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Assuntos Abordados 

• Direito à Imagem e o seu Uso Indevido

• Inclusão Social

• Bullying – Conceitos, Legislação e 
Responsabilidade



Direito à Imagem e suas 
Limitações 

• Art. 5°, X - CF - são invioláveis a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação;



• Inato

• Absoluto

• Essencial

• Disponível

• Extrapatrimonial

• Intransmissível 

• Irrenunciavel



Problemas Relacionados Para 
Instituições de Ensino

• Uso Indevido 

• Ausência de Consentimento 



Exemplo Julgado

• DIREITO DE IMAGEM. CONSENTIMENTO TÁCITO. Pretensão da autora à indenização
pelo uso indevido de sua imagem. 1. Em razão de seu trabalho, a imagem da autora,
como professora, foi captada em vídeo pela ré, que prestava serviços de informática à
empregadora da autora. Naquela ocasião a autora foi convidada a se manifestar a
respeito da importância dos aparatos tecnológicos na aprendizagem dos alunos.
Ocorre que a autora deixou de trabalhar na Escola, local onde ocorreu a captação de
sua imagem, sendo certo que, sem autorização, a ré continuou a veicular o vídeo com
sua imagem. 2. Não se desconhece a autorização tácita que a autora havia concedido à
ré para a utilização de sua imagem quando atuava como professora da Escola, local
onde, inclusive, ocorreu a gravação do vídeo veiculado pela ré. Entretanto, quando a
autora se desligou da Escola, seria imprescindível que a ré colhesse dela a
autorização para continuar a fazer uso de sua imagem, o que não ocorreu. A
autorização tácita, anteriormente concedida, não encontrava mais suporte na relação
de trabalho. Nesse cenário, o consentimento era a regra, que, não observada, enseja a
concessão de indenização. Recurso provido para conceder indenização por danos
morais no valor de R$ 12.000,00, bem como para condenar a ré a se abster de veicular
a imagem da autora.

• (TJ/SP - APELAÇÃO COM REVISÃO N° 9094327-03.2008.8.26.0000 - 10ª Câmara de
Direito Privado – Des. Rel. CARLOS ALBERTO GARBI – DJ. 26.03.2013)



Inclusão

• Lei 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.

• Art. 4o Toda pessoa com deficiência tem direito à
igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não
sofrerá nenhuma espécie de discriminação.

• § 1o Considera-se discriminação em razão da deficiência
toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou
omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar,
impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos
direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com
deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e
de fornecimento de tecnologias assistivas.



Polêmica

• Art. 28, § 1°. Às instituições privadas, de
qualquer nível e modalidade de ensino,
aplica-se obrigatoriamente o disposto nos
incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,
XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do caput deste
artigo, sendo vedada a cobrança de valores
adicionais de qualquer natureza em suas
mensalidades, anuidades e matrículas no
cumprimento dessas determinações.



Polêmica

• I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado 
ao longo de toda a vida;

• II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, 
permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de 
acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;

• III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim 
como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos 
estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de 
igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;

• V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o 
desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a 
permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino;

• VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional 
especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização 
e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva;

• VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de 
atuação da comunidade escolar;

• IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, 
culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as 
habilidades e os interesses do estudante com deficiência;



Polêmica

• X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e
continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional
especializado;

• XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado,
de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio;

• XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva,
de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e
participação;

• XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de
oportunidades e condições com as demais pessoas;

• XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação
profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos
respectivos campos de conhecimento;

• XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e a atividades
recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar;

• XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais
integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes
a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino;

• XVII - oferta de profissionais de apoio escolar;

• XVIII - articulação intersetorial na implementação de políticas públicas.



Polêmica

• Art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas
instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e
privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas:

• I - atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das Instituições
de Ensino Superior (IES) e nos serviços;

• II - disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para
que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia
assistiva necessários para sua participação;

• III - disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades
específicas do candidato com deficiência;

• IV - disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados,
previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência;

• V - dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência,
tanto na realização de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante
prévia solicitação e comprovação da necessidade;

• VI - adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que
considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio da
modalidade escrita da língua portuguesa;

• VII - tradução completa do edital e de suas retificações em Libras.



Polêmica

• ADI - 5357/2015

• “o ensino privado não deve privar os estudantes -
com e sem deficiência – da construção diária de
uma sociedade inclusiva e acolhedora,
transmudando-se em verdadeiro local de exclusão,
ao arrepio da ordem constitucional vigente.” (Min.
Edson Fachin)



Exemplo de Decisão Judicial

• APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECUSA NA MATRÍCULA DE CRIANÇA COM
NECESