os agentes agressores, quando identificados, poderão ser responsabilizados nas 

esferas cíveis e penais, recaindo, também, sobre os pais a responsabilidade específica em 

decorrência do poder familiar exercido por ambos. A culpabilidade do agente não exclui, 

https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22382581/apelacao-civel-ac-70049350127-rs-tjrs
https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22382581/apelacao-civel-ac-70049350127-rs-tjrs
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portanto, o cuidado e a atenção que deveriam ter sido denegadas, principalmente, quando se 

atribui para a escola essa função. 

 

2.5 Locais do bullying 

 

É sabido que o espaço de maior ocorrência dos casos de bullying é o ambiente 

escolar, pois é neste local onde se encontram e convivem jovens com pensamentos, ideias e 

educação diferentes. Acrescemos, também, os espaços escolares, lugares cuja atividade 

demande convivência grupal, como, por exemplo: escolas de idiomas, clubes de natação e 

artes marciais. 

Em todos esses espaços há uma orientação acerca da responsabilização, tema 

discutido adiante. Neste contexto, impõe-se, contudo, antecipar que, caso a intimidação 

sistêmica aconteça no ambiente escolar, ou dela se origine, a responsabilidade pelas 

consequências desse ato recairá objetivamente na escola, que atrai para si uma 

responsabilização, simplesmente pelo fato de ter o aluno sob seu controle e demanda, como 

assinala Venosa (2011, p. 102):  

Enquanto o aluno se encontra no estabelecimento de ensino e sob sua 

responsabilidade, este é responsável não somente pela incolumidade física 

do educando, como também pelos atos ilícitos praticados por estes a 

terceiros ou a outro educando. Há um dever basilar de vigilância e 

incolumidade inerente ao estabelecimento de educação que, modernamente, 

decorre da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor. 

O aluno é consumidor do fornecedor de serviços, que é a instituição 

educacional. Se o agente sofre prejuízo físico ou moral decorrente da 

atividade no interior do estabelecimento ou em razão dele, este é 

responsável. Responde, portanto, a escola, se o aluno vem a ser agredido por 

colega em seu interior ou vem a acidentar-se em seu interior. (...) É 

pressuposto, contudo, da indenização, que o educando esteja sob vigilância 

do estabelecimento quando do ato danoso. 

 

Assim, verifica-se que a função da escola, seja ela pública ou privada, vai muito além 

da verificação de culpa ou responsabilização. Por ser uma temática de cunho pedagógico e 

social, é importante as instituições escolares se ocuparem em orientar e conscientizar os seus 

alunos sobre as consequências do bullying, bem como afirmar o protagonismo juvenil como 

meio de resolução dos problemas sociais brasileiros. As escolas, por sua vez, não estão a 

salvo dos casos de intimidação. “Não há nenhuma escola no mundo em que não exista 
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bullying. Segundo estudos, realizados por alguns programas de combate, em países como os 

Estados Unidos, Inglaterra ou Austrália, prevê-se que a cada sete segundos alguém é vítima 

de bullying em alguma escola do planeta”
11

. 

Conforme mencionado, quando se tratava acerca do cyberbullying, essas práticas 

também podem acontecer no espaço laboral, o que não será pormenorizado, haja vista fugir 

do liame lógico do conteúdo deste trabalho. 

Independentemente do local onde ocorra o bullying, devem ser tomadas as devidas 

medidas, pois, a exemplo das instituições escolares, os outros espaços também poderão ser 

responsabilizados. A despeito das instituições escolares, vale destacar que, nas universidades, 

também há casos como esses, no entanto, vislumbra-se que, pela maturidade e discernimento 

dos envolvidos, tal prática não deva constituir uma realidade muito frequente.  

 

2.6 Modalidades de prevenção e intervenção 

 

Os casos de bullying devem ser equacionados preventivamente, pois os influxos para 

se tratar as consequências são bem mais complexos. Propugna-se, portanto, por uma ação 

conjunta entre Estado, Família e Escola, para que juntos possam articular medidas de combate 

a essa prática.  

Ao Estado cabe a implementação de políticas públicas eficazes na divulgação das 

influências danosas dessa prática, bem como no envolvimento do Legislativo em oferecer 

uma proposta real de lei que puna os agentes agressores. Não se pode deixar a cargo exclusivo 

do instituto da responsabilidade civil para resolver tais situações. No âmbito da prevenção, 

pontua-se a necessidade de campanhas publicitárias e de marketing direcionadas ao público 

jovem. 

As famílias são expressas como verdadeiros instrumentos de educação e formação 

social. No momento da socialização primária, as pessoas devem aprender o que é certo e 

errado. Alguns desvios de personalidades podem ser verificados, mas o apoio familiar é 

decisivo para não se transformar pequenos agressores em futuros sociopatas.  

                                                           
11

 LOPES, Maria João - Não há nenhuma escola no mundo sem Bullying. In Publico[Em linha]. [Consult. 11 de 

Março de 2018]. Entrevista concedida ao psicólogo Luís Fernandes. Disponível em 

http://www.publico.pt/sociedade/noticia/nao-ha-nenhuma-escola-no-mundo-sem-bullying-1627736.  

http://www.publico.pt/sociedade/noticia/nao-ha-nenhuma-escola-no-mundo-sem-bullying-1627736
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Com o advento da hipermodernidade e da sociedade líquida, de Bauman (2001), 

verifica-se, cada vez mais, a efemeridade das relações sociais e os vínculos se esvaindo, mas é 

necessário dar a devida importância à família para equilibrar essa realidade tão evidente 

hodiernamente. 

A escola cumpre um ofício fundamental de formação e escolarização. Os agentes 

percussores do ensino, os professores, precisam estar preparados, por meio de formações 

pedagógicas direcionadas, para lidar com casos imediatos de bullying, mas também trabalhar  

preventivamente, com projetos pedagógicos e ações coletivas. Nesse contexto, ressaltam-se, 

também, como necessidades básicas a informação e o diagnóstico de casos de intimidação na 

escola.  

Um caso relacionado a merecer destaque é a criação do Tribunal do Bully como 

acontece em alguns lugares no mundo,  

Nalgumas escolas do Reino Unido, foi criado o tribunal do bully. Nesta 

instância, os bullies são julgados pelos pares, e levados a pedir desculpa à 

vítima. A partir daí o bully terá de realizar certas tarefas, até que o tribunal 

fique satisfeito – não falar ou olhar para a vítima durante duas semanas; 

escrever uma história de Bullying, do ponto de vista da vítima; não se 

aproximar do recreio durante uma semana. Se o aluno reincidir, poderá ser 

suspenso
12

. 

 

As intervenções precisam acontecer articuladamente, aglutinando-se a posição 

psicológica que é de elevada relevância, pois somente um profissional da área conseguirá 

conduzir os choques sofridos por alguém vítima de bullying, bem como acompanhar o 

agressor, que, em sua individualidade, se mostra tão frágil quanto a vítima. 

As intervenções jurídicas, como serão descortinadas no capítulo 4, também deverão 

ser implementadas, de modo a não se criar uma cultura da impunidade, tampouco de se pensar 

haver diminuição da importância dos casos de intimidação sistêmica.  A responsabilidade 

civil será amplamente tratada nas linhas a seguir, mas é importante já nos posicionarmos 

agora no concernente à quantificação dos danos morais e materiais, nesses casos específicos, 

que, muitas vezes, não contribuem com o aspecto corretivo e punitivo das sanções. 

É mister que se apontem, ainda, as consequências adventícias do problema do 

bullying no contexto social, porquanto os influxos repercutem não somente no âmbito 

individual como também coletivo. 

                                                           
12

  Revista de reinserção social e prova ousar integrar. Revista quadrimestral – nº 6 – ano 3 – Maio/2010. 

ISPN 1647-0109. Lisboa. Textype-artes gráficas. Página 56. 
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2.7 Consequências do bullying 

 

As consequências do bullying serão analisadas sob a perspectiva do contexto escolar 

e individual do agente. Não se pode olvidar, também, que, transpondo esses pontos, há de se 

levar em conta as influências jurídicas oriundas da relação de intimidação sistêmica. 

O abandono escolar, a depressão e o suicídio juvenil são os fatores mais 

preocupantes configurados, nos casos de bullying, nas instituições escolares. Todos estão 

relacionados ao fenômeno de nulificação da pessoa, ocasionado pela série de ataques sofridos 

pelas vítimas.  

O mais preocupante nesse aspecto é o fato de todas as marcas sofridas não serem 

facilmente apagadas. Muitas vezes, é necessária toda uma vida de terapia para se poder 

descontruir o que fora suplantado repentina e abruptamente, necessitando, assim, de apoio 

psicológico para superar esse problema. 

Quando se abordam essas três possibilidades de consequências como as mais 

preocupantes, não são excluídas as demais, como é o caso da queda no rendimento escolar do 

aluno, verificada de modo conexo com as hipóteses de ocorrência de bullying; traumas 

psíquicos e isolamento. Para Ribeiro (2016, p. 55), esse último, quase sempre, vem 

acompanhado de expressões depreciativas lançadas contra os excluídos, que produz vergonha 

nas vítimas e lhes faz crer que há “algo errado” com elas, e não com seus agressores, pelo que 

muitas delas rejeitam as próprias tradições culturais e identidades raciais, sexuais, religiosas, 

entre outras. 

Há como consequência desse fenômeno também a Síndrome dos maus tratos 

repetidos – SMAR
13

, em que a pessoa que sofre o bullying, reproduz a prática que vivenciou 

em outra pessoa como meio de igualar a ação de que fora acometido. 

A SMAR revela os seguintes sintomas: irritabilidade, agressividade, impulsividade, 

intolerância, tensão, explosões emocionais, raiva reprimida, depressão, estresse, sintomas 

psicossomáticos, alteração do humor, pensamentos suicidas. É oriunda do modelo educativo 

predominante introjetado pela criança na primeira infância. Sendo repetidamente exposta a 

estímulos agressivos, aversivos ao seu psiquismo, a criança os introjeta inconscientemente ao 

                                                           
13

 Disponível em: https://www.projetodiario.net.br/bullying-a-sindrome-da-humilhacao. Acesso em 16 

de fevereiro de 2019.  

https://www.projetodiario.net.br/bullying-a-sindrome-da-humilhacao
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seu repertório comportamental e transforma-se posteriormente em uma dinâmica psíquica 

“mandante” de suas ações e reações. De efeito, tornar-se-á predisposta a reproduzir a 

agressividade sofrida ou a reprimi-la, comprometendo, assim, seu processo de 

desenvolvimento social (FANTE, 2005, p. 62).  

 

2.7.1 Abandono escolar 

 

O abandono escolar, por sua vez, é mais frequente no contexto da escola pública 

brasileira onde não se percebe um controle eficaz da frequência dos alunos e pelo fato de esse 

espaço já não ser mais atraente a eles, principalmente quando são alvos de violência e maus 

tratos. 

Além do fator bullying, várias são as outras causas a justificarem a evasão escolar 

neste aspecto; uma delas está intimamente ligada a esse contexto –  a desestruturação familiar 

– que desemboca em problemas de ordem social, como a indisciplina e o baixo rendimento.  

A autoestima dos alunos-alvo de intimidação é por demais baixa, o que não os motiva a 

continuarem frequentando as atividades escolares. Comungam esse pensamento as ideias de 

Campos (2015, p. 33) quando adverte: 

 

Os psicólogos alertam para algumas consequências do Bullying e que 

constituem sinais de alerta a ter em atenção, como sejam, no que diz respeito 

às vítimas, o abandono escolar, a diminuição das notas, uma maior 

irritabilidade, queixas físicas frequentes, como sejam dores de cabeça ou de 

barriga, tendência para o isolamento, o manifestar desagrado relativamente 

aos intervalos e ao recreio, recusa em frequentar determinados lugares, que 

associa à violência quer porque são isolados e a podem potenciar, quer 

porque neles sofreu já algum tipo de agressão. (grifamos) 

 

O convívio social resta fortemente abalado, pois a pessoa alvo de violência sente-se 

impotente e imagina que as situações vivenciadas serão repetidas em qualquer contexto onde 

possa estar, razão por que evitam sair e participar de atividades coletivas, restringindo-se ao 

seu mundo de medo e angústia.  

A sensação é a de que o agressor poderá estar em todos os lugares. Com isso, 

percebe-se intenso apelo à clausura, justificado pelo pensamento de ser o agressor um ser 

onipresente.  
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2.7.2 Depressão 

 

Antes de adentrarmos a discussão profícua acerca da depressão nos casos de 

bullying, é importante debruçarmo-nos acerca do conceito para se lograr estabelecer um elo 

conectivo entre as observações seguintes. Neste sentido, valer-nos-emos dos escólios de Sá 

(2005) ao acentuar, numa abordagem histórica, o fato de a depressão constituir termo 

originado do latim, composto pelas palavras “de” com a junção da expressão “premere”, 

significativas respectivamente de baixar, pressionar, ou seja, pressionar para baixo. 

A depressão – é possível assinalar – denota algumas justificações explicativas de 

ocorrência no âmbito da análise psicológica. Acerca do bullying, consideramos que o 

cognitivo externa relação direta com o caso, pois, para essa corrente, grande parte da nossa 

realidade é constituída por nossos pensamentos e pelo modo como acreditamos serem as 

coisas (MILLER, 2003, p. 124). Com essa premissa identificamos as vítimas de agressão 

como as que estabelecem essa realidade de baixa estima e por projetarem sentimentos 

negativos como centrais em sua vida. 

Se formos situar numa escala de ocorrência as consequências e efeitos oriundos da 

intimidação sistêmica, seguramente, podemos afirmar a depressão como um elemento situado 

imediatamente anterior ao suicídio, pois é desde essa psicopatologia que se arregimenta a 

intenção de se matar. 

A depressão é uma doença de cunho fortemente social e emocional, pois traz em si 

uma cultura de que pode ser vencida por qualquer pessoa, sendo considerada muitas vezes 

algo não importante, ou controlável, quando, na verdade, se sabe ser esse distúrbio um dos de 

mais complexo tratamento, dada a dificuldade em perceber a origem do problema, quando, 

muitas vezes, não há uma razão especifica, sendo, portanto, uma falha química do cérebro. 

O diagnóstico e o tratamento são decisivos na depressão. Primeiro porque, quando se 

percebe a pessoa, compreende-se o problema de que é portadora, facilitando o 

desenvolvimento e o processo de cura. O tratamento, por sua vez, precisa ser levado a sério, 

pois muitas pessoas preferem opções não convencionais e dificultam os resultados esperados.  

No caso do bullying, os sintomas da depressão, como o isolamento, baixa autoestima, 

choro, ansiedade e irritação, podem ser facilmente detectados no ambiente da escola e 

também pelas famílias, quando são notadas mudanças de comportamento. 
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2.7.3 Suicídio juvenil ocasionado pelo bullying 

 

No que diz respeito ao suicídio juvenil, surge um termo próprio, que é o bullycídio, 

fenômeno que ocorre posteriormente aos casos de bullying. Nas orientações de Fernandez 

(2012, p. 85), é a composição de dois conceitos - bullying e suicídio -, referente ao suicídio 

provocado pela depressão e o trauma sofrido pela pessoa como consequência de intimidação 

sistêmica, perseguição e assédio. 

Pesquisa realizada por Hinduja e Patchin (2010, p. 206) expressam as razões 

justificantes para as vítimas tirarem a própria vida. Desse estudo: 

 

Se resalta la razón primordial tras los "bullycidios". Los doctores indican que 

la mayoria de los "bullycidios" son resultado del constante sometimiento de 

las victimas a escuchar comentarios dirigidos hacia ellas o sobre ellas, los 

cuales ocasionan ansiedad o sentimientos de desesperacion tan severos que 

las victimas entienden que es mejor no seguir viviendo para poder 

escaparlos. Incluso, un autor estadounidense sefiala que "el 'bully' mata a su 

victima sin poner una mano sobre ella". "Sin embargo, hay que tomar esta 

filtima aseveracion con mucho cuidado, ya que asume que el "bully" es el 

responsable del suicidio de su victima simplemente porque sus palabras la 

indujeron a sentirse en la necesidad de quitarse la vida
14

. 

 

Sob viés jurídico, há de se considerar as consequências para os casos de bullycídio 

como bem mais complexas, pois colidem com um dos princípios de maior relevância no 

ordenamento jurídico: o bem vida. 

Um caso emblemático a ser citado é o de Megam Meier
15

. A jovem estava há três 

semanas de completar os 14 anos quando se matou. Sua mãe, Tina Meier, lembra-se como se 

fosse ontem da primeira vez que sua filha adolescente, residente no Estado de Missouri, 

conheceu Josh Evans. Com a intenção de ser seu amigo, Josh fez um cercamento a Megam 

através de página na Web conhecida com Myspace.  

                                                           
14

 Tradução livre: A razão primordial por trás dos "bullycídios" é destacada. Os médicos indicam que a maioria 

dos "bullycides" é resultado da constante submissão das vítimas para ouvir comentários dirigidos a elas ou sobre 

elas, que causam ansiedade ou sentimentos de desespero tão graves que as vítimas entendem que é melhor não 

continuar vivendo para poder escapar deles. Até mesmo um autor americano aponta que "o 'valentão' mata sua 

vítima sem colocar uma mão nela". "No entanto, devemos tomar esta última afirmação com muito cuidado, uma 

vez que pressupõe que o agressor é responsável pelo suicídio de sua vítima, simplesmente porque suas palavras a 

levaram a sentir necessidade de tirar a própria vida. 
15

 J. Wallace, Bullycide In American Schools: Forging A Comprehensive Legislative Solution, 86 Ind. U. 735, 

741 (2011). 
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Passaram-se várias semanas durante as quais Megan pediu o número do telefone de 

Josh para ela ligar para ele. Ele respondeu, que como havia se mudado recentemente, não 

tinha número. Um dia, Tina encontrou sua filha consumida em prantos, pois Josh havia 

mudado de comportamento e começado a dizer-lhe coisas como: “-Já não quero ser seu 

amigo, pois escutei que não és muito boa com tuas amizades”.  

A adolescente, como lembra sua mãe, iniciou uma luta com sua imagem, e sofria de 

depressão. Mostrava-se distraída e afetada com esses comentários. Entre os que foram 

publicados logo após a sua morte, estava: o mundo seria um lugar melhor se ela não estivesse 

nele. No dia 16 de outubro, Tina lembra que Megan descobriu os comentários relacionados a 

ela na internet, o que lhe causou histeria extrema. Minutos depois Megan foi encontrada 

sufocada em seu quarto; a jovem morreu no dia seguinte. Vinte e duas semanas depois do 

incidente, foi descoberto que Josh não era uma pessoa real, tendo sido criada pela Sra. Lori 

Drew, cuja filha era amiga de Megan, mas que haviam rompido a amizade em virtude de uma 

briga de jovens.  

Segundo a fiscalização federal, Drew havia decidido violar os termos de serviço do 

Myspace e criar uma conta fantasma com uma foto que obteve sem autorização para ganhar a 

confiança de Megan e logo se vingar em virtude da briga com a filha. Drew foi acusada por 

violar "Computer Fraud and Abuse Act" (CFAA), sujeita a juízo no Tribunal Federal da 

Califórnia, e posteriormente foi absolvida; no entanto nunca foi acusada pelo suicídio de 

Megan. 

O caso de Megan traz a discussão acerca de alguns institutos jurídicos que podem ser 

analisados neste trabalho, como é a configuração do cyberbullying, fortemente demarcado 

pelo uso das redes sociais para perseguir e assediar a jovem. Resta configurada também a 

desproporcionalidade entre a idade da menina e da Sra Drew. 

Mesmo tendo sido processada, não houve culpabilização pelo suicídio, o que mostra 

uma falha no Estado da Califórnia, pois havia uma série de elementos caracterizadores da 

autoria do fato pela mãe de sua colega. Assim, é evidente que a falta de punição produz um 

sentimento de impunidade, ocasionando, assim, uma cultura do suicídio juvenil em razão do 

bullying como algo sem importância. 

Na seara civil, pode-se destacar a utilização da imagem de outra pessoa com um 

perfil falso. Além de revelar um claro ferimento ao direito de imagem, denota uma conduta 
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passível de reparação, tanto pelo uso inadequado, quanto pelos efeitos que causou na vida da 

jovem Megan. 

Alguns casos de suicídio também exprimem relação com a questão da sexualidade. 

Muitos grupos não aceitam determinadas pessoas pela escolha e percepção de gênero, ferindo 

abertamente os direitos da personalidade, pelo fato de que cada um tem o direito de escolher e 

perceber segundo a sua sexualidade.  Caso emblemático tratado sobre isso é o de Jamey 

Rodemeyer
16

. 

Jammey era um jovem de 14 anos que, desde muito pequena, havia mostrado 

tendências suicidas, visto que sofria episódios frequentes de bullying. Desde muito jovem, 

designava-se abertamente como bissexual e era ativo nas comunidades LGBTT. O fato de ser 

aberto e honesto, no entanto, com suas preferências sexuais não o livrou de ser vítima de 

vários bullies, por meio de contas eletrônicas anônimas que o atormentavam com mensagens 

depreciativas em diversos ambientes virtuais. 

Por meio do seu perfil na rede mundial de computadores, Jamey fomentava a 

prevenção do bullying, suicídio e tolerância, tomando como inspiração a música da artista 

Lady Gaga. Isso podia ser visto em vários vídeos de seu perfil no Youtube, onde expressava 

opiniões contra esse fenômeno e apoiando as outras vítimas a seguirem o caminho. 

Entre os comentários preconceituosos atribuídos diariamente a Jamey, viam-se 

escritos como: “Jamey é estupido, feio e mulherzinha”. “Ele deve morrer”. Essas mensagens 

eram para ele como o seu pão de cada dia. 

Segundo os meios de comunicação, Jamey esteve várias semanas à iminência do 

suicídio, colocando mensagens direcionadas nas redes sociais. A mais impactante foi quando 

colocou um fragmento da música de Lady Gaga, titulada "The Queen":"Don’t forget me when 

I come crying to heaven 's door". 

Antes de tirar a vida, Jamey emitiu dois comentários cibernéticos, entre os quais 

figurou como uma mensagem via Twitter a Lady Gaga, no qual ele agradeceu tudo o que ela 

havia feito por ele, por meio de suas canções. Em 18 de setembro de 2011, Jamey se enforcou 

e, posteriormente a esse fato, vários artistas e figuras públicas mostraram seu apoio à causa de 

prevenção do bullying. 

                                                           
16

 Hannah Roberts, Three Teenage Bullies Face "Hate Crimes" Charges Over Suicide Of Gay Boy, 14, Who Was 

Tormented Online., http://www.dailymail.co.uk/news/article-2040694/JameyRodemyer-suicide-3-bullies-face-

hate-crimes-charges-death-gay-boy.html (Acesso em 6 de setembro de 2018). 
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Com suporte nesse evento, vê-se que muitas medidas de prevenção só são tomadas 

depois da ocorrência de algum caso. É necessário vários jovens se matarem para que se 

tenham campanhas publicitárias com o fito de promover orientação e modos de prevenção. É 

inaceitável as vítimas encontrarem na morte uma saída para os seus problemas. 

Conforme Lopes (2014), as vítimas de bullying têm quatro vezes mais a 

probabilidade de cometer autocídio do que qualquer outra criança ou jovem que não esteja 

envolvida neste tipo de comportamentos.  No caso do cyberbullying, segundo investigações 

recentes realizadas nos EUA, uma em cada cinco vítimas pensa em cometer o autocídio, e 

uma em cada dez vítimas tenta fazê-lo. 

Sendo assim, é pacífico assinalar serem as vítimas de bullying muito mais propensas 

ao suicídio, pelo fato de carregarem para si uma culpa que não lhe é devida pela não aceitação 

e por perseguições fundamentadas na cultura do ódio e do assédio. 

Após identificarmos os elementos constitutivos do bullying, em seu contexto 

propedêutico, no módulo a seguir, mapearemos a tutela jurídica nos casos de bullying, 

compreendendo de que maneira o Direito se materializa como instituição protetiva dessas 

vítimas. Analisaremos todos os diplomas onde há o arcabouço protetivo nos casos de 

intimidação sistêmica, para, depois, nos debruçarmos no instituto da responsabilização civil.  
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3 TUTELA JURÍDICA NOS CASOS DE BULLYING 

 

Ocupar-nos-emos agora de traçar as diretrizes acerca da tutela jurídica nos casos de 

bullying, por meio de uma análise propedêutica, obedecendo à estrutura piramidal do nosso 

ordenamento jurídico. Partiremos da Constituição Federal de 1998, perpassando os conceitos 

relacionados ao direito da personalidade, lições do Código Civil de 2002, Estatuto da Criança 

e do Adolescente e, por fim, o regramento específico da temática, a Lei 13.185/2015 – Lei do 

Bullying. 

 

3.1 Constituição Federal de 1988 e a Dignidade da pessoa humana 

 

A tutela constitucional acerca da temática do bullying é clara quando se verifica a 

previsão do art. 3º, IV, da CF, onde os direitos e garantias fundamentais devem ser 

resguardados a todos: “Art. 3º - Constituem direitos e garantias fundamentais da República 

Federativa do Brasil: IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. 

Outro regramento constitucional a tutelar os direitos nessa abordagem repousa nos 

termos do art. 5º, X, da CF/88, quando se configuram danos e lesões, culminando com a 

reparação e indenização das vítimas, a saber: 

 

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos seguintes termos: X – são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;  

 

Nesta esteira, citamos também a previsão constitucional dos incisos III e XLI, do art. 

5º da CF/8: [...] III – “ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou 

degradante”; XLI – “a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 

fundamentais”. 
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Portanto, não há como distanciar esse dispositivo da temática em tela, pois este versa 

exclusivamente sobre a possibilidade de punição nos casos de discriminação em virtude da 

ofensa de direitos e liberdades fundamentais, como é o caso do bullying. 

No art. 6º da CF/88, há o destaque para a proteção social no referente à infância: são 

direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição”. Nesse contexto, merece uma correlação com o art. 277
17

 pois traz à baila a 

proteção integral da infância e adolescência. 

Resta incontroverso o fato de a reparação dos danos oriundos da prática do bullying 

encontrar amparo nos dispositivos constitucionais, e verifica-se, cristalinamente, que o 

legislador se preocupou com a integridade da criança e do adolescente ao prever na Carta 

Magna a garantia e plenitude dos direitos fundamentais inerentes a esse grupo social. 

Após a análise dos dispositivos constitucionais relacionados com a temática do 

bullying, cumpre-nos analisar o conceito da dignidade da pessoa humana. Essa discussão é 

necessária, pois este instituto está na maioria dos julgados versando sobre o bullying, e, 

muitas vezes, é concebido equivocadamente, por se ter uma noção muito ampliada deste 

conceito. 

A análise acerca da dignidade da pessoa humana, neste apartado, não tem como 

escopo esgotar lições conceituais e doutrinais, sendo relevante apenas se conhecer sobre este 

instituto e sua relação com a temática da garantia dos direitos fundamentais. 

A noção inicial de dignidade da pessoa humana – logo se verifica – é concebida 

como um princípio (Declaração Universal de 1948; Constituição Federal de 1988) que não se 

vincula a um contexto público ou privado – malgrado o viés privatista da nossa análise.  

Neste sentido, “[...] a dignidade é o marco jurídico que se constitui no núcleo 

fundamental do sistema brasileiro dos direitos fundamentais; significa que o ser humano é um 

valor em si mesmo, e não um meio para alcançar outros fins”. (CHILETTO, 2007, p. 59). 

Para essa autora, dignidade humana está particularmente associada à concepção de 

direitos fundamentais:  

                                                           
17

 Art. 277 – É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e adolescente, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligencia, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. 
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A noção de dignidade humana está particularmente associada à concepção 

de direitos fundamentais, nos seus mais abrangentes aspectos, que se 

complementam reciprocamente: individual, política e socialmente. A reunião 

desses direitos destina-se a possibilitar à pessoa humana a atender as suas 

exigências básicas para uma vida digna e para que se realize enquanto tal 

seja no enfoque material ou emocional. (Ibidem)  

  

 

Conforme conceitua Silva, citado por Chilletto, a dignidade dota-se de valor e 

princípio constitucional
18

:  

 

(...) a dignidade é dotada ao mesmo tempo de valor supremo e princípio 

constitucional. Valor porque contêm a essência da opção personalista da 

sociedade moderna. Visto que o ser humano se encontra no centro do 

ordenamento jurídico, sua dignidade deve ser protegida e promovida. Além 

disso, a dignidade é um princípio constitucional fundamental e geral que 

inspira não somente a ordem jurídica, mas também a ordem política, social, 

econômica e cultural, pois é fundamento da República Federativa do Brasil, 

constituída em Estado Democrático de Direito. (IDEM, 2007, pp. 60-61). 

 

 

A dignidade humana como um princípio jurídico reforça sua a importância para os 

estudos dogmáticos, porquanto é com suporte nessa análise que se percebe a constituição de 

direitos fundamentais da pessoa, motivo pelo qual é salutar se reconhecer sua efetividade ante 

os desafios do nosso ordenamento jurídico. Nesse sentido, Azevedo (2001, p. 116) ratifica 

esse entendimento ao oferecer essa definição: 

 

O princípio jurídico da dignidade fundamenta-se na pessoa humana e a 

pessoa humana pressupõe, antes de mais nada, uma condição objetiva, a 

vida. A dignidade impõe, portanto, um primeiro dever, um dever básico, o de 

reconhecer a intangibilidade da vida humana. Esse pressuposto, conforme 

veremos adiante, é um preceito jurídico absoluto; é um imperativo jurídico 

categórico. Em seguida, numa ordem lógica, e como consequência do 

respeito à vida, a dignidade dá base jurídica à exigência do respeito à 

integridade física e psíquica (condições naturais) e aos meios mínimos para o 

exercício da vida (condições materiais). Finalmente, a mesma dignidade 

prescreve, agora como consequência da especificidade do homem, isto é, de 

ser apto ao diálogo com o próximo e aberto ao amor, o respeito aos 

pressupostos mínimos de liberdade e convivência igualitária (condições 

                                                           
18

 No caso da dignidade humana, o conceito, além de normativo, é axiológico, porque a dignidade humana é 

valor - a dignidade é a expressão do valor da pessoa humana. Todo "valor" é a projeção de um bem para alguém; 

no caso, a pessoa humana é o bem c a dignidade, o seu valor, isto é, a sua projeção. Princípio jurídico, por sua 

vez, c a ideia diretora de um a regulamentação (Cf. LARENZ, "Derecho justo", 1985, p. 32). O princípio jurídico 

não é regra, mas é norma jurídica; exige tão-somente interpretação, mas também concretização. 
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culturais). Os três últimos preceitos (respeito à integridade física e psíquica, 

às condições mínimas de vida e aos pressupostos mínimos de liberdade e 

igualdade), como é próprio dos preceitos deduzidos dos princípios jurídicos, 

não são imperativos categóricos; embora fundamentais, na sua qualidade de 

requisitos mínimos para o desenvolvimento da personalidade e procura da 

felicidade, não são imperativos radicais, são imperativos jurídicos relativos. 

Além disso, devem ser obedecidos segundo sua hierarquia. 

 

A noção da dignidade da pessoa humana como relacionada aos pressupostos da 

liberdade e da convivência igualitária coaduna-se ao propósito deste estudo, pois se verifica a 

necessidade do respeito aos valores coletivos, principalmente, quando relacionados ao 

convívio social. Por isso, também, se verifica na materialização da atenção aos preceitos do 

respeito à integridade física e psíquica, às condições mínimas de vida e aos pressupostos 

mínimos de liberdade e igualdade. 

Impõe-se notar que a dignidade da pessoa humana é entendida como fundamento da 

nossa República e princípio jurídico, de sorte não poder ser distanciada da discussão inerente 

aos casos de bullying, tendo-se por corolário da proteção individual a garantia desse direito, 

como meio de evidenciar sua supremacia perante aos outros institutos tutelados. 

Obedecendo as orientações preliminares desta seção, prosseguiremos com a análise 

dos direitos da personalidade, com foco nos dispositivos do Código Civil de 2002. 

 

3.2 Os direitos da personalidade e o Código Civil  

 

Antes de adentrarmos, especificamente, módulos referentes ao direito da 

personalidade, destacaremos a importância do conceito de pessoa para o Código Civil, pois a 

discussão sobre os direitos da personalidade gravitam à orbita da noção preliminar de pessoa. 

O conceito de pessoa exprime certa insuficiência, quando se restringe sua concepção 

aos atributos da consciência, racionalidade e capacidade de querer, pois fundamentar esse 

conceito com base no ideário de autonomia individual, além de ser impreciso e relativo, 

redunda numa subjetividade latente. 

A pessoa é dotada da possibilidade de se contrapor ao mundo, tendo consciência e 

dominando-o, conforme sua vontade. Em vez de se esgotar num conjunto de ações/reações 

com a realidade exterior, o ente humano impõe a essa realidade os seus fins, fora dos 
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instintos, e determina-se com a liberdade. Integra-se ao mundo, mas não se reduz a ele. A 

pessoa é o único ser capaz de se possuir, tem consciência e domínio das próprias funções 

vitais e psíquicas.  A pessoa humana é responsável pelo seu próprio destino (ASCENSÃO, 

2000, pp. 20-21). 

Pode-se analisar a constituição da pessoa sob três aspectos doutrinários relevantes: a 

ela como o fim precípuo do Direito, como fundamento da personalidade jurídica e ainda 

traduzida na concepção de sujeito das situações jurídicas. A primeira concepção reside na 

ideia de que o Direito não subsiste pelas pessoas e sim para elas; a segunda é arregimentada 

na noção de suscetibilidade de ser a pessoa humana titular de direitos e obrigações; e a última 

volta-se para a necessidade do direito como instância coletiva, de ter em suas representações, 

tanto no polo passivo quanto ativo, a constituição de uma pessoa (CAMPOS, 2015, p. 76). 

Por óbvio, para nosso objetivo macro, refletiremos acerca do aspecto da pessoa como 

fundamento da personalidade jurídica, de modo a enquadrá-la num contexto de direitos e 

obrigações, inerente ao estudo do Direito Civil, principalmente, no pertinente à temática da 

responsabilização oriunda da violação de um direito. 

Nessa esteira, Azevedo (2001, p. 23), ensina: 

A pessoa humana, na verdade, se caracteriza por participar do magnífico 

fluxo vital da natureza (é seu gênero mais amplo), distinguindo-se de todos 

os demais seres vivos pela sua capacidade de reconhecimento do próximo, 

de dialogar, e, principalmente, pela sua capacidade de amar e sua abertura 

potencial para o absoluto (é sua diferença específica) (concepção da pessoa 

humana fundada na vida e no amor). 

 

Grosso modo, essa é, pois, uma versão da constituição de pessoa romântica e, por 

que não dizer, até distante dos institutos jurídicos, mas não se pode furtar a ideia de que, antes 

de tudo, a pessoa é sim um ser dotado de capacidades potencialmente sensitivas, fato a 

distingui-la de todos os outros seres. É o amor, portanto, um elemento não jurídico, que faz da 

pessoa um ser capaz de movimentar todas essas relações dos quais se tem ocupado o Direito 

desde sua gênese. 

Ainda nesta análise acerca do conceito de pessoa, é oportuno se cuidar, rapidamente, 

acerca do instituto da capacidade, porquanto o nosso objeto de estudo se volta exclusivamente 

para a figura da criança e do adolescente, quando são considerados, pelo Código Civil de 

2002, absolutamente (Art. 3º) ou relativamente incapazes (Art. 4º, I).  
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De efeito, é de salientar também o fato de a menoridade cessar aos 18 anos 

completos, da dicção do Art. 5º caput do CC/2002. Informação relevante esta, pois, desde 

esse recorte temporal, a responsabilização recairá sobre a figura do agressor e não mais sobre 

os pais, conforme veremos no capítulo 4, quando tratamos, especificamente, da 

responsabilidade civil nos casos de bullying. 

Feito esse entrecorte didático, o qual seguramente nos encaminhará a uma melhor 

análise dos conceitos seguintes, observaremos as contribuições doutrinárias acerca dos 

direitos da personalidade. 

A análise da gênese e evolução da tutela geral da personalidade insere-se numa longa 

e acidentada evolução das relações sociais privadas. Essa evolução está numa fase de 

maturação e transformação cujas discussões repercutirão diretamente nas relações jurídicas 

futuras, principalmente, pelo advento da irretroatividade dos aparatos tecnológicos, mostrando 

para a pessoa um binômio baseado no acesso às informações e no cuidado com a utilização 

desses recursos, haja vista as possibilidades de proteção da pessoa como sujeito de direitos. 

Os direitos da personalidade encontram respaldo histórico quando remontamos aos 

primeiros textos legais que mencionaram esse instituto, tendo sido sob a égide da doutrina 

alemã, e logo após, da Suíça, onde se mostram os primeiros enunciados acerca de regras 

relacionadas a esses direitos, muito embora o Código austríaco de 1810 já se reportasse a 

direitos inatos “[...] fundados na única razão pela qual o homem há de considerar-se pessoa”. 

(§16) (BITTAR, 2015, p. 66). 

As origens históricas da doutrina relacionadas aos direitos da personalidade 

remontam a Hugo Donellus, em seus Comentários à lei civil, quando propôs a diferenciação 

entre domínio “in persona cuiusque” e “in externis rebus”, tendo colocado na primeira 

ordem a liberdade, a incolumidade corporal e a reputação (FRUET, MIRANDA, 

RODRIGUES JR. 2012, p. 13). 

Hodiernamente, os direitos da personalidade representam um tema bastante 

discutido, seja no meio acadêmico, no âmbito dos tribunais, onde o Direito põe sob análise a 

proteção do ser humano, quando este se encontra em conflito, lesado ou ameaçado de lesão 

por uma determinada ação ou omissão. 

A discussão acerca da proteção do ser humano não é algo recente, tendo sido objeto 

de análise desde vários momentos históricos, pois a posição do Direito tocante a esse aspecto 
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se mostrou correlacionada ao contexto onde estava inserido, indicando, assim, uma proteção 

gradativa, constituída e consolidada com a evolução social e jurídica.  

No contexto brasileiro, percebemos os direitos da personalidade com maior 

notoriedade, desde os anos finais do século XX, aferindo uma envergadura quando da 

promulgação da Carta grande de 1988 e do Código Civil de 2002. 

A proteção da pessoa humana, por sua vez, é conduzida segundo as referências 

históricas e jurídicas. Vejamos a reprodução desta ideia de Barros: 

 

Ao início do século passado, quando da vigência do anterior Código Civil, 

época em que reinava o liberalismo, não se cogitava de a pessoa humana vir 

a ser objeto de tutela também nas relações de direito privado, na medida em 

que as legislações da época, nas quais se inspirou nosso legislador civil, 

tinham como preocupação central a proteção do patrimônio, bem como a 

circulação de riquezas e não o próprio homem. Retrato dessa afirmativa é 

que as constituições democráticas continham dispositivos que retratavam 

liberdades públicas, nada se detectando, no âmbito do direito privado, no 

concernente às normas de proteção à pessoa humana, em suas relações 

interprivadas. Daí a primazia e importância das normas relativas aos direitos 

da personalidade, inseridas em um estatuto que se destina a reger as relações 

privadas na sociedade (2002, p. 16). 

 

O Código Civil, por seu turno, trouxe importantes contribuições referentes a essa 

temática, dando vez em seus artigos 11 ao 21, ao capítulo II, intitulado Direitos da 

Personalidade, demonstrando, assim, o fato de a legislação haver acompanhado o percurso 

histórico das demandas sociais, mesmo de maneira atrasada, se comparada à realidade 

europeia, em especial, no Direito português, que já previa em seu código a proteção da 

personalidade desde 1966.
19

 

Os direitos de personalidade dão conteúdo essencial à personalidade e por isso são 

qualificados como direitos essenciais. Sem eles, a personalidade restaria uma “suscetibilidade 

irrealizada” destituída de valor concreto. São direitos sem os quais todos os outros direitos 

                                                           
19

 De acordo com o Direito português, os direitos da personalidade foram alocados nos artigos 70 a 81 do Código 

Civil de 1966. Nestes, inicialmente a abordagem se deu pela “tutela geral da personalidade” (art. 70º), segundo o 

qual: “1. A lei protege os indivíduos contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de ofensa à sua personalidade 

física ou moral” e mais adiante: “2. Independentemente da responsabilidade civil a que haja lugar, a pessoa 

ameaçada ou ofendida pode requerer as providências adequadas às circunstâncias do caso, com o fim de evitar a 

consumação da ameaça ou atenuar os efeitos da ofensa já cometida”. Além disso, segundo Letícia de Farias 

Sardas (2003), o diploma citado trouxe regras claras contra ofensas a defesa das pessoas falecidas (art. 71º), 

direito ao nome (art. 72º) e ao pseudônimo, a confidencialidade das cartas missivas (arts. 75º e 76º), as memórias 

familiares e outros escritos (art. 78º), direito à imagem (art. 79º) e à intimidade e à vida privada (art. 80º). 
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subjetivos perderiam todo o interesse para a pessoa – equivalendo isso dizer que se eles não 

existissem, a pessoa não existiria como tal (CUPIS, 1961, p. 17).  

Esses direitos exprimem duas acepções singulares: a essencialidade e a 

preeminência. A primeira resulta do próprio objeto do direito da personalidade denotativo de 

um nexo orgânico com a pessoa e identifica com bens de maior valor suscetível. Entrementes, 

e a segunda, decorre da sua mais direta projeção de pressupostos fundantes da ordem jurídica 

(FRUET; MIRANDA: RODRIGUES JR. 2012, p. 28). 

Os direitos de personalidade são classificados como direitos subjetivos cujo objeto 

são bens da personalidade. Esses direitos subjetivos fundam-se como permissões normativas 

de aproveitamento de bens determinados e de bens de personalidade como figurações 

autônomas diretamente ligadas ao ser humano (CORDEIRO, 2012, p. 26). 

O conceito de direitos da personalidade surgiu tardiamente na dogmática jurídica e 

expressa uma definição circular, segundo a qual 

Chamamos de direitos da personalidade aos direitos que concedem ao seu 

sujeito um domínio sobre uma parte da sua própria esfera de personalidade. 

Com este nome, eles caracterizam-se como “direitos sobre a própria pessoa” 

distinguindo-se com isso, através da referência à especialidade do seu objeto, 

de todos os outros direitos... Os direitos de personalidade distinguem-se, 

como direitos privados especiais, do direito geral da personalidade, que 

consiste na pretensão geral, conferida pela ordem jurídica, de valer como 

pessoa. O direito de personalidade é um direito subjetivo de ser observado 

por todos. (CORDEIRO, 2012, p. 932). 

 

É importante destacar, ainda, sobre a análise conceitual acerca dos direitos de 

personalidade, o fato de haver na doutrina uma divisão paralela estabelecendo uma dicotomia 

do conceito fundado na ideia positivista e naturalista. 

Para os autores de declínio positivista, os direitos da personalidade configuram-se 

como direitos subjetivos e exibem uma função especial relativamente à personalidade, 

constituindo o minimum necessário e imprescindível ao seu conteúdo. São direitos cuja 

ausência torna a personalidade uma suscetibilidade completamente irrealizável, sem valor 

concreto. Diferentemente, para a corrente naturalista (como Limongi França), esses direitos 

são expressos como faculdades exercitadas naturalmente pelo cidadão. Portanto, são direitos 

relacionados com atributos inerentes à condição de pessoa humana (BITTAR, 2015, ps. 37-

38).  
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No Direito português, a existência desse direito de personalidade é controvertida. A 

sua negação consubstancia-se na falta de características técnicas suficientes, sendo 

considerada uma permissão genérica sem objeto específico, muito embora denote um 

expediente dogmático. A jurisprudência refere com frequência ao art. 70º do Código Civil 

para retirar dele “direitos especiais” a proteger, como os direitos ao sono, a descanso, à 

integridade física, à saúde e ao bem-estar (CORDEIRO, 2012, p. 33). 

O direito geral de personalidade é uma figura germânica, concebida com amparo no 

Código Civil ao dispor sobre a responsabilidade civil por lesão a bens de personalidade 

arrolados e de outros direitos, situada na fundação constitucional da ordem jurídica sobre a 

dignidade humana. Acontece que, mesmo na Alemanha, ele não é entendido como um direito 

de personalidade a mais, reconduzindo-o a um princípio orientador na formulação de direitos 

singulares, concretizando posições consolidadas pela prática (ASCENSÃO, 1977, pp. 79-81). 

Esse direito é um autêntico direito subjetivo
20

, porque confere à pessoa o poder de 

exigir dos demais uma conduta normativa positiva ou negativa e a possibilidade de recurso 

aos tribunais em caso de recusa dessa conduta. Seu objeto deve ser compreendido como 

cláusula geral, a personalidade humana, juridicamente, tutelada. Os elementos de indefinição 

e de incerteza preliminares próprios das cláusulas gerais, no lugar de retirarem sua 

subjetividade, permitem, em sistemas jurisprudenciais valorativos, conferir, ao direito geral de 

personalidade, maleabilidade e versatilidade de aplicação a situações novas e complexas 

(SOUSA, 1995, p. 93). 

Sendo assim, o direito geral de personalidade deve ser concebido como um direito de 

autodeterminação ético-existencial, no seu conteúdo de dignidade humana. Esse instituto pode 

enunciar um princípio geral de resolução dos casos de conflitos entre direitos e interesses 

constitucionalmente protegidos ou a própria indisponibilidade do conteúdo essencial do 

direito geral de personalidade (OLIVEIRA, 2002, pp. 93-94).  

Por isso, a concretização desse primado é decisiva para a atribuição da tutela geral da 

personalidade ao Direito privado, realçando a dicotomia dos direitos de personalidade e os 

direitos fundamentais. Portanto não há no âmbito do Direito constitucional um similar direito 

fundamental geral de personalidade, como expressamente previsto no artigo 70º do Código 

Civil português (SOUSA, 1995, p. 92). 

                                                           
20

 Nesse sentido, o direito subjetivo deve ser entendido como uma garantia de certa posição favorável a um dado 

sujeito. Não se trata, pois, de um direito objetivo, que preordena a vida social como uma realidade que não se 

encerra na titularidade de ninguém (ASCENSÃO, 1977, p. 35). 
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Os direitos de personalidade assumem, por conseguinte, a posição de direitos de 

defesa contra a ingerência estatal lesiva, acarretando a possibilidade de responsabilização civil 

do agente público em caso de violação, como na temática retratada - o bullying escolar. 

(RIBEIRO, 2007. pp. 14-17). 

Evidenciam-se, com efeito, após a análise conceitual do direito da personalidade, as 

suas características doutrinárias, sendo classificados como: a) subjetivos - derivada da sua 

acepção de essencialidade
21

; b) privados - uma vez tutelando aspirações particulares das 

pessoas em suas relações; c) universais - opõem-se a todas as pessoas sem condicionantes, 

bastando para tal sua qualidade individual; d) absolutos - pois decorrem de uma obrigação 

jurídica de não lesividade na relação entre os sujeitos
22

; e) não patrimoniais - pois não 

denotam uma utilidade de ordem econômica; f) inatos - haja vista estar intrinsecamente 

ligados à condição de pessoa; g) perpétuos - acompanham o indivíduo antes mesmo do 

nascimento, durante toda sua vida, e extinguem-se apenas com a sua morte; h) indisponíveis - 

em virtude da essencialidade do seu objeto, não pode ser disposto. 

Especialmente no referente ao caráter não patrimonial dos direitos da personalidade, 

verifica-se a literatura portuguesa como ratificadora desse atributo, conjugando duas 

observações pertinentes. A primeira delineia a caracterização desses direitos como não 

patrimoniais. Habitualmente, esta é efetuada em termos genéricos e não em um tratamento 

específico, como ferimento ao direito de imagem, por exemplo. A segunda aponta para a 

distinção doutrinária entre direitos pessoais e patrimoniais, conduzindo a maioria da doutrina 

lusitana a enquadrar os direitos de personalidade na categoria de direitos não patrimoniais 

(FESTAS, 2009, ps. 102-103). 

Sobre essa temática, Sousa (1995, pp. 414-415) assinala: 

A noção de patrimônio é controversa, sendo mesmo discutível uma “divisão 

estanque” entre direitos patrimoniais e não patrimoniais. Segundo a noção 

tradicional de patrimônio “como conjunto das relações jurídicas, avaliáveis 

em dinheiro e de que é sujeito passivo e ativo uma dada pessoa”. São 

patrimoniais, os direitos avaliáveis em dinheiro e pessoais, os não avaliáveis 

em dinheiro.  

                                                           
21

 Os direitos da personalidade constituem uma categoria autônoma no sistema dos direitos subjetivos, que deriva 

do caráter de essencialidade, da configuração particular e do caráter especial de sua fisionomia. Nas mais vastas 

categorias de direitos subjetivos (direitos privados, não patrimoniais, absolutos) podemos integrar os direitos da 

personalidade (CUPIS, 1961, p. 31). 
22

 Sabemos, porém, que o caráter absoluto não significa que estes direitos não sejam suscetíveis de limitação. 

Nesse sentido, não há nenhum direito absoluto, pois todo direito é necessariamente limitado. Particularmente, é 

importante acentuar que o caráter absoluto do direito de personalidade não pode significar uma arbitrariedade 

reconhecida ao titular. Até por estarmos em domínio em que o fundo ético é uma constante, a arbitrariedade deve 

estar mais afastada que em qualquer outro setor do Direito. (ASCENSÃO, 1977, pp. 83-84). 
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Muito embora o autor acentue que os bens de personalidade não façam parte do 

patrimônio da pessoa, há de se destacar a existência de uma relevância econômica, e da sua 

lesão podem resultar não apenas danos não patrimoniais como também danos patrimoniais
23

.  

Por isso, corroboramos o entendimento de Festas (2009, p. 95), quando diverge da 

maioria dos autores, ao desvincular essa característica da não patrimonialidade, devendo esta 

ser rejeitada, a exemplo do direito de imagem ser qualificado obrigatoriamente como 

patrimonial.  

Todas essas características estão dispostas na doutrina com dois objetivos básicos: a) 

fundamentar a discussão teórica acerca dos direitos da personalidade; b) sedimentar a análise 

de casos em situação de conflitos entre os direitos da personalidade, em especial quando se 

deparam situações de bullying escolar nas quais a relação do agressor com a vítima é arrimada 

numa verdadeira colisão de direitos. 

Nesta senda, o exercício simultâneo de direitos subjetivos, como são os da 

personalidade, por várias pessoas, pode representar uma situação de conflito. Isso acontece 

quando o exercício do direito de uma pessoa, isoladamente considerado, não é compatível 

com o exercício do direito de outra, também isoladamente lesado. São ocasiões nas quais a 

satisfação de um direito implica a ofensa do outro (VASCONCELOS, 2008, p.291). 

No caso do bullying, verifica-se haver exercício de direito por parte do agressor, 

porquanto não lhe assistem razão e justificativa para a realização de condutas sobradamente 

violentas e degradantes. Há, portanto, uma fundamentação putativa, em relação ao seu direito, 

quando age por conta própria, vislumbrando insignificância ou não lesividade em sua 

conduta. 

Sendo assim, é necessário o conhecimento dos direitos da personalidade em sua 

completude, no intento de elencar, diante das ocorrências, todos os direitos violados, haja 

vista o fato de, na prática de violência e constrangimento ilegal, como se caracteriza o 

bullying, vários bens jurídicos serem feridos. 

Cumpre-nos, assim, analisar a jurisprudência seguinte para confirmar o entendimento 

de que os direitos retrocitados são garantidos e protegidos pelas cortes superiores, no intento 

de resguardar o ser humano em sua inteireza. O julgado a seguir, do Tribunal de Justiça do 

                                                           
23

 Nesse caso, Capelo de Souza, qualifica esses danos patrimoniais como indiretos (1995, p. 459).  
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Rio Grande do Sul, privilegia dois dos mais relevantes direitos consagrados pelo Código 

Civil. 

 

Ementa: CYBERBULLYING. CRIAÇÃO DE COMUNIDADE NO "ORKUT". 

CONTEÚDO OFENSIVO À HONRA E À IMAGEM DA AUTORA. VIOLAÇÃO 

A DIREITOS DA PERSONALIDADE. ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR CARACTERIZADO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. Criação de 

comunidade no "Orkut" pela ré, menor impúbere, na qual passou a veicular 

comentários depreciativos e ofensivos a colega de turma de colégio. Conteúdo 

ofensivo à honra e imagem da autora. [...] Os genitores respondem de forma 

objetiva, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados pelos filhos menores. 

Responsabilidade que deriva da conjugação da menoridade do filho e da 

circunstância fática desse se achar sob o pátrio poder dos pais, a quem incumbe zelar 

pela boa educação da prole. Dano "in re ipsa", dispensando a prova do efetivo 

prejuízo. (Apelação Cível Nº 70042636613, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 27/05/2015). Nona Câmara 

Cível Diário da Justiça do dia 01/06/2015 - 1/6/2015 Apelação Cível AC 

70042636613 RS (TJ-RS) Miguel Ângelo da Silva. Disponível: 

https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=Cyberbullying. Acesso em 23 

de janeiro de 2019. 

 

 

O conteúdo do julgado revela-se conectado com a base de debate desta dissertação, 

pois claramente indica a vinculação do Judiciário aos direitos a seguir analisados, e ainda traz 

a noção de responsabilidade civil pelos pais nos casos dos danos decorrentes da prática do 

bullying. Independentemente, no lapso da decisão em 2015, verifica-se que essa temática está 

presente rotineiramente nos tribunais e causa grandes reflexões. Os choques às vítimas são os 

mesmos de anos atrás, de sorte a se proceder, portanto, a uma atuação enfática, a fim de essa 

realidade não proliferar ainda mais, em razão do avanço da tecnologia e das redes sociais.  

Merece, portanto, desde então, oferecer-se uma análise pormenorizada dos direitos 

da personalidade dispostos pela doutrina como direitos físicos, psíquicos e também morais. 

Desvelaremos a seguir, então, lições conceituais, práticas e, principalmente, estabelecendo 

uma conexão com o tema sensível deste trabalho - o bullying. Cuidaremos a seguir sobre o 

direito à personalidade no que toca a vida, imagem, intimidade, integridade e honra. 

 

3.2.1 Vida 

 

É indiscutível a primazia do direito à vida, sendo o bem de maior relevo na ordem 

natural e jurídica, exatamente pelo fato de, ao seu redor, circularem os demais direitos 

https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=Cyberbullying
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constitutivos da pessoa humana. A proteção à vida inicia-se ainda no ventre materno e cessa 

apenas com a morte da pessoa. 

Este é um direito revestido, em sua inteireza, de todas as características referentes 

aos direitos gerais de personalidade, donde se destacam a indisponibilidade, impondo-se pelo 

respeito exigido a todos os componentes da coletividade (BITTAR, 2015, p. 120). 

A tutela desse bem encontra amparo constitucional na previsão expressa da 

inviolabilidade à vida, desde a Constituição de 1967, em seu artigo 153, caput, como na atual 

Carta, em seus artigos 1º e 5º capita, considerados, respectivamente, como princípio 

fundamental e pilastra da sociedade brasileira, ancorada na dignidade da pessoa humana. 

No âmbito civil, a vida é inserida sob a concepção de um direito da personalidade. 

Mesmo considerado de índole personalíssima, destaca-se esse direito por comportar a ação de 

terceiros em sua preservação. Ainda nesta esteira, menciona-se a proteção da vida, ao 

verificar a garantia dos alimentos (artigo 1694 e 1710 do Código Civil de 2002). 

Esse é, portanto, o elemento central, quando se verifica a possibilidade de reparação 

civil em detrimento da ocorrência de bullying escolar, pois o sujeito passivo, indistintamente, 

deve ter sobre si a garantia desse bem supremo, dele decorrentes os outros direitos. 

Muito comuns nos casos de bullying são os autocídios ocorrentes exatamente pelo 

fato de a vítima não encontrar amparo e suporte para lidar com essa situação conflituosa, 

sendo a retirada da vida a sua possiblidade única de libertação dos constrangimentos e 

humilhações. 

Relativamente à imposição autocida, o induzimento, instigação ou auxílio ao 

suicídio, há uma previsão de sanção no Código Penal Parte Especial, no Título I, 

considerando o apenamento e a dosimetria que leva em conta se ato de ceifar a vida alheia se 

consuma ou se da campanha e do azedume da influência mental redunda lesão corporal de 

natureza grave. As majorantes são consideradas em função do elemento subjetivo motivo, 

com a duplicação da pena, caso o crime tenha o caráter egoístico ou se a vítima é menor ou 

possui capacidade de resistência diminuída (BITTAR, 2015, p. 123). 

O suicídio é a consequência mais grave do bullying, pois dele não há como 

vislumbrar uma reparação que possa recompor os danos e os influxos trazidos pela ausência 

de um ente querido, principalmente quando filho, no início de sua vida. Por isso, nesse caso, 

além da responsabilidade civil, há de se denotar a importância da tutela penal como meio de 
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desestimulo a essa prática e também como referência punitiva pessoal, indo além do 

pagamento de indenizações. 

 

3.2.2 Imagem 

 

 

O direito à imagem é concebido, principalmente, em razão do caráter de 

patrimonialidade, no entanto, a discussão aqui tecida reside na análise da ofensa desse bem 

como um meio de caracterização do bullying, porquanto, na maioria das vezes, os jovens não 

conseguem perceber a dimensão da importância e proteção desse direito. Ao contrário do que 

se possa imaginar, esse direito não está inserido apenas para aquelas pessoas públicas e 

famosas, como também pode ser atribuído, de modo universal e indistinto, a todos os seres 

humanos, inclusive aquele mais tímido e reservado, o qual, geralmente, é o alvo das agressões 

da intimidação sistêmica. 

Eis o conceito de direito à imagem, segundo Bittar (2015, p. 153): 

Consiste no direito que a pessoa tem sobre a sua forma plástica e respectivos 

componentes distintos (rosto, olhos, perfil, busto) que a individualizam no 

seio da coletividade. Incide, pois sobre a conformação física da pessoa, 

compreendendo esse direito um conjunto de caracteres que a identifica no 

meio social. Por outras palavras, é o vínculo que une a pessoa à sua 

expressão externa, tomada no conjunto, ou em partes significativa, como a 

boca, os olhos, as pernas, enquanto individualizadoras da pessoa. Reveste-se 

de todas as características comuns aos direitos da personalidade. 

 

Percebemos, pois, ao conferir todas as características ínsitas aos direitos da 

personalidade, a imagem como constituída divergentemente dos outros direitos pelo caráter da 

disponibilidade, pois, no aspecto comercial, há a possibilidade de se dispor da sua imagem, 

como um atributo decorrente da autonomia privada. 

Não se pode olvidar, no entanto, é do fato de que a imagem dever ser respeitada não 

apenas quando se consideram casos de exposições midiáticas, mas também em sede de 

anonimato, quando uma pessoa não autoriza a exposição indevida de sua representação 

imagética, principalmente quando isso constituir situações vexatórias e degradantes. 

É, portanto, uma violação a esse direito, quando jovens, intencionalmente, utilizam a 

imagem de alguém com vistas a ridiculizar a pessoa. Isso acontece no caso de fotografias 
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tiradas e expostas sem autorização do fotografado, quando há a alteração original da imagem, 

como procede com os “memes”. 

Situação mais séria e perigosa é quando há casos de propagação de vídeos pessoais, 

ou até mesmo em sede de prática de bullying, como no happy-slapping, quando os 

adolescentes se valem da tecnologia para expor o exato momento da agressão em redes 

sociais, ferindo explícita e injustificadamente a dignidade da pessoa materializada pelo uso 

indevido de sua imagem numa situação denotativa de vulnerabilidade. 

Isso se relaciona à faculdade disposta pela pessoa de escolher as ocasiões e os modos 

pelos quais deve aparecer em público. Baseia-se, como os demais direitos dessa ordem, no 

respeito à personalidade humana, tendo sua origem histórica no denominado right of 

privacity, evitando-lhe exposições públicas não desejadas, Esse direito – nota-se - inclui 

também o impedimento de que outrem se utilize, sem a prévia e expressa autorização do 

titular de sua expressão externa, ou de qualquer dos componentes individualizadores 

(BITTAR, 2015, pp. 154-155). 

A divulgação da imagem deve acontecer de maneira responsável, sendo vedada 

qualquer ação resultante em lesão à honra, à reputação, ao decoro (ou à chamada imagem 

moral ou conceitual) à intimidade e a outros valores da pessoa (uso torpe). Logo se percebe, 

no caso enunciado em tela, a ocorrência de uma evidente lesão à honra da vítima, sendo-lhe 

maculada a imagem moral e conceitual. 

Com o advento, então, da rapidez das informações tecnológicas, pode-se concluir 

que a reparação desses danos se mostra inócua, porquanto milhares de pessoas terão acesso ao 

conteúdo da exposição da vítima, causando repúdio a alguns e humor para outras. Note-se, 

com efeito, a ineficácia da reparação, pois não há como se reestabelecer o status quo de 

dignidade da pessoa, cabendo, portanto, além dos danos morais, o arbítrio de danos punitivos.  

Com relação a esse entendimento, Bittar (2015, p. 159) considera que o uso indevido 

da imagem tem sido amplamente ampliado, em função dos próprios avanços tecnológicos. A 

imagem tornou-se o grande elemento de autossustentação, ensejando cifras milionárias para 

os provedores, em decorrência do grande interesse que existe na exploração da imagem 

humana. 

A tutela desses direitos abrange a proteção de ordem administrativa, penal e civil, 

sendo cabíveis, dentre outras medidas, a busca e a apreensão do material violador em 
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consonância com a ação de reparação de danos, abrangendo tanto os de caráter moral como 

patrimonial. 

A jurisprudência, por seu turno, tem estabelecido que a indenização deve ser 

compatível com a notoriedade da pessoa e o espectro do uso ilícito (RT 519/83 e 550/190). 

Esse critério visa à impossibilidade do enriquecimento ilícito por aqueles que não tenham 

lastro patrimonial. A indenização deve ser, pois, compatível com a realidade financeira do 

demandado, visando a atender a sua satisfação como violação do dano. 

 

3.2.3 Intimidade 

 

O direito à intimidade é disciplinado como um direito negativo – pois é expresso em 

um não fazer – de cunho psíquico da pessoa, não obstante se destine a resguardar a 

privacidade da pessoa em diversos aspectos, tais como: pessoais, familiares e nas relações 

jurídicas negociais. 

Esse direito encontra substrato constitucional na proteção e resguardo da vida 

privada e da intimidade, assegurando-se a sua inviolabilidade, conforme artigo 5º, X, da 

CF/88). 

As bases desse direito foram lançadas no século XX, sendo sustentadas, de um lado, 

pelo direito geral à intimidade, com particularizações quanto à imagem, ao segredo e à 

privacidade, sendo concebido na exata medida da elisão de qualquer atentado a aspectos 

particulares ou íntimos da vida da pessoa em sua consciência, no seu circuito próprio, 

abrangendo também a sua casa, seus familiares e as correspondências (BITTAR, 2015, pp. 

172-173). 

Muitos são os casos conhecidos nos quais se verifica a violação deste direito. Em 

especial, podem ser divisadas inúmeras situações ocorridas nos espaços escolares brasileiros, 

nas quais um grupo de pessoas, de modo intencional, tem acesso a informações pessoais da 

vítima e as divulga com o objetivo de ridiculizar, de humilhar.  

Esse é um caso típico de bullying escolar de proporções imensuráveis, 

principalmente quando se tem o reforço dos recursos tecnológicos como meio de propagar as 

informações intentadas. Vários são os exemplos vislumbrados nas escolas, dentre os quais: a 

divulgação de fotografias íntimas e pessoais da vítima, de seus escritos – Art. 218 do Código 
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Penal – haja vista o fato de que, muitas vezes, a introspecção é uma característica comum dos 

alvos dos agressores. 

Nesse sentido, percebemos que esse direito aufere paulatinamente mais relevo, haja 

vista a expansão da tecnologia e das técnicas de virtualização do comércio e de comunicação, 

como defesa natural do ser humano contra as investidas tecnológicas e a ampliação do 

convívio social. 

Sob esse aspecto, ressaltamos a importância e a necessidade de se trabalhar não 

apenas as possibilidades de reparação e responsabilização oriundas da violação desse direito, 

mas também de se envidar esforços na tentativa de prevenir a ocorrência dessas situações. 

Nesse prisma, destacamos a relevância salutar das escolas no combate e conscientização de 

seus discentes. 

O ponto nodal desse direito descansa na exigência da proteção ínsita ao psiquismo, 

conduzindo a pessoa a não querer que determinados aspectos de sua personalidade e de sua 

vida cheguem ao conhecimento de terceiros, sendo vedada, portanto, qualquer interferência e 

auscultação arbitrária na vida privada, na família, no domicílio e na correspondência, bem 

como – na fórmula adotada pela  Declaração Universal – coíbem-se os ataques a sua honra ou 

reputação (BITTAR, 2015, p. 173).  

A doutrina reúne como bens protegidos no campo do direito à intimidade: as 

confidências, informes e dados pessoais, recordações pessoais, memórias, diários, relações 

familiares, lembranças de família, sepultura, vida amorosa conjugal, saúde (física e mental), 

afeições; entretenimento, costumes domésticos e atividades negociais, sendo tudo adstrito à 

pessoa e a sua família, logo, incompatível em relação à curiosidade pública (BITTAR, 2015, 

p. 174). 

Destaquemos, por oportuno, o fato de esse direito encontrar uma flexibilização 

quando se trata de pessoas públicas, com certa notoriedade, pois alguns eventos de sua vida, 

respeitados os limites, podem ser revelados sem a sua anuência. Estamos diante de uma 

possibilidade de mitigação dos direitos da personalidade, sendo vedada, de todo modo, a 

extrapolação desses direitos. 

No referente, por fim, à reparação desses direitos perante os casos de violação, 

recorremos ao Código Civil em seus arts, 12 e 21, que, de maneira explícita, garantem a sua 

inviolabilidade e a responsabilização, quando necessário. 
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3.2.4 Integridade 

 

 

A proteção dos direitos relacionados à integridade física exprime como bem jurídico 

tutelado a incolumidade do corpo e da mente. Essa abordagem inicial merece destaque, pois 

não se protege tão-somente o corpo humano em sua matéria, mas também se verifica uma 

atenção especial à mente, como um dos componentes da pessoa em sua inteireza.  

Este direito, como outros inerentes à qualidade de pessoa, persegue essa condição 

desde a sua concepção até a morte, transpondo as limitações fisiológicas e ambientais, 

alcançando, portanto, também, a figura do nascituro e do cadáver. Em oposição ao direito à 

vida, à integridade, pode apresentar-se como um direito disponível, dependendo da situação 

específica na qual se analisar. 

Tendo como premissa a regra básica de convivência, expressa pela máxima neminem 

laedere, concebe, de um lado, no interesse da sociedade, que o sujeito desenvolva em sua 

plenitude as duas aptidões, contribuindo para o desenvolvimento social, e de, outro lado, 

verifica-se a higidez física e intelectual da pessoa, possibilitando-lhe vida mais confortável 

para o alcance de seus objetivos particulares (BITTAR, 2015, pp. 129-130). 

A tutela jurídica tem como escopo evitar à pessoa o sofrimento físico, o prejuízo à 

saúde ou a perturbação mental, irradiando para as searas penais e civis o âmbito de 

responsabilização. 

Na área civil, são protegidos todos os aspectos relacionados aos bens concernentes à 

pessoa, sendo possível a disposição pelo próprio interessando, sendo observados os devidos 

limites legais. O consentimento é, nesse caso, imprescindível, necessitando, portanto, de 

manifestação por escrito e mediante explicita enunciação dos fins objetivados (BITTAR, 

2015, p. 131). 

Destacamos o fato de que a integridade física, nas discussões referentes aos direitos 

civis, inclina-se para o debate acerca dos transplantes e autolesões, como a mutilação 

voluntária, ou até mesmo relacionada à prática de esportes perigosos. Nesses casos, a doutrina 

é uníssona no sentido de manter o caráter da extrapatrimonialidade como regra para o direito à 

integridade física ante o poder da disposição de partes do corpo. 

As cirurgias para mudança ou adequação de sexo também se encontram pareadas a 

este rol de possibilidade, onde se verifica uma autonomia da vontade ao dispor do próprio 

corpo, fundamentando-se no ideal, protegido pelos direitos humanos, de liberdade de 
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orientação sexual. Ocorre diante dessa realidade a percepção dos direitos da personalidade, 

em especial, à integridade física, sob dois aspectos. 

O primeiro corresponde ao direito da pessoa de dispor do seu corpo segundo a sua 

vontade e orientação sexual; o segundo consiste na proteção e respeito que essa pessoa 

necessita da coletividade ante sua opção pela mudança, pois num contexto, especialmente 

escolar, ou de outro tipo de coletividade, esse direito pode ser transgredido, em nome de uma 

cultura do preconceito e desrespeito à diversidade sexual. 

Por isso, é importante, na temática específica do bullying, a proteção da integridade 

física da pessoa humana ser concebida sob o viés de garantia de sua liberdade de expressão 

ante possíveis casos de violência que a vítima venha a sofrer. 

Sendo assim, encontra-se uma relação além da disposição do próprio corpo, devendo 

esta análise ser fundamentada, principalmente, na ideia de os jovens e adolescentes 

precisarem ter seus direitos resguardados, no ambiente escolar, a fim de se evitar as 

influências da prática de bullying, e que não se tenham os direitos civis violados de modo 

intencional. 

O direito à integridade pode ser qualificado como um direito físico ou psíquico, pois 

assegura a não lesividade aos bens corpóreos e pertencentes à psique.  

Esse direito materializa-se pelo respeito, a todos impostos, de não afetar a estrutura 

psíquica de outrem, sejam ações diretas, sejam indiretas, seja no ritmo comum da vida, seja 

em tratamentos naturais ou experimentais, ou, ainda, repressivos. Incumbe, portanto, à 

coletividade e à pessoa a obrigação negativa da interferência no aspecto interno da 

personalidade de outrem (BITTAR, 2015, pp. 182-183). 

Com efeito, o ordenamento jurídico veda todas as práticas tendentes ao 

aprisionamento da mente, ou a intimidação pelo medo ou pela dor, consistindo, assim, numa 

perfeita correlação com os agressores que veem em suas vítimas um alvo ideal de intimidação 

sistêmica nos contextos escolares. 

 

3.2.5 Honra  

 

A honra é expressa como um direito moral da personalidade, pois sua violação atinge 

o âmbito da subjetividade da pessoa humana, não sendo possível verificar traços 

identificadores visíveis quando de sua transgressão pela pessoa. Esse é, sobretudo, um dos 
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direitos a merecer mais atenção, quando da discussão do bullying, porquanto as vítimas têm a 

sua honra deverasmente abalada em virtude das agressões sofridas. 

Nesse aspecto, defendemos o ponto de vista segundo o qual qualquer pessoa deve ter 

esse direito garantido, mesmo no caso de um absolutamente ou relativamente incapaz, pois se 

trata de um direito segundo o qual não se pode dispor, nem mesmo, para resguardar “o resto” 

de honra e dignidade sobrevinda após os ataques de bullying. 

O reconhecimento desse direito reverbera-se na necessidade de defesa da reputação 

da pessoa – honra objetiva – compreendendo o bom nome e a fama que detém no seio da 

coletividade, ou seja, a estima tida nos ambientes familiares, escolares, profissionais e 

comerciais. Alcança, também, o sentimento pessoal de estima, ou a consciência da própria 

dignidade – honra subjetiva – materializada pela dignidade e decoro (BITTAR, 2015, p.201). 

O bem jurídico tutelado, nesse caso, é reputação, e pode ser verificada sua incidência 

quando há calúnia, injúria ou difamação. O bullying é expresso com maior frequência nas 

injúrias, principalmente raciais. Há ainda algumas pessoas que, no âmbito coletivo, 

utilizando-se da justificativa da gozação e da brincadeira, ofendem seus pares em virtude da 

etnia ou raça. Nesse sentido, Bittar (2015, pp. 206-207) adverte: 

 

A projeção da pessoa no seio social envolve inúmeros contextos. Na vida 

contemporânea, a honra está espalhada por diversas dimensões, envolvendo 

a vida escolar, a vida virtual, a vida social e a vida profissional. 

Considerando esses inúmeros contextos de proteção à dignidade humana, é 

importante salientar o quanto a vida virtual, a vida profissional e a vida 

escolar podem ser afetadas por fenômenos que não são inteiramente 

estranhos à história, mas que têm se manifestado e têm se identificado de 

modo mais enfático nos últimos anos, a partir de fenômenos como o 

cyberstalking envolvendo o assédio virtual nas redes sociais ou em outros 

meios virtuais, o bullying escolar, muitas vezes inclusive praticado à 

distância do ambiente escolar pelas redes socais, e a afetação do 

comportamento profissional da pessoa, a partir do assédio moral nas relações 

de trabalho. Em todas essas dimensões, a honra da pessoa pode estar em 

jogo, e pode ser gravemente comprometida, daí a necessidade da reação 

incisiva do direito. (Grifamos). 

 

No referente, em específico, ao bullying, é inegável a perturbação provocada pelo 

agressor, pois afeta diretamente esse direito em análise – a honra – mas também sua 

integridade física e psíquica, de modo a encaminhar-se a um processo sério de transtornos de 

ordem psicológica.  
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E o fato se torna ainda mais preocupante, quando encontra nas redes sociais um 

instrumento de veiculação rápida de informações, caso cuja lesão a esse bem jurídico tutelado 

toma medidas imensuráveis. Nesse sentido, deve-se orientar a todos os cidadãos brasileiros 

acerca das repercussões oriundas do compartilhamento falso de informações, principalmente 

quando ofender a honra de outrem. 

Isto configura, pois, um entendimento pacificado nos tribunais superiores, conforme 

se observa neste julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em 2015: 

 

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍDEO DIVULGADO EM 

SITE DE COMPARTILHAMENTO (YOUTUBE). HONRA OBJETIVA. 

OFENSA À IMAGEM E AO NOME. DEVER DE RETIRADA. 

INDICAÇÃO DE URL'S. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. 

É pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no 

sentido de que, deve ser retirada da internet as informações difamantes a 

terceiros manifestadas pelos usuários, independentemente da indicação 

precisa, pelo ofendido, das páginas em que foram veiculadas as ofensas 

(URL's) . 2. A Constituição Federal protege a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, enquanto atributos da personalidade (art. 5º, 

X). No entanto, a Carta Magna também assegura a livre expressão da 

atividade intelectual, artística, científica e de comunicação (art. 5º, IX), bem 

como a liberdade de manifestação do pensamento (art. 5º, IV). Há aparente 

conflito de direitos fundamentais, quais sejam, o de livre manifestação e o da 

inviolabilidade da esfera íntima, quando se trata de liberdade de imprensa e 

da mídia eletrônica. 3.A liberdade e responsabilidade dos provedores 

de internet deve sofrer limitações em circunstâncias excepcionais, residindo 

aí, a dificuldade em se encontrar o ponto de equilíbrio, de forma a assegurar 

o direito de divulgação e informação sem, contudo, violar à intimidade e a 

vida privada de pessoa e empresa. 4. Recurso provido. (BRASIL. Tribunal 

de Justiça do Estado do Espírito Santo (3ª Turma Cível). Agravo de 

Instrumento nº 00027634520158080035. Rel. Ronaldo Gonçalves de Sousa. 

Julgamento em 12 mai. 2015. Publicado em 22 mai. 2015. Disponível em 

https://tj-es.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/371100715/agravo-de-

instrumento-ai-27634520158080035. Acesso em 4 dez. 2018) (Grifamos).  

 

Fica comprovada, portanto, a necessidade da observância quanto à garantia do direito 

moral à honra como evidente ausência de respeito aos direitos da personalidade, uma vez que 

o regramento legislativo prevê punição, com o advento da Lei nº 12.965/2014 – Marco Civil 

da Internet – em seus artigos 18 e 19, que também cuida da proteção dos direitos da 

personalidade em casos de violação pela rede mundial de computadores. 

É imperioso destacar, ainda, quanto a esse julgado, o fato de não haver de se falar em 

sobreposição de direitos, ou seja, o direito à honra não deve se sobrepor ao direito à liberdade, 

todavia, não se pode violar tais preceitos em detrimento de outros. 

https://tj-es.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/371100715/agravo-de-instrumento-ai-27634520158080035
https://tj-es.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/371100715/agravo-de-instrumento-ai-27634520158080035
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Nesta senda, abre-se para as instituições escolares um desafio grande de incutir na 

mente das crianças e jovens a existência de consequências jurídicas para todos os atos 

praticados. É necessário, portanto, se abrir um espaço para discussão, para esse segmento 

social verificar que a não violação dos direitos da personalidade deve decorrer de uma 

justificativa de ordem moral e subjetiva e não apenas pelo temor da sanção-punição.  

É indiscutível o fato de os direitos da personalidade encontrarem baliza natural no 

Direito civil, de onde brotam todas as emanações conceituais. Impõe-se mencionar o dado de 

que esses direitos também encontram respaldo jurídico na legislação infraconstitucional, 

especialmente no tocante ao Estatuto da Criança e do Adolescente como regramento maior de 

proteção a esse grupo social. Também há de se destacar a preocupação do legislador quando 

da elaboração da Lei 13.185/2015, intitulada lei do bullying – Programa de combate à 

intimidação sistemática. Logo, veremos como se dá a tutela desses direitos por esses dois 

diplomas legais. 

 

3.3 O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA 

 

 

A tutela dos direitos da personalidade, quando analisada sob o aspecto da infância e 

da juventude, encontra respaldo jurídico nas disposições do ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o qual, por meio do princípio basilar da Proteção Integral da Criança, 

arregimenta uma série de garantias a este segmento social, com o fito de inseri-los num 

ambiente saudável e seguro. 

De modo complementar ao expresso na Constituição Federal de 1988, em seu art. 

277, fora também estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, em seu art. 5º, 

o seguinte “[...] nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da 

lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais”.   

Vislumbra-se, portanto, a ideia de que o Estatuto da Criança e do Adolescente deverá 

nortear as atitudes governamentais, jurídicas e sociais a fim de garantir o cumprimento desse 

diploma legal nos seus artigos 15
24

 e 17
25

.  

                                                           
24

 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Artigo 15 – A criança e o adolescente têm o direito à liberdade, 

ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos 

civis, humanos e sociais garantidos na instituição e nas leis. 
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O Estatuto da Criança e do Adolescente protege inteiramente os direitos da criança e 

do adolescente e, por si, é uma referência de ações socioeducativas, podendo ser utilizado 

como balizas para que estes direitos sejam resguardados e seguidos.  Alguns dispositivos do 

ECA ainda contribuem com o suporte legal contra a prática do bullying: 

 

Art. 16 – O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: V- 

participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação.  

Art. 18 – É dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, 

pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 

vexatório ou constrangedor.   

Art. 232 – Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou 

vigilância a vexame ou a constrangimento. Pena – detenção de 6 (seis) meses 

a 2 (dois) anos.  

Art. 245 – Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de 

atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar 

à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo 

suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente. Pena 

– multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários de referência, aplicando-se o dobro 

em caso de reincidência (BRASIL, 1990). 

 

Assim sendo, verifica-se a tutela dos direitos gerais de personalidade não adstrita 

apenas às orientações preliminares do Código Civil de 2002, tendo seu conteúdo de proteção 

espraiado por todos os segmentos sociais, como é o caso da criança e do adolescente. 

A proteção da criança é – impende evidenciar - entendida como uma obrigação de 

caráter geral, pois abrange todas as pessoas, não incumbindo apenas ao Estado, família e 

escola. Deve-se observar, no seu turno, a clareza da lei ao estabelecer como dever de todos 

zelar pela dignidade da criança.  

No referente ao Direito Penal, percebe-se haver, ainda, muito a se melhorar quando 

da discussão das penas impostas; todas elas não superiores a dois anos, e com previsão de 

multa, o que pode contribuir para a sensação de impunidade nos casos de crianças e 

adolescentes vítimas. Resta-nos, portanto, sugerir uma revisão legislativa, com o fito de 

aumentar as penas impostas, principalmente quando verificados casos de bullying.  

É notória, então, uma tímida intenção do legislador em contemplar uma lei especifica 

para esses casos, a qual se expressa, porém, como, definitivamente, sem impacto social e 

                                                                                                                                                                                     
25

 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Artigo 17 – O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da 

integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da 

identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. 
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jurídico, tendo tido a Lei 13.185 o escopo maior de descrever e caracterizar situações e 

agentes. 

A violência escolar – presencial e virtual – se faz cada vez mais comum na vida dos 

estudantes e membros familiares. A abordagem jurídica sob casos de bullying mostra a 

maioria dos administradores escolares pensando essa prática com naturalidade, agindo, desta 

feita, apenas em casos de extrema agressão pública. 

A negação dessa problemática pelas instituições de ensino é um fato recorrente, 

reduzindo casos significantes de bullying escolar a brincadeiras desagradáveis. É necessário, 

contudo, os educadores perceberem a grande diferença entre as duas situações, razão pela qual 

se propugnou pela criação desta lei, com a exigência de as instituições de ensino, clubes e 

agremiações recreativas adotarem, obrigatoriamente, programa de prevenção e combate à 

violência sistemática. 

 

3.4 A lei do bullying 

 

A Lei 13.185 de 2015 surgiu com a necessidade de impor alguns limites e indicar 

regramentos jurídicos ao fenômeno do bullying, o qual no nosso contexto não é uma prática 

recente. Com entrada em vigor em 7 de fevereiro de 2016, esta lei denotou mecanismos que 

instituíram o Programa de Combate ao Bullying, expressão que o legislador transladou para a 

Língua Portuguesa como intimidação sistêmica. 

Na decodificação de Mesquita (2017, p. 13-14), a Lei do Bullying funciona como um 

grito de socorro perante assunto com o qual as cortes judiciais dedicadas à infância e a 

juventude têm lidado em progressão geométrica com o advento da internet nas escolas para 

adolescentes. É também um “salvo-conduto” para profissionais da educação e tecnologia não 

se esquecerem de, apesar de tudo, haver leis no Brasil capazes de dar uma orientação 

específica para esse problema. 

É indiscutível a noção de as famílias e a sociedade falharem e não zelarem de modo 

efetivo pela integridade física, psicológica e jurídica dos jovens, supostamente, sob sua 

guarda, fazendo-se necessária, portanto, a intervenção legislativa, no intuito de ao menos, 

sedimentar o que necessita de modo prático.  
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A lei, em sua estrutura, traz disposições acerca do conceito de bullying e 

cyberbullying; os requisitos para a implementação do programa de combate e prevenção; 

deveres dos estabelecimentos de ensino, clubes e agremiações recreativas e a responsabilidade 

penal e civil; além de tópicos acerca de convênios e parcerias. 

Oportuno se faz destacar o fato de a Lei representar um avanço jurídico, no entanto, 

nesta perspectiva, não se pode considerá-la sem a análise conjunta dos outros regramentos 

legislativos, principalmente, deve ser interpretada tendo como parâmetro superior a 

Constituição Federal, bem como a legislação infraconstitucional, como é o caso específico do 

ECA, cujos conceitos ínsitos precisam ser trazidos à baila quando da interpretação e aplicação 

desta lei. 

Mesmo considerando, por conseguinte, todas as contribuições trazidas por essa 

proposta legislativa, há de se destacar a ausência de uma atitude mais enfática, e até mesmo 

enérgica, respeitante à punição. A lei, por sua vez, não traz penas ou sanções para os 

agressores, valendo-se das tipificações contidas no Código Penal brasileiro, o qual por seu 

turno, também não aponta um crime específico para essa prática. 

Acredita-se, portanto, ser o maior desafio legislativo o de instituir uma abordagem 

clara e desestimuladora da prática do crime de bullying, por meio de uma penalidade a servir 

de exemplo para outras pessoas não reincidirem nessa mesma conduta, a qual, dolosa ou 

culposamente, traz seriíssimos danos à saúde da vítima.  

O legislador, por sua vez, deve estar atento às necessidades e anseios sociais, 

esperando-se, pois, não ser necessário um caso extremo de violência com choque midiático 

para poder ser feita uma revisão legislativa eficiente.  

Recentemente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9394/96, foi 

alterada em seu artigo 12, pela Lei 13.663 de 14 de maio de 2018, ao incluir os incisos IX e 

X, versando sobre a necessidade de promoção de medidas de conscientização, prevenção e de 

combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática (bullying), no 

âmbito das escolas, bem como o estabelecimento de ações destinadas à promoção da cultura 

de paz nas escolas. 

Essa alteração legislativa teve origem no Projeto de Lei da Câmara (PLC) 171/2017, 

da deputada Keiko Ota (PSB-SP); tendo sido considerada como complementação da Lei do 

bullying. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/131995
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Vale destacar, também a este respeito, a PLC 76/2011, que tratava da obrigatoriedade 

da assistência psicológica a educadores e educandos da Educação básica. Essa proposta 

tramitava na Comissão de Assuntos Econômicos e se mostrava por demais relevante, mas não 

teve a importância devida, ao ponto de ter sido arquivada no dia 27/12/2018. 

Por fim, nota-se, claramente, com essa inovação legislativa na LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação), uma transferência deliberada de responsabilidade aos 

espaços escolares, quando, de fato, se evidencia esse como um problema que ultrapassa os 

muros da escola, abrangendo, indubitavelmente, os espaços familiares, sociais e – também - 

políticos. 

Seguramente, com a inclusão desses dois incisos, pouco ou nada mudará na realidade 

das pessoas vítimas de bullying. Primeiro, pelo fato de o processo de conscientização e 

implantação de uma cultura de paz ser um projeto de execução a médio e longo prazo; e 

segundo, pois são inserções legislativas por demais abertas, nas quais não se verifica nenhum 

mecanismo de fiscalização ou incentivo para que as escolas se vejam impelidas a, 

efetivamente, instituírem esses preceitos em suas rotinas. 

Logo, a impressão é de que o legislador quis se eximir da responsabilidade e a 

transferiu, expressamente, às escolas, pois fez essa inserção na Lei maior da educação, quando 

poderia ter incluído na própria Lei 13.185/2015, envolvendo os distintos setores e segmentos 

ligados a essa sensível temática. 

A tutela jurídica nos casos de bullying é notória no ordenamento jurídico brasileiro, 

como restou verificado, mas, mesmo assim não impede a incidência de atos danosos e lesões 

ensejadoras de reparação civil, razão pela qual analisaremos na sequência como ocorre a 

responsabilização jurídica, bem assim, como se da o dano moral nesta seara. 
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4 RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL EM FACE DO BULLYING E O DANO MORAL 

 

Nesta seção, nos reportamos, em específico, à responsabilidade civil em razão dos 

casos de bullying, analisando em especial a responsabilidade civil em um plano geral, a teoria 

do risco atrelada às escolas públicas, a responsabilidade de escolas particulares e pais dos 

alunos concorrentes com tal prática.  

Abordamos a responsabilidade civil da escola privada nos casos de bullying, com o 

intuito de demonstrar quais são as posições doutrinárias dos autores estudados em virtude da 

aplicação da responsabilidade objetiva das escolas, sem a necessidade, nesta seara, de 

constatação de culpa pela instituição.  

A responsabilidade civil das escolas públicas é da mesma linha de pensamento em 

que se dá a responsabilidade das escolas privadas, com a inclusão do estudo da Teoria do 

Risco. Neste momento, abarcam-se as doutrinas de Direito Administrativo, a fim de 

demonstrar com clareza a responsabilidade objetiva da Administração ante os problemas 

ocorridos no interior das instituições públicas.  

Discorremos, ainda, sobre a responsabilidade solidária dos docentes, quando estes 

incorrem nas atitudes envolvidas no bullying escolar, destacando a clara possibilidade de os 

educadores iniciarem atitudes repetitivas reconhecidas como bullying, e, posteriormente, 

também, analisamos julgados que acarretam na condenação de professores ao pagamento de 

indenização por dano moral.  

Os pais são responsáveis pelos seus filhos nas suas atitudes praticadas no ambiente 

escolar. Assim, poderão estar ou não na presença dos filhos quando estes incorrerem nas 

agressões consideradas como bullying. É dever constitucional da família velar nas melhores 

atitudes e comportamentos das crianças e adolescentes.  

Por fim, as jurisprudências são destacadas, a fim de demonstrarmos o dano moral nos 

casos de bullying e as posições dos tribunais de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, bem 

como, mais adiante, nos referimos aos acórdãos escolhidos para demonstrar a 

responsabilidade civil objetiva acatada pelas cortes. atrelando-a à escola, aos pais, 

responsáveis e professores.  
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4.1 Responsabilidade civil da escola privada nos casos de bullying  

 

Destacamos, em primeiro plano, o artigo 227 da Constituição Federal de 1988, ao 

instituir o dever da família, sociedade e Estado em assegurar às crianças e adolescentes os 

direitos à vida, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

importante dignidade da pessoa humana, ao respeito à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, estando regada de proteção contra todas as modalidades de negligência, 

discriminação, exploração, violência e crueldade (BRASIL, 1988).  

Antes mesmo da discussão sobre o bullying no ambiente escolar, a Constituição veio 

destacando ser preciso a criança, o adolescente e o jovem estarem em um ambiente de ampla 

proteção, ensejando também esta por parte do Estado, e das instituições de ensino onde 

estudam as crianças, em período integral ou não.  

A responsabilidade de escola privada - leia-se “estabelecimento de ensino” - está 

disposta no Código Civil de 2002 de modo não muito claro, conforme discute Venosa (2012, 

p. 105). Na obra desse autor, a responsabilidade destes estabelecimentos é cuidada como a 

responsabilidade dos donos de hotéis, sob a consideração do legislador infraconstitucional de 

que a instituições com fins educacionais procedem com o hospedeiro (educando) e, se 

violarem a legislação ou os direitos de personalidade, responderão pelos seus atos e os de seus 

funcionários.  

Segundo a doutrina de Cavalieri Filho (2014, p. 278), o inciso IV do artigo 932 do 

Código Civil
26

 aponta situações de responsabilidade dos estabelecimentos de ensino por atos 

ilícitos ocorridos em seu interior.  

O artigo cuida não de estabelecimentos de ensino, como também de hotéis, 

hospedarias, colégios, entre outros, referenciando que a responsabilidade indireta dos donos 

desses locais mencionados passa a ser ineficaz após a vigência do Código de Consumidor (Lei 

nº 8.078, de 11 de setembro de 1990).  

O Código do Consumidor, portanto, acarreta o entendimento de que os 

estabelecimentos, inclusive os que fornecem ensino e educação, fornecem serviços, consoante 

                                                           
26

 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Artigo 932 – São também responsáveis pela reparação civil: 

(...) os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins 

de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos.  
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com o artigo 14 da Lei
27

 mencionada, que situa como responsabilidade objetiva direta atrelada 

aos fornecedores de serviços em relação aos danos causados aos hóspedes, alunos, educandos, 

professores et reliqua. 

Insta mencionar a relação de consumo estabelecida entre a instituição de ensino e a 

prestação de serviços, conforme menciona:  

A prestação de serviços educacionais pelas instituições particular, mediante 

remuneração, caracteriza-se como uma relação de consumo, já que estão 

identificados os sujeitos: a escola e o aluno, como fornecedor e 

consumidor.  É aplicado o Código de Defesa do Consumidor, art. 14, que é 

claro ao dispor que o fornecedor responde pelos prejuízos que causar ao 

consumidor, independentemente de culpa, pelos defeitos relativos à 

prestação dos serviços, como será analisado. 

O serviço é defeituoso (...) quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar. Portanto, para responsabilizar-se a escola, a 

fonte correta é o descumprimento contratual, e, consequentemente, a 

responsabilidade será contratual (BORJES, 2017, online). 

 

Com suporte na análise do núcleo de pensamento do destaque acima, em 

consonância com de Cavalieri Filho (2014, p. 278), o autor avulta que, como de relevo, a 

responsabilidade civil objetiva direta, a qual se dará com os danos causados, conforme 

mencionado acima e só lhes é possível o afastamento deste dever de indenização no que se 

refere às hipóteses previstas no artigo 14, parágrafo terceiro do Código Consumerista
28

. 

Assevera, ainda, essa responsabilidade como procedente do fundamento de que o fornecedor 

(isso inclui o estabelecimento de ensino) deve prestar serviços seguros e sem defeitos.  

A discussão recai no entendimento acerca do fato de envolver, além dos 

estabelecimentos em regime de internato ou semi-internato, as escolas em período integral ou 

não.  

O estabelecimento de ensino, nesta seara, é aquele fornecedor de serviços e 

responderá, independentemente de culpa, ou seja, recai a responsabilidade objetiva, como já 

visto nesta seção. A reparação dos danos, pois, deverá ser procedida quando causados aos 

alunos por defeitos relativos à prestação de serviço. Cavalieri Filho (2014, p. 278) explicou 

que o serviço será defeituoso quando não fornecer correta ou seguramente ao consumidor – 

                                                           
27

 BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Artigo 14 – O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 

relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e 

riscos (...).  
28

 BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Artigo 14, §3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. 
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ou seja, o consumidor deverá ser entendido entre os alunos, os pais e os responsáveis – 

relacionando-se ao fornecimento em si da prestação ou ao resultado e riscos razoavelmente 

dele esperados.  

Além desta consideração, o autor ressalta a jurisprudência emanada pelo Superior 

Tribunal de Justiça firmada no sentido de enquadrar o Código de Defesa do Consumidor aos 

responsáveis não somente dos hotéis, como também das escolas e outros estabelecimentos de 

prestação de serviço, quando ocasionado dano aos hóspedes ou educandos
29

.  

São observados, mais adiante, neste escrito, os casos concretos analisados pelo Poder 

Judiciário e a atribuição de responsabilidade civil objetiva às escolas em havendo bullying.  

 

4.2 Responsabilidade civil das escolas públicas e a Teoria do Risco Administrativo 

 

Relativamente às instituições de ensino público, para Sarturi e Santos (2015, p. 377) 

ao ser o estudante recebido por estas instituições de ensino, sejam particulares ou públicas, 

elas hão de assumir o compromisso de velar pela preservação da integridade física, moral e 

psicológica, devendo, então, empregar todos os meios necessários ao integrar o desempenho 

do encargo jurídico, ensejando o dever de responder, civil e penalmente, pelos danos futuros 

que poderão ser causados pelos alunos.  

Em matéria publicada em 18 de abril de 2018, no sítio da Folha de São Paulo, 

Cavenagui (2018, online) situa o levantamento efetuado pela Secretaria da Educação no 

Estado de São Paulo afirmando que os casos de bullying nas instituições de ensino público,  

precisamente nas escolas estaduais de São Paulo, subiram em 17% em 2017 e 2018.  

No ano de 2017, o jornalista acentua terem sido registrados 564 casos, contra os 484 

registros de 2016. Essas notas são feitas mediante do Registro de Ocorrências Escolares 

(ROE), considerado no ensino público como um boletim de ocorrência escolar. A matéria 

ainda atesta que o Estado de São Paulo, não comentou as hipóteses em que ocorre o aumento 

                                                           
29

 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Responsabilidade do fornecedor. Culpa concorrente da vítima. 

Hotel. Piscina. Agência de viagens. Responsabilidade do hotel, que não sinaliza convenientemente a 

profundidade da piscina, de acesso livre aos hóspedes. Art. 14 do CDC. A culpa concorrente da vítima permite a 

redução da condenação imposta ao fornecedor. Art. 12, §2º, III do CDC. A agência de viagens responde pelo 

dano pessoal que decorreu do mau serviço do hotel contratado por ela para a hospedagem durante o pacote de 

turismo. Recursos conhecidos e providos em parte (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). Recurso 

Especial nº 287849 SP 200/0119421-6. Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar. Julgado em 17 abr. 2001. Publicado 

em 13 ago. 2001. Disponível em https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/305087/recurso-especial-resp-

287849-sp-2000-0119421-6. Acesso em 4 dez. 2018).  

 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/305087/recurso-especial-resp-287849-sp-2000-0119421-6
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/305087/recurso-especial-resp-287849-sp-2000-0119421-6
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dos casos, porém, comentou a Secretaria da Educação que a rede de educação estadual conta 

com figuras mediadoras, como os professores e assistentes, especialistas na solução de 

conflitos, bem como o trabalho com ações socioeducativas.  

Relativamente à matéria, a Secretaria acentua manter várias medidas educativas para 

tentar diminuir os casos de bullying na rede estadual de educação, sendo destaque a peça 

teatral montada pela Escola Estadual Jornalista David Nasser, no Capão Redondo, com a 

participação de 25 alunos do ensino médio, contando a história de um aluno alvo de bullying 

por ter cabelo vermelho e vestir roupas diferentes e cometeu suicídio na frente dos colegas.  

Sobre a responsabilidade da escola pública nos casos de constatação de bullying, 

Borjes (2017, online) revela que deve ser aplicado o parágrafo sexto do artigo 37 da 

Constituição Federal de 1988
30

, sendo objetiva – ou seja, independentemente de culpa e se dá 

na mesma forma que as escolas particulares – a responsabilidade do Poder Público, enquanto 

nas escolas particulares, como já visto, aplica-se o inciso IV do artigo 932 e 933 do Código 

Civil, combinado com o artigo 14 do Código do Consumidor, por se tratar de uma relação de 

consumo.  

De acordo com a autora, para a atribuição da responsabilidade civil objetiva da 

escola pública, basta ser comprovado o dano sofrido pelo aluno dentro da escola, dessa forma, 

reportando-se assim ao dano e nexo de causalidade.  

Sobre a responsabilidade do Poder Público em razão do bullying a ser constatado na 

rede pública de escolas, destacam-se as teorias de responsabilidade da Administração. Uma 

delas estudada a seguir é a Teoria do Risco Administrativo, avultando a responsabilidade 

objetiva e sem a necessidade de comprovação de culpa pela entidade pública.  

Evidenciamos, também, a impossibilidade de as vítimas ingressarem com ação direta 

junto ao professor, caso esse tenha sido o agressor no caso concreto. Isto ocorre pelo fato de o 

contexto ser o da Administração Pública, e o docente estar exercendo uma função de Estado, 

de tal modo que, a responsabilização, inicialmente, recairá diretamente contra o Estado, o qual 

poderá exercer o direito de regresso.  

 

 

                                                           
30

 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Artigo 37, §6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 

terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
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A respeito da responsabilidade objetiva da rede pública de educação, é importante 

salientar o estudo da Teoria do Risco Administrativo e repartição dos encargos sociais 

atrelados ao Poder Público nos casos de bullying constatados no interior dessas instituições, 

como visto anteriormente.  

Em suma, há de se perceber relativamente à consideração de a Teoria do Risco 

Administrativo pressupor que o Estado deva assumir prerrogativas especiais e terá diversas 

tarefas em relação à prestação de serviço voltada ao cidadão, possuidoras de riscos de danos 

inerentes.  

Para Meirelles (2016, p. 781), a Teoria do Risco Administrativo, portanto, faz aflorar 

a obrigação de indenizar o dano do ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. 

O autor constata a não exigência de qualquer falta do serviço público, nem a culpa de seus 

agentes, bastando haver a lesão sem o concurso do lesado.  

A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano 

do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige 

qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, 

sem o concurso do lesado. Na teoria da culpa administrativa exige-se a falta 

do serviço; na teoria do risco administrativo exige-se, apenas, o fato do 

serviço. Naquela, a culpa é presumida da falta administrativa; nesta, é 

inferida do fato lesivo da Administração. (MEIRELLES, 2016, p. 781).  

 

Nessa teoria, Meirelles (2016, p. 781) atesta a ideia de não se cogitar na culpa da 

Administração ou de seus agentes, bastando somente que a vítima demonstre e ateste o fato 

danoso como injusto e ocasionado pela ação ou omissão do Poder Público.  

A denominação “Teoria do Risco” se dá em razão de a atividade estatal ensejar para 

os administrados – e na possibilidade de acarretar danos posteriores a membros da sociedade 

– a imposição de um ônus que não seria suportado pelos demais. Portanto, o autor justifica a 

aplicação da Teoria do Risco para compensar a desigualdade individual que é criada pela 

própria Administração. Todos os outros componentes da coletividade devem colaborar e 

concorrer para a reparação do dano, mediante o Erário, representado pela Fazenda Pública 

(MEIRELLES, 2016, p. 781).  

Historicamente, Marinella (2016, p. 1157) destaca a Teoria Objetiva como 

reconhecida na Constituição Federal de 1946, sendo adotada até hoje no ordenamento. Na 

sistemática brasileira, a responsabilidade objetiva era reconhecida como regra, tornando-se 
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assunto constitucional no artigo 194 da Constituição de 1946
31

 e, desde então, a regra não 

mais foi excluída, levando aos textos seguintes e sendo aperfeiçoada com a evolução do 

Direito Brasileiro.  

Na Constituição Federal de 1988, de acordo com a autora, houve o aperfeiçoamento 

da regra para referir-se ao “agente”, utilizando de modo mais amplo a expressão para aqueles 

atuantes na Administração Pública, não restando quaisquer dúvidas sobre o desempenho e a 

responsabilização de todos os exercentes da função pública estatal. O artigo 5º, incisos V e X 

do Texto Maior, reconheceu a responsabilidade civil decorrente tanto do dano material quanto 

do dano moral, o que não seria possível ao analisar o Texto da Constituição anterior. O dano 

moral, portanto, no Texto atual, é reconhecido como figura autônoma.  

Nessa teoria, a caracterização fica condicionada à comprovação de três 

elementos: a conduta estatal, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta 

e o dano. Aqui não há exigência de se demonstrar o elemento subjetivo; não 

se fala em culpa ou dolo. Na responsabilidade objetiva, a obrigação de 

indenizar incumbe ao Estado em razão de um procedimento lícito ou ilícito 

que produziu lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Caso o 

Administrador pratique condutas ilícitas, a indenização deve acontecer, e o 

fundamento é o princípio da legalidade. (MARINELLA, 2016, p. 1158). 

 

A explicação da Teoria do Risco, por Alexandre e Deus (2017, p. 359), está expressa 

na ideia de que a responsabilidade do Estado passará a ser de natureza objetiva, sendo que 

essa atuação, naturalmente, produz riscos para terceiros, possuindo estes, na prestação de 

serviço defeituoso, o dever de indenizar os receptores de qualquer dano, causando prejuízos 

concretos, independentemente de a atuação ter se dado em conformidade ou não com o 

Direito.  

Portanto, a explicação é baseada na responsabilização do Estado por natureza 

objetiva, não depende mais da natureza dos elementos subjetivos da culpa, possuindo como 

requisitos apenas a conduta oficial, a existência do dano – sendo este patrimonial, moral ou 

estético – e o nexo causal, não importando se houve culpa do agente público ou se a 

Administração praticou um ato ilício ou não (ALEXANDRE; DEUS, 2017, p. 360). 

A Teoria do Risco tem uma divisão em seu interior, possuindo a Teoria do Risco 

Administrativo e a Teoria do Risco Integral. A estudada nesta seção refere-se à Teoria do 
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 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946. Artigo 194 – As pessoas 

jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis pelos danos que os seus funcionários, nessa 

qualidade, causem a terceiros. Parágrafo único - Caber-lhes-á ação regressiva contra os funcionários causadores 

do dano, quando tiver havido culpa destes. 
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Risco Administrativo sobre a atribuição da responsabilidade objetiva do Estado. A diferença 

entre os dois sistemas, de acordo com os doutrinadores, tem como a admissão, pela Teoria do 

Risco Administrativo, da existência de condições que permitem excluir ou atenuar a 

responsabilidade civil do Estado, enquanto a teoria do risco integral não aceita essa 

possibilidade.  

No contexto da Teoria do Risco Administrativo, será considerada a culpa 

concorrente da vítima nas causas de atenuação da responsabilidade civil estatal; e a culpa 

exclusiva da vítima vem ao lado do caso fortuito ou força maior, além da culpa de terceiro, 

constituindo estas hipóteses de excludente de tal responsabilidade (ALEXANDRE; DEUS, 

2017, p. 360).  

Advirta-se, contudo, que a teoria do risco administrativo, embora dispense a 

prova da culpa da Administração, permite que o Poder Público demonstre a 

culpa da vítima para excluir ou atenuar a indenização. Isto porque o risco 

administrativo não se confunde com o risco integral. O risco administrativo 

não significa que a Administração deva indenizar sempre e em qualquer caso 

o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão somente, que a 

vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá 

demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que 

a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização. 

(MEIRELLES, 2016, p. 782). 

 

Desta feita, Marinella (2016, p. 1157), com acerto, expressa a ideia de que nem todo 

o funcionamento defeituoso do serviço acarretará a responsabilidade civil do Estado, devendo 

analisar o caso concreto e a diligência média, o que se poderia legitimamente exigir do 

serviço.  

Nesse caso, a vítima não precisa apontar o agente; basta a demonstração de 

que o serviço não foi prestado quando deveria ter sido, ou foi prestado de 

forma ineficiente ou foi malfeito ou a prestação ocorreu com atraso quando 

deveria funcionar a tempo, o que se denomina falta do serviço, ou para os 

franceses a “faute du service”, também conhecida por culpa anônima.  Nesse 

caso, embora facilite o conjunto probatório, dando maior proteção à vítima, 

ainda é muito difícil demonstrar que o serviço foi prestado abaixo dos 

padrões. Para resolver esse obstáculo, o ordenamento reconhece, em 

algumas circunstâncias, a dita culpa presumida, hipótese em que a vítima 

fica desobrigada de prová-la. (MARINELLA, 2016, p. 1157). 

 

A atuação estatal, com o passar dos anos – concluímos – se fez mais incisiva e tem a 

necessidade de proteger os administrados. Portanto, foi verificada a evolução da 

responsabilidade que expandiu da teoria subjetiva para a teoria objetiva, objeto de estudo 

analisado no início deste capítulo.  
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4.3 Responsabilidade solidária nos casos de bullying praticado pelo professor  

 

Felizardo (2017, p. 74) considera que a escola motiva as práticas de bullying quando 

os professores proferem ofensas verbais, brincadeiras de mau gosto, quando há imposições 

desnecessárias, exposição pública de seus alunos, entre outras inúmeras situações que podem 

ensejar o bullying.  

Esta influência está no estudo efetuado por Tognetta:  

(“Você já foi humilhado, diminuído, desprezado ou caçoado por algum de 

seus professores?”), neste mesmo questionário que dizia a respeito de 

situações de violência na escola advinda de outras fontes. Para nossa 

surpresa o grande problema que encontramos foi, além do bullying, o fato de 

que crianças e adolescentes serem vítimas dos próprios professores. Numa 

das amostras, do 4º ano do Ensino Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio 

encontramos 22% de respostas que indicaram já terem sido menosprezados, 

ameaçados, zombados pelos professores. Não podemos dizer que esteja um 

número pequeno quando pensamos em pessoas. A violência é tão velada que 

não pensamos que as formas de atuação de um professor também podem 

levar as crianças a serem alvos e autores de bullying, ainda que 

indiretamente. (2010, p. 93).  

 

Felizardo (2017, p. 75), em consonância com o estudo de Tognetta (2010, p. 93), 

quis trazer à baila os exemplos de implicações passíveis de ocorrência, quando, o professor 

obriga os alunos a procederem com “pinturas no rosto” com figuras de animais, em 

obediência; e, contrariado, o aluno procede e torna-se alvo de gozações dos colegas. A autora 

explica essa atitude remetendo a quatro implicações.  

A primeira está ligada ao momento em que o aluno “ganha” um autor de bullying 

sendo este o professor, o impulsionador, dando ensejo ao primeiro colega que encontra a 

oportunidade de chamar por nomes ofensivos ou apelidos inconvenientes; a segunda 

implicação está ligada ao aluno ou professor agressor ganhar o público, formado pelos alunos 

e colegas que riem da situação, fortalecendo o autor do bullying; já a terceira se vincula a 

quando o aluno se torna vítima do bullying, quando ganha um apelido e este é repetido por 

mais de três vezes e ele não gosta e sofrerá envergonhado, angustiado e triste; a quarta e 

última implicação é o procedimento dos pais em irem até a escola pedir que o estabelecimento 

de ensino proceda com providências e, insatisfeitos com as atitudes da escola, fazer o Termo 
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de Ocorrência, sendo mais um processo a ser decidido pelo Judiciário  (FELIZARDO, 2017, 

p. 75)
32

.  

Consoante Pereira (2018, p. 114), configura-se aí a responsabilidade solidária, pois 

poderá a escola, quando constatado que o professor deu ensejo ao início ou mesmo colaborou 

com as práticas de bullying, caberá a ação regressiva (actio de in rem verso), a fim de agir 

contra os coobrigados para cada um ser responsável pela sua quota proporcional no volume da 

indenização requerida, ou, como ainda considerou o autor, se for o caso, poderá regredir 

especificamente contra o causador direto do dano, no caso, podendo ser claramente o 

professor.  

A responsabilidade de professores na jurisprudência atual é analisada na seção 

própria do capítulo, sendo plenamente cabível atrelar a indenização por dano moral a aluno 

que sofreu bullying sob a iniciativa de professor.  

 

4.4 A responsabilidade dos pais nos casos de bullying  

 

Configura responsabilidade dos pais quando o agressor for menor, sendo os casos 

mais comuns praticados no âmbito escolar por crianças e adolescentes que não atingiram a 

maioridade e encontram-se destacados no artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

dispositivo já mencionado. 

Durante a vigência do Código Civil de 1916, é possível verificar que era 

contextualmente patriarcal, ou seja, a família era baseada no homem, sendo este o provedor 

dos sustentos, amparo à estrutura do lar, havendo as tarefas de cuidado da família, 

consideravelmente separadas entre a mulher, que ficaria dentro da casa a fim de cuidar e dar 

amor aos filhos, e o pai era o trabalhador, que sairia de casa para buscar o sustento. Neste 

âmbito, a mulher não poderia sair de casa para obter lucro em qualquer atividade, exceto se o 

próprio marido consentisse com essa atitude. No Texto Legislativo, havia a ampliada 

discussão sobre a responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos menores. 

O panorama acerca da responsabilidade foi sendo alterado, segundo Cardin (2012, p. 

44), com o Estatuto da Mulher Casada, Lei nº 4.121/1962, e com a Lei do Divórcio, Lei nº 
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 Felizardo (2017, p. 76) ainda dispõe da teoria de que não seria considerado bullying quando a violência seria 

entre os pais e filhos e entre professores e alunos, sendo, portanto, considerado como assédio moral. Neste 

sentido, o cerne da questão está ligado às ofensas entre alunos e professores; quando praticados entre si, 

caracterizam-se como atos ilícitos, conhecidos como o dano moral.  
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6.515/77. A mulher casada passou então a ter mais autonomia no lar e na sociedade em si, 

podendo exercer efetivamente seus direitos e deveres, eliminando os preceitos do Código de 

1916 que a discriminavam.  

Hoje, com a importância da mulher, no sistema de igualdade entre os deveres dos 

pais com os filhos, tornou-se importante o estudo dos aspectos afetivos da convivência 

familiar, valorizando todos os membros em igual destaque de acordo com as suas 

necessidades que passaram a ter mais autonomia e liberdade de ação (CARDIN, 2012, p. 45).  

Verifica-se no direito de planejamento familiar, conforme Cardin (2012, p. 47),  

consagrado no artigo 226, §7º da CF/88 e assunto no princípio da dignidade da pessoa 

humana e da paternidade responsável, constituir a obrigação dos pais de prover a assistência 

afetiva, moral, material e intelectual dos filhos. Com isso, já se delineia uma responsabilidade 

jurídica dos pais. 

O Código Civil de 2002 estabeleceu que, regra geral, a responsabilidade civil recairá 

sobre o agente agressor causador do dano, porém, o mesmo diploma legal buscou ampliar de 

modo considerável as possibilidades de reparação pelos danos causados quanto à 

possibilidade por fato de outrem, desde o artigo 932 e incisos (SILVA, 2014, p. 45).  

O inciso I destaca haver recaído a reparação civil “[...] os pais, pelos filhos menores 

que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia” (BRASIL, 2002). De acordo com 

Gonçalves (2017, p. 128), o Código atual preferiu a expressão “sob sua autoridade” a “sob seu 

poder”, como constava no Código Civil de 1916.  

Em suma, a responsabilidade paterna recai independentemente de culpa, conforme o 

artigo 933 do Código Civil, e o pai estará sujeito à reparação do dano. Gonçalves (2017, p. 

129) assevera recair ao ressarcimento de dano o pai que não educa bem o filho e não vem a 

exercer a vigilância sobre ele, possibilitando a prática de algum delito, ato infracional, como o 

bullying sob exame.  

Nas situações de bullying, quando comprovado que o ato ilícito aconteceu pelo 

menor, a consequência recairá com base na responsabilização civil de forma objetiva.  

É imperioso destacar o fato de que, mesmo sendo objetiva a responsabilidade dos 

pais pelos atos dos menores, é necessário comprovar que o ato do menor, de fato, deu causa 

ao dano sofrido pela vítima; em outras palavras, deve-se configurar o nexo de causalidade. 
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Nesse sentido é o teor do Enunciado nº 590, aprovado na VII Jornada de Direito 

Civil: “A responsabilidade civil dos pais pelos atos dos filhos menores, prevista no art. 932, 

inc. I, do Código Civil, não obstante objetiva, pressupõe a demonstração de que a conduta 

imputada ao menor, caso o fosse a um agente imputável, seria hábil para a sua 

responsabilização”.
33

 

De acordo com Simão (2015, p. 150), 

Hoje, mormente em relação aos menores, a chance de inocorrência em dano 

se vê potencializada: quer seja pela ausência, por razões profissionais, dos 

pais no lar – com número crescente de crianças confiadas a terceiros ou de 

crianças que vivem na rua-; quer seja pela independência cada vez mais 

precoce dos menores e a agressividade crescente destes – em razão dos jogos 

e dos meios de transportes perigosos-; quer seja, ainda, pela força dos 

costumes que favorecem viagens, reuniões e campos de férias e a existência 

de novos métodos educativos e de tratamentos aplicados às crianças, aos 

deficientes e aos delinquentes. (2015, p. 250). 

 

Verifica-se que a relação entre a objetivação da responsabilidade dos pais ante a 

conduta dos filhos menores encontra esteio na análise da potencialização posterior dos 

prejuízos causados. 

A doutrina estabeleceu algumas submodalidades referentes à Teoria do Risco na 

responsabilidade objetiva, no entanto Simão (2015) acentua que nenhuma delas se relaciona 

com a responsabilidade dos pais perante dos casos de atos praticados pelos filhos, razão pela 

qual denota uma nova submodalidade de teoria do risco oriunda do poder familiar. Vejamos: 

Quem decide pela paternidade ou maternidade assume os riscos de ter sob 

sua dependência pessoa sem capacidade de discernimento entre o certo e o 

errado, que, portanto, tem uma maior chance de causar danos a terceiros, 

assim, assumindo tal risco decorrente desta dependência do incapaz, surge o 

dever de indenizar. Quem tem a alegria de ter filhos passa a ter o ônus pelos 

atos destes, independentemente de culpa, pois, antes dos dezoito anos, serão 

potenciais causadores de dano. (SIMÃO, 2015, p. 257).   

 

Resta configurada, portanto, a noção de que os pais detêm a responsabilidade pelos 

atos praticados pelos filhos, e merece destaque ainda a posição de que, para tanto, não há 

necessidade de os pais estarem presentes no momento do dano, conforme se depreende: 
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 Enunciados da VII Jornada de Direito Civil. Disponível em:< http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-

justicafederal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/jornadas-cej/vii-jornada-direito-civil-2015.pdf.>. 

Acesso em: 12 mai. 2017. 
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Seria absurdamente contrário à teologia da norma responsabilizar apenas os 

pais pelos danos que os filhos causem “ao lado deles”. (...) Cabe aos pais 

contribuir para a formação dos hábitos e comportamentos dos filhos, e isso 

se reflete, de modo sensível, quando os menores estão fora do lar, e não se 

encontram sob a proteção direta deles, e nem haja fiscalização familiar. É 

irrelevante, portanto, para a incidência da norma, a proximidade física dos 

pais, no momento em que os menores causam danos (...). (FARIAS; 

BRAGA NETTO; ROSENVALD, 2015, p. 602). 

 

Neste sentido, é conveniente destacar a ideia de que, nas hipóteses em que pai e mãe 

forem separados e a guarda for determinada para um cônjuge, ambos devem responder na 

esfera patrimonial em relação ao ressarcimento da vítima, porquanto não se pode confundir o 

conceito de guarda com autoridade parental, pois esta é exercida em conjunto. Vide teor do 

posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no Precedente nº 1.074.937/MA, de relatoria 

do ministro Luis Felipe Salomão: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE DOS PAIS E DA 

AVÓ EM FACE DE ATO ILÍCITO PRATICADO POR MENOR. 

SEPARAÇÃO DOS PAIS. PODER FAMILIAR EXERCIDO POR AMBOS 

OS PAIS. DEVER DE VIGILÂNCIA DA AVÓ. REEXAME DE FATOS. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

COMPROVADO. 

4. A mera separação dos pais não isenta o cônjuge, com o qual os filhos não 

residem, da responsabilidade em relação ao atos praticados pelos menores, 

pois permanece o dever de criação e orientação, especialmente se o poder 

familiar é exercido conjuntamente. Ademais, não pode ser acolhida a tese 

dos recorrentes quanto a exclusão da responsabilidade da mãe, ao argumento 

de que houve separação e, portanto, exercício unilateral do poder familiar 

pelo pai, pois tal implica o revolvimento do conjunto fático probatório, o que 

é defeso em sede de recurso especial. Incidência da súmula 7/STJ. 

(STJ. Recurso Especial 1074937/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 19/10/2009) 

 

A jurisprudência mostra-se uníssona, ultimamente, no sentido de atribuir aos pais a 

responsabilidade pelos danos e lesões causados pelos filhos menores, mesmo nos casos em 

que não se detenha a guarda direta. 

Neste contexto, vale destacar, também, o fato de que não poderá ser afastada a 

responsabilidade dos pais quando inexistir imputabilidade moral em virtude de ausência de 

discernimento. Para os adeptos da responsabilidade subjetiva dos pais em relação aos filhos 

menores, o fundamento está na culpa direta dos pais, consistente na omissão destes no dever 

de vigilância do menor. Já para os objetivistas, a teoria objetiva da responsabilidade 

fundamenta-se no risco e na reparação do prejuízo sofrido pelo lesado injustamente, 



80 
 

estabelecendo, posteriormente, o equilíbrio dos patrimônios, atendendo à segurança da vítima 

(GONÇALVES, 2017, p. 130).  

Mais adiante, examinamos as maneiras como recai a responsabilidade civil dos pais, 

porém, insta destacar a jurisprudência exarada pela 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e Territórios, que constatou a responsabilidade dos pais pelos atos de bullying 

dos filhos menores.  

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS 

MORAIS. BULLYING EM AMBIENTE ESCOLAR. ARGUIÇÃO DE 

NULIDADE DA SENTENÇA, POR SUPOSTA FUNDAMENTAÇÃO 

GENÉRICA E POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 

QUESTÕES PROCESSUAIS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. 

EFEITOS DA REVELIA. AFASTAMENTO QUE SOMENTE SE DÁ 

QUANTO A CIRCUNSTÂNCIAS COMUNS. JUNTADA DE 

DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. NECESSIDADE DE QUE SE 

REFIRAM A FATOS NOVOS. INTIMIDAÇÃO SISTÊMICA. 

COMPROVAÇÃO DAS CHACOTAS E BRINCADEIRAS LEVIANAS. 

PRESENÇA FÍSICA DOS PAIS NO MOMENTO DOS FATOS. 

DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

COMPENSAÇÃO MORAL. FIXAÇÃO EM MONTANTE ADEQUADO. 

PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, DESPROVIDO O 

APELO. (...) 5. No mérito, sobeja patente a ocorrência das ofensas e 

chacotas, no ambiente escolar, de forma reiterada e continuada. Assim, 

sobeja configurada a figura da intimidação sistêmica (bullying), prevista na 

Lei 13.185, de 6 de novembro de 2015. 5.1. A expressão "em sua 

companhia", prevista no art. 932, I, do CC, não exige a proximidade física 

dos pais no momento em que o filho venha a causar o dano. 5.2. A 

responsabilidade dos pais, para a reparação civil dos danos causados pelos 

filhos, prescinde de culpa, a teor do que dispõe o art. 933 do CC. 6. A 

quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e 

de proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de 

compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do 

prejuízo e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da 

efetiva extensão do dano (art. 944, do CC). 6.1. Nesse passo, considerando 

essas diretrizes, é de se manter o valor da compensação pecuniária fixada na 

instância anterior, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto que adequado e 

razoável às peculiaridades do caso concreto (BRASIL. Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal (6ª Turma Cível). Apelação nº 0006338-

84.2015.8.07.0004 DF. Rel. Alfeu Machado. Julgado em 19 set. 2018. 

Publicado em 25 set. 2018. Disponível em https://tj-

df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/630500988/20150410064400-df-0006338-

8420158070004?ref=juris-tabs. Acesso em 4 dez. 2018). 

 

Outros julgados são analisados no capítulo, portanto, se impõe considerar que os 

tribunais no Brasil, atualmente, consideram a responsabilidade dos pais em relação aos 

menores quando agressores e condutores de bullying no âmbito escolar.  

 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/253144600/lei-13185-15
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10677562/artigo-932-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10677522/inciso-i-do-artigo-932-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10677313/artigo-933-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10676887/artigo-944-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/630500988/20150410064400-df-0006338-8420158070004?ref=juris-tabs
https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/630500988/20150410064400-df-0006338-8420158070004?ref=juris-tabs
https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/630500988/20150410064400-df-0006338-8420158070004?ref=juris-tabs
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4.5 Lições preliminares sobre o dano moral 

 

E importante tratar do dano no Direito Civil, gerando, concomitantemente, a 

nomenclatura atribuída ao dano moral, pois, na parte final deste ensaio, prosseguimos com a 

análise jurisprudencial que requererá embasamento teórico sobre essa temática.  

Câmara (2018, p. 87) aborda o dano como consequência da ação ou omissão 

voluntária, podendo ser por negligência ou imprudência, por ato ilícito da pessoa natural ou 

jurídica. Quando o dano for devidamente provado, demonstrando o nexo de causalidade, 

produzirá o direito subjetivo da vítima de buscar a tutela protetiva e satisfativa, denominada 

de “indenização” junto ao Poder Judiciário.  

Verifica-se que o estudo dos direitos da personalidade está em consonância com o 

estudo das atribuições de dano moral à pessoa que tiver violado o seu direito de 

personalidade. O objeto tutelado pelos direitos de personalidade, na obra de Peluso (2018, p. 

30), reflete os diversos aspectos da própria pessoa do sujeito, sendo assim, a projeção 

essencial no modo exterior, sendo de modalidade física, intelectual e também moral.  

Sobre os direitos da personalidade, destaca-se na integridade física o direito à vida, 

conforme está no artigo 5º, incisos III e XLVII, alíneas a e e da Constituição Federal de 1988; 

ao próprio corpo, vivo ou morto, ao corpo alheio, no tocante a temas como remoção de órgãos 

para transplante com a facilitação do artigo 199, parágrafo quarto. Já o direito à integridade 

intelectual está compreendido na liberdade de pensamento e de expressão, ligada aos direitos 

morais e imateriais de autores e inventores, possuindo assento constitucional no artigo 5º, 

incisos IV, IX, XXVII, XXVIII e XXIX. A integridade moral é compreendida nos direitos de 

liberdade, honra, recato, segredo e sigilo, também com os dispositivos constitucionais do 

artigo 5º, inciso V, X, XII, XIV, LVI, LX e LXXII (PELUSO, 2018, p. 30).  

Gonçalves (2017, p. 448) assevera que os autores civilistas em geral consideram que 

o dano moral expresso nos artigos da Constituição destacados há pouco são fórmulas 

meramente exemplificativas, não devendo, entretanto, o julgador se afastar das diretrizes 

nestes artigos traçados, sob pena de considerar o dano moral como pequeno incômodo e 

dessabor da vida que todos devem suportar na sociedade atual.  

Ademais, os contornos expressos na Constituição, em destaque os incisos do artigo 

5º, buscam com afinco a garantia do artigo 1º, inciso III, do mesmo Texto Maior, que é a 

manutenção e garantia geral da dignidade da pessoa humana. 
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Sobre abusos e excessos, há a menção, por Gonçalves (2017, p. 448), de que só 

poderão ser reputados como danos morais a dor, o vexame, sofrimento ou a humilhação que 

fugir da normalidade, interagindo intensamente com o psicológico da pessoa, causando 

aflições, angústias e desequilíbrios do bem-estar.  

Com feito, é preciso ponderar entre os meros dessabores da vida, aborrecimentos, 

mágoas, irritações, entre outros sentimentos, com um dano moral. O autor explica que, além 

de essas situações fazerem parte da vida e serem, consequentemente, normais no cotidiano, as 

situações passadas não são intensas e duradouras ao ponto de causarem um desequilíbrio 

psicológico na pessoa.  

Assim, a propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que incômodos ou 

dissabores limitados à indignação da pessoa e sem qualquer repercussão no mundo exterior 

não configuram dano moral. 

Temos sustentado que após a Constituição de 1988 todos os conceitos 

tradicionais de dano moral tiveram que ser revistos. Assim é porque a atual 

Carta, na trilha das demais Constituições elaboradas após a eclosão da 

chamada questão social, colocou o homem no vértice do ordenamento 

jurídico da Nação, fez dele a primeira e decisiva realidade, transformando os 

seus direitos no fio condutor de todos os ramos jurídicos. Com efeito, a par 

dos direitos patrimoniais, que se traduzem em uma expressão econômica, o 

homem é ainda titular de relações jurídicas que, embora despidas de 

expressão pecuniária intrínseca, representam para o seu titular um valor 

maior, por serem atinentes a própria natureza humana. São os direitos da 

personalidade, que ocupam posição supraestatal, dos quais são titulares todos 

os seres humanos a partir do nascimento com vida (Código Civil, arts. 1º e 

2º). São direitos inatos, reconhecidos pela ordem jurídica e não outorgados, 

atributos inerentes a personalidade, tais como o direito à vida, à liberdade, à 

saúde, à honra, ao nome, à imagem, à intimidade, à privacidade, enfim, à 

própria dignidade da pessoa humana. (CAVALIERI FILHO, 2014, p. 106). 

 

O enfoque constitucional dado pelo autor ora referido está ligado a conceituar o dano 

moral em dois aspectos distintos: em sentido estrito e em sentido amplo.  

Em sentido estrito, é ligado diretamente ao dano moral causado por violação ao 

direito à dignidade da pessoa humana, ao considerar a inviolabilidade da intimidade, da vida 

privada, da honra e da imagem, sendo corolário do direito à dignidade inserido nos incisos V 

e X do artigo 5º a plena reparação do dano moral. Já no sentido amplo, o dano moral passa a 

ser a violação de um direito ou atributo da personalidade, ressaltando que os direitos da 

personalidade constituem a essência do ser humano (CAVALIERI FILHO, 2014, pp. 106-

108).  



83 
 

Portanto, insta concluir que o dano moral não está restrito a dor, tristeza e 

sofrimento, pois estende a sua tutela de proteção a todos os bens personalíssimos, sendo 

complexos e de ordem ética, razão pela qual o autor mencionado anteriormente define de 

modo abrangente como uma agressão a um bem ou atributo da personalidade. Com relação à 

natureza imaterial, como explica Cavalieri Filho (2014, p. 109), o dano moral é insusceptível 

de avaliação pecuniária, apenas compensado com a obrigação imposta ao causador do dano 

para satisfazer e não indenizar.  

Deve-se considerar, também, que, conforme Buccar e Teixeira (2014. p. 225) a 

natureza puramente compensatória da reparação do dano moral sofrido encontra guarida no 

art. 944 do Código Civil, dispositivo que também serve de fundamento para afastar o suposto 

caráter punitivo de sua indenização. 

Percebemos, atualmente, nos julgados brasileiros, uma intensiva relação entre a 

sanção e a indenização, na medida em que, segundo Schreiber (2009, pp. 205-206), acarreta 

uma “[...] espécie bizarra de indenização em que o responsável não é dado conhecer em que 

medida está sendo apenado e em que medida está simplesmente compensando o dano, 

atenuando, exatamente, o efeito dissuasivo que consiste na principal vantagem do instituto”. 

Sobre esse binômio da punição versus indenização, Maria Celina Bodin de Moraes 

(2016, p. 37) assere que o instituto dos punitive damages constitui-se em sistemas jurídicos 

como o nosso, numa figura anômala, intermediária do Direito Penal com o Civil, pois tem o 

objetivo precípuo de punir o agente, embora o faça por meio de uma pena pecuniária que deve 

ser paga à vítima. 

Compreendida a relação entre a punição e a indenização, cabe, neste interim, 

destacar os aspectos relacionados à reparação dos danos, principalmente porque este trabalho 

se ocupa em apontar as modalidades de reparação. No âmbito do ferimento aos direitos da 

personalidade, como é o caso da configuração da prática de bullying, Gustavo Neves (2006, p. 

58) confirma o entendimento de que a solução é buscar preservar o direito 

constitucionalmente consolidado à reparação da violação a esses direitos, sem que se 

considere imprescritível qualquer consequência originada dessa violação.  

Tepedino, Barboza e Bodin de Morais (2004, p. 361) abordam a perspectiva do não 

convalescimento da lesão geradora de dano moral e a imprescritibilidade da pretensão 

ressarcitória, 
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Não há duvida de que as pretensões ressarcitória, em regra, se sujeitam à 

prescrição e não se confundem com os direitos imprescritíveis, em si 

considerados. O que diferencia, entretanto, os chamados direitos da 

personalidade, e os fazem imprescritíveis, é que sua violação não se 

regenera, afastando-se a tríade típica das relações jurídicas patrimoniais: 

dano-reparabilidade-prescrição. 

 

Intentamos demonstrar com essas observações que os direitos da personalidade não 

serão alvo do instituto da prescrição, em virtude de seu caráter não regenerador. O ato 

violador do direito não consegue ser desfeito, nem atingir o status quo ante. 

Último ponto que merece consideração neste tópico referente às lições preliminares 

sobre o dano moral diz respeito aos desafios quanto à parametrização e fixação desses danos, 

pois, numa situação de bullying, o quantum arbitrado pelo Judiciário dificilmente se 

aproximará do efetivo dano causado. 

Berlini (2014, p. 291) ensina que a indenização por danos morais encontra seu maior 

obstáculo na dificuldade de fixação do quantum, pois, diferentemente do que ocorre com os 

danos materiais, os de ordem moral não são passíveis de reparação, estando sua determinação 

na esfera da compensação. 

Para realizar a finalidade primordial da restituição do prejudicado à situação anterior, 

desfazendo, tanto quanto possível, os efeitos do dano sofrido, tem-se o Direito empenhado 

extremamente em todos tempos. A responsabilidade civil é reflexo da própria evolução do 

Direito (DIAS, 2006, p. 25). Essa é uma premissa básica não coadunada com a realidade do 

bullying, porquanto é remotamente improvável o desfazimento dos choques oriundos da 

prática vexatória. Por isso tão difícil é a fixação do quantum indenizatório. 

 

4.6 O dano moral nos casos de bullying à luz da jurisprudência  

 

Neste subitem, examinamos os casos de alegações de bullying em instituições de 

ensino, com o intuito de verificar a atuação dos tribunais perante o posicionamento adequado 

para os eventos sob nota. 

O primeiro acórdão analisado, julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, diz 

respeito a uma ação indenizatória interposta por aluno em face do professor, afirmando que 

este, no ambiente escolar, “vitimizou” o aluno por atitudes correspondentes ao bullying, sendo 

que as ofensas seriam de modo continuado e público, menosprezando características da fala 
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do requerente. As discussões sobre a responsabilidade dos professores perante os atos de 

bullying estão identificadas no item 4.5. 

Na sentença prolatada pelo juízo a quo, o magistrado entendeu não haver bullying, 

sendo este um ato de agressão reiterada, mas sim, sucedeu um mero ato isolado que poderá 

ocorrer, percebendo durante a instrução do procedimento. Portanto, a sentença ainda afirmou 

que tudo se tratou de um mero aborrecimento e não ensejaria indenização por parte do 

professor, sem conceder os danos morais sofridos pelo requerente.  

Na apelação em análise, o aluno, representado pelos pais e os responsáveis, busca a 

reforma da sentença para demonstrar que se tratou de bullying e a indenização por danos 

morais recaia ao professor agressor. Constatou o relator no acórdão ter havido a prática.  

Do caso apresentado, podemos compreender que houve prática de bullying 

contra o autor, em ambiente escolar, mas que não se originou somente das 

crianças com quem convivia, mas também de seu instrutor, sujeito este com 

responsabilidade de formar cidadãos educados e respeitosos para com a 

diversidade que se faz presente na vida em sociedade (...) Como se vê, é 

notória a constatação do abuso praticado contra o menor por parte de seu 

instrutor, ora réu, capaz de gerar o dano moral e a responsabilidade de 

reparação. A agressão reiterada, formando uma “alcunha” com base em 

característica da fala do autor, com intuito de menosprezá-lo e ridicularizá-

lo, per si, já demonstram o dano moral e social causado (BRASIL. Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais (12ª Câmara Cível). Apelação nº 001363-

33.2015.8.13.0568 MG. Rel. José Augusto Lourenço dos Santos. Julgado em 

2 ago. 2017. Publicado em 8 ago. 2017. Disponível em https://tj-

mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/485951157/apelacao-civel-ac-

10568150013163001-mg?ref=juris-tabs. Acesso em 29 nov. 2018).  

 

Portanto, no caso em tela, foi concedida a reforma da sentença, atribuindo a 

indenização por danos morais em R$4.000,00 para pagamento pelo professor, invertendo os 

honorários de sucumbência que foram fixados na sentença.  

Vem a ementa do acórdão:  

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAIS. BULLYING. DIGNIDADE 

HUMANA. DIREITO DA PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. O bullying é prática lesiva a direito fundamentais, de modo que 

retira do ofendido seu reconhecimento perante a sociedade, lesionando 

gravemente seu bem-estar e qualidade de vida. É fundamental, portanto, 

caracterizado o ato ilícito cometido pela parte contra quem se move a ação, o 

dano gerado na vítima e a relação de causalidade entre os fatos, que seja 

arbitrada indenização por danos morais em função da necessidade de 

reparação pelo abalo físico/psíquico sofrido (BRASIL. Tribunal de Justiça 

de Minas Gerais (12ª Câmara Cível). Apelação nº 001363-

33.2015.8.13.0568 MG. Rel. José Augusto Lourenço dos Santos. Julgado em 

2 ago. 2017. Publicado em 8 ago. 2017. Disponível em https://tj-

https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/485951157/apelacao-civel-ac-10568150013163001-mg?ref=juris-tabs
https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/485951157/apelacao-civel-ac-10568150013163001-mg?ref=juris-tabs
https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/485951157/apelacao-civel-ac-10568150013163001-mg?ref=juris-tabs
https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/485951157/apelacao-civel-ac-10568150013163001-mg?ref=juris-tabs
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mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/485951157/apelacao-civel-ac-

10568150013163001-mg?ref=juris-tabs. Acesso em 29 nov. 2018). 

 

Durante o acórdão, constata-se a clara preocupação do relator em trazer à tona a 

discussão do bullying na atualidade, conforme expressa:  

O bullying é um termo de origem inglesa que define uma agressão reiterada, 

seja ela física ou verbal, contra um sujeito específico por características que 

perfazem a personalidade. Há propósito de intimidar, coagir ou agredir a 

vítima, denotando a expressiva desproporção de forças entre o agente e a 

pessoa que sofre a agressão. Pode ser compreendido como ato atentatório á 

pessoa, à sua personalidade e dignidade enquanto ser social, podendo gerar 

desde distúrbios psíquicos até situações de morte, seja por suicídio ou por 

resultado das agressões. Sendo assim, resta cabalmente demonstrada a 

necessidade de cuidar da prática do bullying mais atentamente, buscando 

evitar consequências extremamente graves para a pessoa que o sofre e para a 

sociedade (BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais (12ª Câmara 

Cível). Apelação nº 001363-33.2015.8.13.0568 MG. Rel. José Augusto 

Lourenço dos Santos. Julgado em 2 ago. 2017. Publicado em 8 ago. 2017. 

Disponível em https://tj-

mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/485951157/apelacao-civel-ac-

10568150013163001-mg?ref=juris-tabs. Acesso em 29 nov. 2018).  

 

Ainda completou a ideia, expressando que, envolvendo a violência psicológica e 

física, auferiram espaço nas pautas da discussão na sociedade, possibilitando que este termo 

bullying seja conhecido e popularizado, servindo para apresentar e evidenciar as situações 

ofensivas e violentas na sociedade, principalmente nas escolas, bases de todos os 

aprendizados extrafamiliares.  

A conduta, consoante o acórdão, tem como sistematização ganhar campo na doutrina 

e uma relevância jurídica sobre os casos.  

A prática do bullying é cotidiana em ambientes escolares, principalmente 

pela pouca percepção das crianças sobre os efeitos da violência que é 

perpetrada por elas, contra elas e em volta delas. De fato, o fenômeno não se 

dá apenas entre as crianças, mas também por parte de professores, 

funcionários e até de outros parentes, sempre tendo um sujeito como vítima 

(BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais (12ª Câmara Cível). 

Apelação nº 001363-33.2015.8.13.0568 MG. Rel. José Augusto Lourenço 

dos Santos. Julgado em 2 ago. 2017. Publicado em 8 ago. 2017. Disponível 

em https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/485951157/apelacao-civel-

ac-10568150013163001-mg?ref=juris-tabs. Acesso em 29 nov. 2018).  

 

O bullying enseja, além da responsabilização dos professores atuantes no polo ativo 

das agressões, a responsabilidade da instituição de ensino por omissão da prestação de 

https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/485951157/apelacao-civel-ac-10568150013163001-mg?ref=juris-tabs
https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/485951157/apelacao-civel-ac-10568150013163001-mg?ref=juris-tabs
https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/485951157/apelacao-civel-ac-10568150013163001-mg?ref=juris-tabs
https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/485951157/apelacao-civel-ac-10568150013163001-mg?ref=juris-tabs
https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/485951157/apelacao-civel-ac-10568150013163001-mg?ref=juris-tabs
https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/485951157/apelacao-civel-ac-10568150013163001-mg?ref=juris-tabs
https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/485951157/apelacao-civel-ac-10568150013163001-mg?ref=juris-tabs
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serviços educacionais. Insta mencionar que o assunto é mais bem explorado no subitem a 

seguir, procurando entender a aplicação de responsabilidade objetiva.  

APELAÇÃO CÍVEL. APELOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BULLYING EM AMBIENTE 

ESCOLAR. OCORRÊNCIA. OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. CONCESSÃO. 

QUANTUM FIXADO COM OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. AMBOS OS RECURSO IMPROVIDOS 

(BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (4ª Câmara Cível). 

Apelação nº 0309443-64.2012.8.05.0001. Rel. José Jorge Lopes Barretos da 

Silva. Julgado em 23 mai. 2018. Publicado em 23 mai. 2018. Disponível em 

https://tj-ba.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/643301644/apelacao-apl-

3094436420128050001?ref=juris-tabs. Acesso em 29 nov. 2018)  

 

Outro caso concreto importante é realçado no acórdão exarado pela 4ª Turma Cível 

do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que tratou sobre a discussão da 

possibilidade de inversão do ônus da prova em ação de indenização por danos morais, quando 

ocorrer bullying, e por ser considerada uma circunstância de comprovação difícil e porque 

existem verossimilhanças das alegações na pretensão inicial.  

Esse acórdão pode vir a ser utilizado pelo ordenamento jurídico brasileiro para os 

posteriores julgados sobre a possibilidade de a instituição de ensino ter atribuído o ônus da 

prova no respeitante às alegações de bullying pelo aluno.  

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

BULLYING. LESÃO CORPORAL. ALUNO. ESCOLA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA 

DO AUTOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ANULAÇÃO 

DA SENTENÇA. CASSAÇÃO. 1. É perfeitamente aplicável a inversão do 

ônus da prova, quando o autor é hipossuficiente em relação à requerida, seja 

por se tratar de uma hipótese de bullying, de difícil comprovação, seja 

porque se faz presente a verossimilhança de suas alegações. Isto porque, 

conforme as regras ordinárias de experiência, sabe-se que os alunos vítimas 

de bullying são excluídos do grupo em que vivem por algum aspecto que 

incomoda os demais e por ser comum que todos inseridos naquele ambiente 

mantenham-se calados e inertes perante os acontecimentos de desrespeito, 

com os quais, muitas vezes, sequer concordam. 2. O fato de o pedido de 

inversão do ônus da prova ter sido apreciado somente no momento da 

prolação da sentença desequilibrou o trâmite processual, no que diz respeito 

à distribuição dos encargos processuais aos quais as partes devem se 

submeter, não tendo sido produzidas provas cruciais para o deslinde da 

demanda. 3. A jurisprudência do TJDFT e a Segurança Seção de Direito 

Privado do STJ entendem que as partes devem ter ciência, pelo menos até o 

término da instrução processual, de como devem se portar em relação à 

distribuição do ônus da prova. 4. Vale salientar que no novo Código de 

https://tj-ba.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/643301644/apelacao-apl-3094436420128050001?ref=juris-tabs
https://tj-ba.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/643301644/apelacao-apl-3094436420128050001?ref=juris-tabs
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Processo Civil, há a determinação legal para que a decisão acerca da 

distribuição do ônus da prova seja proferida antes da sentença, em despacho 

saneador, conforme previsão do artigo 357, inciso III. 5. Preliminar acolhida. 

Sentença cassada. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios (4ª Turma Cível). Apelação Cível nº 20130910116470. Rel. Cruz 

Macedo. Julgamento em 3 jun. 2015. Publicado em 18 jun. 2015. Disponível 

em https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/199985758/apelacao-civel-

apc-20130910116470. Acesso em 29 nov. 2018). 

 

Nesta seara, importante é se fazer a menção de ser possível haver a inversão do ônus 

da prova nestas hipóteses de alegações de bullying no ambiente escolar, passando do autor da 

ação que enseja os danos morais para que a instituição de ensino comprove não ter havido 

bullying.  

A produção dessa prova no ambiente do caso concreto é de constatação difícil, 

envolvendo diversas fases e vários recolhos de provas para o magistrado ter o livre 

convencimento do que realmente aconteceu no ambiente escolar. Assim, é preciso este se 

fundamentar em provas e situações analisadas de modo claro, pois o sentimento causado pelo 

bullying e os danos atrelados à vítima são sentimentos sofridos sozinhos e, às vezes, as 

testemunhas são os próprios causadores do bullying, como revela o seguinte acórdão: 

  

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

BULLYING. DISCRIMINAÇÃO NO INTERIOR DE 

ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL. TEMPESTIVIDADE 

RESCURSAL. RETIRADA DOS AUTOS EM CARTÓRIO (...). 1. O 

Superior Tribunal de Justiça – STJ já possui entendimento pacificado de que 

a retirada dos autos do processo durante a fluência do prazo recursal comum 

constitui causa para aplicação do art. 221, do Código de Processo Civil, ou 

seja, constitui causa de suspensão do curso do prazo recursal. 2. O bullying 

(intimidação sistemática) atinge notadamente o ambiente escolar, onde os 

estudantes permanecem grande parte do tempo, sendo assunto de grande 

complexidade e com grande evidência na atualidade, pois aflige os mais 

variados segmentos da sociedade, causando danos muitas vezes irreversíveis 

à vítima. 3. A prova da existência da existência do bullying é de difícil 

produção, sendo necessária a análise minuciosa, pelo magistrado, de todos os 

documentos constantes nos autos, além das demais provas produzidas em 

juízo, pois, na maioria das vezes, a vítima sofre sozinha e as únicas 

testemunhas são seus agressores (...). 5. O valor da indenização por danos 

morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser 

irrisório, a ponto de agasta o caráter pedagógico que é inerente à medida. 6. 

A verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, 

sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento 

da profissão, devendo ser fixada do modo que apresente adequada e justa 

remuneração ao trabalhado profissional (BRASIL. Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso do Sul (6ª Câmara Cível). Apelação nº 0021702-

13.2011.8.11.0041. Rel. Des. Serly Marcondes Alves. Julgado em 1 fev. 

https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/199985758/apelacao-civel-apc-20130910116470
https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/199985758/apelacao-civel-apc-20130910116470
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2017. Publicado em 8 fev. 2017. Disponível em https://tj-

mt.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/428481093/apelacao-apl-

217021320118110041-129656-2016. Acesso em 1 dez. 2018).  

 

Neste acórdão há várias discussões a enfatizar. 

Na primeira, deve-se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

sobre a retirada do processo durante a fluência do prazo recursal comum, constituindo, 

portanto, a causa de aplicação do artigo 221, do Código de Processo Civil: “Suspende-se o 

curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das 

hipóteses do art. 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua 

complementação”. (BRASIL, 2015).  

Para o Superior Tribunal de Justiça
34

, constitui, pois, causa de suspensão do curso do 

prazo recursal e durante o procedimento, foi alegado que o recurso seria intempestivo, não 

tendo sido acatado pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.  

Mais adiante, sobre a prova que a ementa cita ser de verificação difícil, o acórdão 

está se referindo a todos os casos concretos de alegações de bullying, porquanto este é muitas 

vezes sofrido em silêncio e as testemunhas, nas mais das vezes, são somente os agressores. 

Neste sentido, em razão dos fatos que foram narrados na inicial da autora menor, representada 

por seus pais, bem como as provas colhidas comprovando o alegado pelas testemunhas 

ouvidas em fase de instrução do processo, restou cristalino que houve a prática de bullying na 

escola. Além dessas testemunhas, colhido o relatório de sala de aula pela professora, repara-se 

que a aluna na época preferia se individualizar, não fazer trabalhos em grupos ou procurava 

não se envolver com os demais alunos na sala de aula.  

Sobre provas, há outro acórdão em destaque, demonstrando que são de constatação 

difícil as situações de bullying vividas no interior dos colégios.  

 

                                                           
34

 Neste sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OMISSÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL COMUM. OBSTÁCULO JUDICIAL. RETIRADA DOS 

AUTOS DO CARTÓRIO. 1. A simples retirada dos autos do processo durante a fluência de prazo recursal 

comum, fora de uma das exceções previstas no art. 40, §2º do CPC, caracteriza o obstáculo criado pela parte, 

descrito no art. 180 do CPC, apto a suspender o curso do prazo em favor da parte prejudicada. 2. A devolução do 

prazo recursal prescinde de petição prévia, podendo ser deduzida nas próprias razões recursais. 3. Recurso não 

provido. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). Recurso Especial nº 1191059 MA 2010/0078312-7. 

Rel. Min. Nancy Andrighi. Julgado em 1 set. 2011. Publicado em 9 set. 2011. Disponível em 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21083628/recurso-especial-resp-1191059-ma-2010-0078312-7-

stj?ref=juris-tabs. Acesso em 1 dez. 2018).  

https://tj-mt.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/428481093/apelacao-apl-217021320118110041-129656-2016
https://tj-mt.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/428481093/apelacao-apl-217021320118110041-129656-2016
https://tj-mt.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/428481093/apelacao-apl-217021320118110041-129656-2016
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art313
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21083628/recurso-especial-resp-1191059-ma-2010-0078312-7-stj?ref=juris-tabs
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21083628/recurso-especial-resp-1191059-ma-2010-0078312-7-stj?ref=juris-tabs
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APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BULLYING EM INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE NÃO PERMITE 

CONCLUIR PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Em que pese haja indícios 

de que a autora teria sofrido em razão de dificuldade de relacionamento 

interpessoal, enquanto frequentava a instituição de ensino demandada por 

meio de relatos de seus pais, há evidências, por outro lado, da conduta 

adotada pela escola demandada frente aos problemas relatados no sentido de 

solucionar os conflitos. Diante disso, impõe-se a manutenção da 

improcedência da ação indenizatória. Recurso Desprovido (BRASIL. 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (9ª Câmara Cível). Apelação nº 

70078502382 RS. Rel. Eduardo Kraemer. Julgado em 24 out. 2018. 

Publicado em 29 out. 2018. Disponível em https://tj-

rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/643481660/apelacao-civel-ac-

70078502382-rs. Acesso em 1 dez. 2018).  

 

Sobre os casos de indenização por dano moral, inclusive no que diz respeito aos de 

bullying sofrido no interior do estabelecimento educacional, o Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso do Sul, ainda em análise do acórdão da Apelação nº 0021702-

13.2011.8.11.0041, destaca a obra de Cahali (2011, p. 53) para iniciar o debate sobre a 

indenização.  

Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo situações excepcionais e 

bem demarcadas, não seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim 

a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser 

demonstrado em cada caso. O atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo 

deve apresentar uma certa magnitude ou expressividade para ser reconhecido 

como dano moral, não bastando um mal-estar trivial, de escassa importância, 

próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade. Haveria, por assim 

dizer, um limite mínimo de tolerabilidade a partir do qual a lesão se 

configura como relevante e prejudicial, hábil/suficiente a embasas a 

responsabilidade indenizatória. Haveria como que um “piso” de incômodos, 

inconveniente e desgostos a partir dos quais se configura o dano mora 

indenizável (CAHALI, 2011, p. 53).   

 

Portanto, como leciona o autor, e pela demonstração da tomada de posição pelos 

tribunais, nota-se como necessário que, para o dano moral ser configurado, é preciso a 

conduta de o agressor ir além do mero aborrecimento diário
35

 e das condutas presenciadas 

                                                           
35

 Neste sentido: “DANOS MORAIS. Ofensas verbas proferidas contra o autor perante terceiros, em seu ambiente de 

trabalho. Alegação do réu que agiu em defesa do seu filho, que sofria bullying praticado pelo autor, seu professor de 

educação física. Sentença de procedência, que condenou o réu ao pagamento de R$4.000,00, a título de indenização 

por danos morais. Impossibilidade de se considerar prova emprestada a oitiva de testemunhas, em inquérito policial, 

não submetida ao contraditório. Ofensas não comprovadas. Transação Penal que não importa em reconhecimento de 

culpa nem constitui sentença condenatória. Precedentes. Caso em que, ademais, em ação indenizatória ajuizada pelo 

réu, houve condenação da instituição de ensino por comprovação da prática de bullying pelo professor (autor) contra o 

filho menor do réu. Sentença reformada. Recurso do réu provido e prejudicado o recurso do autor” (BRASIL. Tribunal 

de Justiça de São Paulo (5ª Câmara de Direito Privado). Apelação nº 0001220-82.2015.8.26.0042 SP. Rel. Fernanda 

Gomes Camacho. Julgado em 25 jul. 2018. Publicado em 26 jul. 2018. Disponível em https://tj-

https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/643481660/apelacao-civel-ac-70078502382-rs
https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/643481660/apelacao-civel-ac-70078502382-rs
https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/643481660/apelacao-civel-ac-70078502382-rs
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/605879448/12208220158260042-sp-0001220-8220158260042?ref=juris-tabs
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diariamente pelas pessoas que convivem em sociedade. O agressor deve ter atitudes que 

ensejam verdadeiros abalos psicológicos aos direitos de personalidade da vítima, passando do 

limite da razoabilidade, fato claramente constatado no processo cível sob colação.  

 

4.7 Análise de casos emblemáticos 

 

Com atenção nas análises conceituais anteriormente destacadas, nesta seção, 

demonstramos as análises dos julgados atualmente no ordenamento jurídico brasileiro, a fim 

de avultar as considerações sobre a responsabilidade civil no bullying escolar.  

No primeiro julgado em análise, há um menor sendo representado em ação que 

pretendia a indenização por danos morais sob a alegação de ser vítima de perseguição de 

vários alunos, causando profundo sofrimento em razão de agressões morais de modo 

reiterado, como já analisado, configurado com bullying.  

O caso em foco é examinado para demonstrar ser preciso que, no juízo de primeira 

instância, devem ser colhidas todas as provas necessárias para o alcance da realidade dos 

fatos, demonstrando se houve ou não omissão da unidade escolar. 

Aduz durante o pleito que a escola em questão foi omissa quanto às reclamações e ao 

caso concreto, alegando ser responsável civilmente pelo dano causado ao aluno.  

Durante o relatório do acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, a narrativa se dá no do dia 17 de fevereiro de 2011, 

expressando, que, durante o horário do recreio, quando o aluno caminhava nas dependências 

da escola, foi empurrado por alunos do ensino médio e sofreu uma queda brusca que causou 

lesão na arcada dentária.  

No juízo a quo, foi proferida sentença improcedente com o entendimento do 

magistrado de que o conjunto probatório inserido nos autos não foi suficiente para a 

configuração de assédio moral na escola, como alegado na inicial. O Ministério Público 

envolvido durante a marcha processual veio intervindo, inclusive no que diz respeito à 

produção de prova oral após a perícia ocorrida.  

O representante do Ministério Público em primeiro grau teve como sustentação de 

que houve cerceamento de defesa e, concomitantemente, a Procuradoria de Justiça advertiu 

                                                                                                                                                                                     
sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/605879448/12208220158260042-sp-0001220-8220158260042?ref=juris-tabs. 

Acesso em 1 dez. 2018).  

https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/605879448/12208220158260042-sp-0001220-8220158260042?ref=juris-tabs
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para o fato de que houve o descumprimento do artigo 82, inciso I do Código de Processo 

Civil.  

Assim, a participação do Ministério Público, para ser possível a defesa do interesse 

do incapaz representado, postulou de modo expresso a designação de audiência para 

realização de prova oral, porém, o juízo a quo proferiu sentença de improcedência, anotando  

não ter havido provas nos autos da negligência de socorro do menor ou falha no serviço 

público, caracterizando como precoce o encerramento do pleito pelo juízo a quo, segundo o 

acórdão.  

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRETENSÃO DE 

REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O 

PEDIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSÉDIO MORAL ESCOLAR. 

BULLYING. Omissão específica da direção da escola municipal. Dano 

moral. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

OBRIGATORIEDADE. Aplicação dos artigos 82, inciso I e 84, ambos do 

CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. A atribuição de responsabilidade 

civil do Município fundada na omissão específica exigia o exaurimento dos 

meios de prova, como postulado pelo Ministério Público e, até, pelo autor ao 

anunciar que aguardava eventual prova oral que fosse necessário para o 

esclarecimento dos fatos. Precoce encerramento da fase de instrução pelo 

juízo “a quo”, que proferiu julgamento sem dar oportunidade para a 

produção de prova oral. Indispensável exaurimento dos meios de prova para 

apurar o acidente ocorrido e se houve falha no serviço público municipal. A 

causa de pedir está relacionada com o assédio moral escolar, o que somente 

poderá ser demonstrado com a participação dos educadores e das pessoas 

que convivem com o menor, para haver reunião de mais elementos que 

revelem a omissão do Município em sua atividade educativa. Comprovação 

do prejuízo do menor. Sentença de improcedência. Vulneração da defesa dos 

interesses de incapazes. SENTENÇA ANULADA PARA REABERTURA 

DE FASE DE INSTRUÇÃO. RECURSO PREJUDICADO (BRASIL. 

Tribunal de Justiça de São Paulo (9ª Câmara de Direito Privado). Apelação 

nº 0622413-79.2014.8.04.0001. Rel. José Maria Câmara Júnior. Julgado em 

12 mar. 2014. Publicado em 12 mar. 2014. Disponível em https://tj-

sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/123657181/apelacao-apl 

198996420118260562-sp-0019899-6420118260562?ref=juris-tabs. Acesso 

em 28 nov. 2018).  

 

É notório, de acordo com a análise da ementa anteriormente destacada, que o 

Tribunal de Justiça de São Paulo anulou a sentença do juízo a quo a fim de reabrir a fase de 

instrução para que fosse sanada a dúvida sobre a omissão escolar e, então, caracterizar a 

responsabilidade civil.  

Em julgado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, é possível verificar a 

responsabilidade civil da escola perante o caso de bullying sofrido nas dependências 

escolares, porém, se conclui na razoável indenização que deverá ser atribuída ao local.  

https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/123657181/apelacao-apl%20198996420118260562-sp-0019899-6420118260562?ref=juris-tabs
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/123657181/apelacao-apl%20198996420118260562-sp-0019899-6420118260562?ref=juris-tabs
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/123657181/apelacao-apl%20198996420118260562-sp-0019899-6420118260562?ref=juris-tabs
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Com efeito, constata-se que houve ação indenizatória pelo autor ajuizada para 

requerer o pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) pelos danos morais sofridos em 

razão de bullying nas dependências da escola, tanto por parte dos colegas, como, inclusive, 

pela professora, como alegado pelo autor.  

A unidade escolar, ré no processo, sustentou que não houve ausência ou omissão de 

sua parte por ter procedido com medidas orientadoras aos pais, advertências aos alunos 

envolvidos, suspensão de atividades escolares dos alunos envolvidos, alegando, assim, que 

agiu dentro das suas limitações.  

No relatório há o seguinte destaque:  

Assevera que não há como ter controle sobre atitudes das crianças e 

adolescentes em fase escolar, que são incentivados ao desrespeito e rebeldia 

através dos meios de comunicação e negligenciados no ambiente familiar e 

social. Esclarece que agiu de forma coerente tanto em relação ao Apelado, 

quanto em relação aos demais alunos envolvidos, nos episódios relatados na 

inicial, não existindo omissão de sua parte e, consequentemente, o dever de 

indenizar (BRASIL. Tribunal de Justiça do Amazonas (2ª Câmara Cível). 

Apelação nº 0622413-79.2014.8.04.0001 AM. Rel. Wellington José de 

Araújo. Julgado em 12 nov. 2017. Disponível em https://tj-

am.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/533764844/6224137920148040001-am-

0622413-7920148040001?ref=juris-tabs. Acesso em 28 nov. 2018). 

 

Na sentença prolatada pelo magistrado de primeiro grau, houve o conhecimento 

parcial. Ele condenou a escola ao pagamento de danos morais, diminuindo o quantum 

indenizatório para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). O parecer do Graduado Órgão 

Ministerial, porém, opinou pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso para manter a 

condenação, mas diminuindo o quantum indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais).  

A escola foi considerada responsável civil pelos danos sofridos pelo aluno que 

frequentemente era chamado de “gordo, mulherzinha, metade homem metade mulher e as 

brincadeiras foram se agravando a ponto de o machucarem fisicamente mais de uma vez”. 

(BRASIL, 2017). 

Com efeito, o recurso foi parcialmente provido no sentido de manter a condenação 

da escola por danos morais sofridos pelo aluno, porém, reduziu o quantum indenizatório para 

R$10.000,00 (dez mil reais), observando parâmetros jurisprudenciais já consolidados.  

 

 

https://tj-am.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/533764844/6224137920148040001-am-0622413-7920148040001?ref=juris-tabs
https://tj-am.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/533764844/6224137920148040001-am-0622413-7920148040001?ref=juris-tabs
https://tj-am.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/533764844/6224137920148040001-am-0622413-7920148040001?ref=juris-tabs
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. MENOR. ABALOS PSICOLÓGICOS 

DECORRENTES DE OFENSAS EM AMBIENTE ESCOLAR. 

AGRESSÃO FÍSICA. BULLYING. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO OBSERVÂNCIA AO 

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. As situações caracterizadoras do 

“bullying” podem afrontar a dignidade da pessoa humana e, em 

consequência, refletir verdadeiro dano moral. Apesar de o Colégio ter 

tomado algumas medidas na tentativa de evitar que os episódios se 

repetissem, tais providências não foram suficientemente efetivas e o 

sofrimento decorrente das agressões sofridas no ambiente escolar pelo aluno, 

a época com apenas 7 (sete) anos de idade, configura dano moral 

indenizável. Entretanto, o valor da indenização por dano moral deve ser 

arbitrado em observância ao princípio da proporcionalidade, levando-se em 

consideração a gravidade do ato danoso e o respectivo abalo suportado pela 

vítima e o aspecto sancionatório ao responsável pelo dano, a fim de coibir a 

reiteração da conduta lesiva (BRASIL. Tribunal de Justiça do Amazonas (2ª 

Câmara Cível). Apelação nº 0622413-79.2014.8.04.0001 AM. Rel. 

Wellington José de Araújo. Julgado em 12 nov. 2017. Disponível em 

https://tj-

am.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/533764844/6224137920148040001-am-

0622413-7920148040001?ref=juris-tabs. Acesso em 28 nov. 2018).  

 

Em outro julgado, este exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 

há clara ementa constatando a responsabilidade objetiva do estabelecimento de ensino sobre 

os casos de bullying sofridos, a fim de trazer à tona a falha na prestação do serviço e a ofensa 

à dignidade da pessoa humana.  

APELAÇÃO CÍVEL. ABALOS PSICOLÓGICOS DECORRENTE DE 

VIOLÊNCIA ESCOLAR. BULLYING. ESTABELECIMENTO DE 

ENSINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. Na 

espécie, restou demonstrando que o autor sofreu agressões verbais e físicas 

de um colega de sala, que foram muito além de atritos entre adolescentes, no 

interior da Escola no ano de 2009. Trata-se de relação de consumo e a 

responsabilidade da ré, como prestadora de serviços educacionais é objetiva, 

bastando a simples comprovação do nexo causal e do dano. Além disso, as 

agressões noticiadas na inicial e comprovadas, por si, só, configuram dano 

moral cuja responsabilidade de indenização é da Instituição de Ensino, em 

razão de sua responsabilidade objetiva. Muito embora o Colégio tenha 

tomado algumas medidas na tentativa de contornar a situação, tais 

providências não foram suficientes para solucionar o problema, uma vez que 

as agressões continuaram até a ocorrência da agressão física. O Requerido 

não atentou para o papel da escola como instrumento de inclusão social. A 

reparação moral tem função compensatória punitiva. A primeira, 

compensatória deve ser analisada sob os prismas da extensão do dano e das 

condições pessoais da vítima. A finalidade punitiva, por sua vez, tem caráter 

pedagógico e preventivo, pois visa desestimular o ofensor a reiterar a 

conduta ilícita. Sobre os danos morais incidirão juros de mora desde o 

evento dano (Súmula 54 do STJ) (...) (BRASIL. Tribunal de Justiça de 

https://tj-am.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/533764844/6224137920148040001-am-0622413-7920148040001?ref=juris-tabs
https://tj-am.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/533764844/6224137920148040001-am-0622413-7920148040001?ref=juris-tabs
https://tj-am.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/533764844/6224137920148040001-am-0622413-7920148040001?ref=juris-tabs
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Minas Gerais (15ª Câmara Cível). Apelação nº 1423457-21.2010.8.13.0024. 

Rel. Tibúrcio Marques. Julgado em 25 abr. 2013. Publicado em 3 mai. 2013. 

Disponível em https://tj-

am.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/533764844/6224137920148040001-am-

0622413-7920148040001/inteiro-teor-533764854?ref=juris-tabs. Acesso em 

28 nov. 2018).  

 

A responsabilidade objetiva é reconhecida nos tribunais brasileiros quando há 

comprovação do nexo de causalidade e os fatos são narrados na ação indenizatória proposta 

pelo autor nos casos de bullying escolar.  

Neste mesmo sentido:  

APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PARTICULAR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA 

EXORDIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ESCOLA. 

EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. Apelo provido (BRASIL. 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (6ª Câmara Cível). Apelação nº 

70057149205 RS. Rel. Elisa Carpim Corrêa. Julgado em 10 jul. 2014. 

Publicado em 23 jul. 2014. Disponível em  https://tj-

rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/130607287/apelacao-civel-ac-

70057149205-rs?ref=juris-tabs. Acesso em 28 nov. 2018).  

 

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE 

DANOS. ABALO PSICOLÓGICO. AGRESSÕES EM AMBIENTE 

ESCOLAR. OMISSÃO DA ESCOLA. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. 

TRATAMENTO PSICOLÓGICO. CUSTEIO TEMPORÁRIO. 1. A 

ocorrência de ofensas e agressões no ambiente escolar por reiteradas vezes, 

bem como a atitude tímida e ineficaz da escola em solucionar o problema, 

configura dano moral indenizável, por acarretar abalos físicos e psicológicos 

à aluna. 2. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que 

pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e 

razoabilidade, além de servir como forma de compensar o dano sofrido e de 

inibir a conduta praticada. 3. Em que pese a responsabilidade da escola em 

arcar com o tratamento psicológico da aluna vítima de bullying, tal 

condenação não deve se prolongar ad eternum, devendo ser fixados critérios 

razoáveis para o cumprimento da obrigação. 4. Apelação conhecida e 

parcialmente provida (BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

(6ª Câmara Cível). Apelação nº 70057149205 RS. Rel. Elisa Carpim Corrêa. 

Julgado em 10 jul. 2014. Publicado em 23 jul. 2014. Disponível em  

https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/130607287/apelacao-civel-ac-

70057149205-rs?ref=juris-tabs. Acesso em 28 nov. 2018). 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

BULLYING. DISCRIMINAÇÃO NO INTERIOR DE 

ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL. TEMPESTIVIDADE 

RESCURSAL. RETIRADA DOS AUTOS EM CARTÓRIO. SUSPENSÃO 

DO PRAZO RECURSAL. PROVAS CONTUNDENTES DA 

https://tj-am.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/533764844/6224137920148040001-am-0622413-7920148040001/inteiro-teor-533764854?ref=juris-tabs
https://tj-am.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/533764844/6224137920148040001-am-0622413-7920148040001/inteiro-teor-533764854?ref=juris-tabs
https://tj-am.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/533764844/6224137920148040001-am-0622413-7920148040001/inteiro-teor-533764854?ref=juris-tabs
https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/130607287/apelacao-civel-ac-70057149205-rs?ref=juris-tabs
https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/130607287/apelacao-civel-ac-70057149205-rs?ref=juris-tabs
https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/130607287/apelacao-civel-ac-70057149205-rs?ref=juris-tabs
https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/130607287/apelacao-civel-ac-70057149205-rs?ref=juris-tabs
https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/130607287/apelacao-civel-ac-70057149205-rs?ref=juris-tabs
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EXISTÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO SISTEMÁTICA DA ESTUDANTE. 

NEGLIGÊNCIA NA PREVÊNÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA. DANO 

MORAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO. VALOR 

ADEQUADAMENTE FIXADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 4. É objetiva a responsabilidade da 

instituição de ensino pelo bullying sofrido por um dos seus alunos no interior 

ambiente escolar, ainda mais quando resta comprovada a ciência da situação 

e a omissão da instituição na prevenção e combate deste tipo de violência. 

Aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (BRASIL. 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (6ª Câmara Cível). Apelação nº 

0021702-13.2011.8.11.0041. Rel. Des. Serly Marcondes Alves. Julgado em 

1 fev. 2017. Publicado em 8 fev. 2017. Disponível em https://tj-

mt.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/428481093/apelacao-apl-

217021320118110041-129656-2016. Acesso em 1 dez. 2018).  

 

Portanto, é possível verificar que os tribunais entendem caber às instituições de 

educação, onde ocorrem a constatação e o nexo de causalidade entre o dano moral e o 

bullying em questão sofrido pela criança e adolescente, atrelar a responsabilidade civil 

objetiva, tema discutido ainda neste capítulo.  

No atinente à responsabilidade objetiva da instituição de ensino, é preciso entender 

que as cortes requerem seja constatada a inércia da instituição para a resolução do problema 

ou mesmo que as atitudes tomadas para levar à resolução do conflito internamente não foram 

eficazes da maneira como deveria ser. Bem assim, há o entendimento de que se a pessoa 

entendida como lesada na ação de indenização não teve comportamento adequado perante os 

colegas que praticavam bullying, a responsabilidade passa a não ser reconhecida à escola.  

Esse entendimento seguiu a linha no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 

Sul.  

 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BULLYING EM INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE NÃO PERMITE 

CONCLUIR PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Em que pese haja indícios 

de que o autor teria sofrido em razão de dificuldade de relacionamento 

interpessoal enquanto frequentava a instituição de ensino demandada, há 

evidências, por outro lado, de que o autor apresentava comportamento 

inadequado para com os colegas. Além disso, não está constata a inércia da 

escola demandada frente aos problemas relatados pelos pais do autor, o qual, 

inclusive mantinha bom desempenho escolar, segundo informações dos 

professores. Diante disso impõe-se a manutenção da improcedência da ação 

indenizatória (BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (9ª 

Câmara Cível). Apelação nº 70077609550 RS. Rel. Eduardo Kraemer. 

Julgado em 8 ago. 2018. Publicado em 14 ago. 2018. Disponível em 

https://tj-mt.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/428481093/apelacao-apl-217021320118110041-129656-2016
https://tj-mt.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/428481093/apelacao-apl-217021320118110041-129656-2016
https://tj-mt.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/428481093/apelacao-apl-217021320118110041-129656-2016
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https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/612575954/apelacao-civel-ac-

70077609550-rs. Acesso em 29 nov. 2018).  

 

Superado este assunto, sobre a responsabilidade civil atrelada aos pais, segue a 

mesma linha de entendimento, sendo esta considerada como objetiva.  

No julgado da Apelação Cível analisada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 

houve o questionamento da responsabilidade civil atrelada aos pais, quando os filhos que 

atacam outro aluno, de maneira reiterada, teriam responsabilidade sobre seus filhos estando 

ou não na presença deles durante os fatos ocorridos.  

O entendimento recai no sentido de que a expressão “em sua companhia” prevista no 

artigo 932, inciso I do Código Civil, não requer que esteja na proximidade física dos pais no 

momento em que o filho causa o dano.  

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS 

MORAIS. BULLYING EM AMBIENTE ESCOLAR. ARGUIÇÃO DE 

NULIDADE DA SENTENÇA, POR SUPOSTA FUNDAMENTAÇÃO 

GENÉRICA E POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 

QUESTÕES PROCESSUAIS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. 

EFEITOS DA REVELIA. AFASTAMENTO SOMENTE SE DÁ QUANTO 

A CIRCUNSTÂNCIAS COMUNS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM 

SEDE RECURSAL. NECESSIDADE DE QUE SE REFERIAM A FATOS 

NOVOS. INTIMIDAÇÃO SISTÊMICA. COMPROVAÇÃO DAS 

CHACOTAS E BRINCADEIRAS LEVIANAS. PRESENÇA FÍSICA DOS 

PAIS NO MOMENTO DOS FATOS. DESNECESSIDADE. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPENSAÇÃO MORAL. 

FIXAÇÃO EM MONTANTE ADEQUADO. PRELIMINARES 

REJEITADAS. NO MÉRITO, DESPROVIDO O APELO. (...) 5. No mérito, 

sobeja patente a ocorrência das ofensas e chacotas, no ambiente escolar, de 

forma reiterada e continuada. Assim, sobeja configurada a figura da 

intimidação sistêmica (bullying), prevista na Lei nº 13.185, de 6 de 

novembro de 2015. A expressão “em sua companhia”, prevista no art. 932, I, 

do CC, não exige a proximidade física dos pais no momento em que o filho 

venha a causar o dano. A responsabilidade dos pais, para reparação civil dos 

danos causados pelos filhos, prescinde de culpa, a teoria do que dispõe o art. 

933 do CC (BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

(6ª Turma Cível). Apelação nº 0006338-84.2015.8.07.0004 DF. Rel. Alfeu 

Machado. Julgado em 19 set. 2018. Publicado em 25 set. 2018. Disponível 

em https://tj-

df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/630500988/20150410064400-df-0006338-

8420158070004?ref=juris-tabs. Acesso em 29 nov. 2018).  

 

O entendimento sobre a responsabilidade civil objetiva dos pais foi desmistificado 

com a decisão do Recurso Especial analisado pelo Superior Tribunal de Justiça em Ação de 

Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos.  

https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/612575954/apelacao-civel-ac-70077609550-rs
https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/612575954/apelacao-civel-ac-70077609550-rs
https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/630500988/20150410064400-df-0006338-8420158070004?ref=juris-tabs
https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/630500988/20150410064400-df-0006338-8420158070004?ref=juris-tabs
https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/630500988/20150410064400-df-0006338-8420158070004?ref=juris-tabs
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A decisão constou da seguinte redação:  

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS 

(...). 5. A teor do disposto no art. 932, I, do CC, os pais são responsáveis pela 

reparação civil dos danos causados pelos filhos menores que estiverem sob 

sua autoridade e em sua companhia. A atribuição de responsabilidade, nessa 

hipótese, prescinde da demonstração de culpa dos pais, conforme prevê o art. 

933 do CC, bastando que se comprove a prática de ato ao menos culposo 

pelo filho menor (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). 

Recurso Especial nº 1637884 SC. Rel. Min. Nancy Andrighi. Julgado em 20 

fev. 2018. Publicado em 23 fev. 2018. Disponível em 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/548779397/recurso-especial-resp-

1637884-sc-2013-0286689-4?ref=juris-tabs. Acesso em 29 nov. 2018).  

 

Essa consideração a este e outros julgados analisados, portanto, trouxe 

posteriormente aos outros tribunais o entendimento de que deve recair aos pais a 

responsabilidade civil objetiva nos atos danosos pelos seus filhos menores, sendo estes 

culposos ou dolosos. 

O objetivo do capítulo foi atingido, com o intuito de demonstrar que, nas doutrinas 

cíveis, há a clara consideração de que, nos eventos de bullying e na análise dos casos 

concretos, a escola, pais, responsáveis e professores possuem responsabilidade objetiva 

quando comprovadamente foram verificados no âmbito do procedimento cível de ação de 

indenização por dano moral.  

O dano moral recai nestes casos por serem de situações claras de ofensas aos direitos 

de personalidade das crianças e adolescentes no ambiente escolar, bem como no âmbito de 

instituições de ensino superior e até mesmo no trabalho. Configura, pois, uma prática 

reiterada de agressões psicológicas e incômodos criados por outras pessoas do mesmo 

convívio social.  

A atenção da jurisprudência, claramente, se dá por possuir um caráter educativo das 

medidas que recaem para responsabilizar as instituições públicas ou privadas de ensino que, 

de algum modo, foram omissas ou tomaram providências que pouco despertaram a 

possibilidade de encerramento de bullying no seu interior.  

 

 

 

 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/548779397/recurso-especial-resp-1637884-sc-2013-0286689-4?ref=juris-tabs
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/548779397/recurso-especial-resp-1637884-sc-2013-0286689-4?ref=juris-tabs
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5 CONCLUSÃO  

 

Nosso pensamento é coadunado com o entendimento de Ribeiro (2016, p. 23) ao 

acentuar que a escola é vista pela sociedade como um espaço que tem um quê de sagrado, 

pois é lá que os pequenos humanos são encaminhados para serem civilizados e aprender 

conhecimentos gerais e valores que os tornarão capazes de viver em sociedade. 

O fato é que, conforme noções prolatadas no início desta pesquisa, esses valores cuja 

importância se declina para o convívio social, tem-se mostrado inócuos ante as mudanças 

sociais e o advento da tecnologia. Percebemos, portanto, uma inversão de princípios, em que a 

violência moral tem ganhado amplitude considerável, transformando o espaço escolar em 

locus de dor e sofrimento. 

Por isso, o objetivo deste experimento acadêmico stricto sensu foi analisar e 

compreender os conceitos inerentes ao fenômeno do bullying e os fundamentos da 

responsabilidade civil em conexão com os conceitos de direitos da personalidade com foco 

nos casos de bullying. Para alcançar esse intento, obedecemos a uma lógica didática, na 

contextura da qual verificamos a análise conceitual da tutela jurídica, da responsabilização e 

do dano moral. 

Logramos verificar com o trabalho, no atinente às questões relacionadas a conceito, 

terminologia e consequência da prática de atos de bullying, que a literatura, de maneira 

uníssona, não diverge acerca desses pontos, porquanto seus autores confirmam ser um 

problema de fácil parametrização, em razão da publicidade que é direcionada a esses casos. 

Correlato à tutela jurídica, tanto nas orientações constitucionais como no Código 

Civil, percebe-se uma preocupação quanto ao atendimento aos direitos e garantias 

fundamentais das crianças e adolescentes, de maneira que, neste ponto, há verdadeira atenção 

e resguardo por parte do legislador. 

De outra banda, quando analisamos as hipóteses intrincadas no capítulo 3 desta 

dissertação, notamos que o debate sobre os direitos da personalidade é pacifico, no entanto, 

atestamos uma séria ausência legislativa sobre esse assunto. O legislador vislumbra que 

equacionou as inquietações advindas das discussões do bullying com a Lei 13.185/2015, mas 

esta se exprime deveras ineficiente para a realidade prática, pelo fato de que, conforme se 

comprovou, esta lei traz elementos especialmente conceituais, falhando no tocante à sanção e 

responsabilização quando da evidenciação dos episódios de intimidação sistêmica. 
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Surge, então, diante desta lacuna, outro dispositivo, intitulado “complementação da 

lei do bullying”. É, pois, uma inovação da Lei 9394/96, que em nada acrescentou ao debate, 

apenas atribuiu às instituições escolares mais uma responsabilidade - a de criar mecanismos 

para a promoção da cultura de paz - realidade esta que já é feita, seguramente, pela maioria 

das escolas, sem que para isso seja necessária uma mudança na lei. O aspecto da punição 

ficou mais uma vez inócuo. Não é possível localizar, nos aparatos da legislação atual, medidas 

efetivamente punitivas para os agentes praticantes dessa violência moral. 

Ainda na esteira da tutela jurídica, restou cristalino o fato de que o Estatuto da 

Criança e do adolescente, por sua vez, se exprime como um símbolo emblemático de proteção 

e garantia integral dos direitos das crianças, evoluindo, gradativamente, com suas limitações 

do teto legislativo, na tentativa de trazer para a sociedade um regramento mais firme e que de 

fato seja exemplo para a sociedade. Constatamos, no entanto, que todas as sanções do seu 

texto trazem penas não superiores a dois anos, recaindo, assim, em maleabilidade e 

flexibilização próprias do Direito Penal para esses casos. 

No tangente às discussões acerca da responsabilidade civil, notamos haver uma 

relação jurídica indiscutível atribuindo aos pais a responsabilização pelos atos de bullying 

cometidos pelos filhos, o que se consubstancia na Teoria do Risco, especificamente, no Risco-

Dependência, nova modalidade proposta por Simão (2015). Neste aspecto, ficou claro, neste 

estudo, que a responsabilidade dos pais se fundamenta tão-somente na configuração do dano, 

não havendo espaço para comprovação de culpa, tampouco para a discussão acerca da 

presença dos pais no momento da agressão. Há, pois, um dever, fundamentado, nas 

orientações constitucionais do planejamento familiar – Art. 226, §7º da CF/88, de assistência 

dos pais com os filhos. 

Logo, verificamos os agentes a serem responsabilizados neste contexto, a saber: a 

escola, o Estado, os professores e os pais, no caso de atos praticados por filhos menores. Insta 

destacar o fato de que a responsabilidade objetiva dos pais ultrapassa o critério da presença, 

restando-se configurada mesmo nas hipóteses em que a guarda seja de apenas um cônjuge, 

porquanto o exercício da autoridade parental é conjunto. 

A análise sobre os distintos espaços onde acontece o bullying também traz em seu 

contexto elucidações importantes para esta conclusão, na medida em que o bullying praticado 

numa escola pública ensejará consequência diferenciada, se comparada com a análise dos 

fatos ocorridos em ambientes escolares da livre iniciativa. Para o âmbito público, o 
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fundamento é a Teoria do Risco Administrativo, verificando-se a impossibilidade de ingressar 

diretamente com ação contra o professor, caso tenha sido ele o agressor.  

Quanto ao estudo do dano moral, comprovamos, por meio das jurisprudências, que a 

mesma problemática acerca da quantificação do dano (BERLINI, 2014) ainda persiste, 

principalmente nos casos de bullying onde se verifica que a tecnologia contribui, de modo 

decisivo, no sentido de propagar informações com enorme rapidez. Notamos que as 

indenizações não ultrapassa o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), ficando evidente, assim, 

a preocupação de Schreiber (2009) acerca da dificuldade ante a dicotomia sanção versus 

indenização.  

Propugnamos, assim, com este trabalho, evidenciar os fundamentos e a 

responsabilidade civil em conexão com os princípios dos direitos da personalidade que estão 

intrinsecamente relacionados. Na certeza da impossibilidade de esgotar o tema, concluímos 

com a noção de que ainda há muito a ser discutido, principalmente, no referente à reanálise da 

responsabilização e punição dos agressores, porquanto, muitas vezes, a recomposição dos 

danos não é suficiente e não resolverá o prejuízo causado. O apoio psicológico mostra-se 

muito eficaz nesses casos, razão por que sugerimos o que esteve no Projeto de Lei 76/2011 

que previa a obrigatoriedade desse aparato às vitimas. Essa não é, definitivamente, a solução 

do problema, mas, em certa medida, contribuiria, consideravelmente, para que os influxos 

sociais fossem minimizados. 

Finalmente, destacamos que as hipóteses previamente instauradas tornaram-se 

comprovadas, na medida em que o debate sobre a contemplação do ordenamento jurídico 

brasileiro na tutela dos casos de bullying mostra-se frágil, pois há regramentos legislativos no 

sentido de tratar da temática em tela, porém não há um enfrentamento contundente quanto à 

punição dos agressores, recaindo na temática geral do trabalho, que é a reparação civil; logo, 

advertimos que, enquanto não houver um posicionamento cirúrgico para os casos ensejadores 

da violência moral, continuaremos encontrando a solução para esses conflitos nos escólios da 

responsabilidade civil e do dano moral, a cargo das decisões dos tribunais. Isto se mostra, 

infeliz e evidentemente, tropeçante, haja vista o crescimento exponencial dos casos de 

intimidação sistêmica na atualidade. 
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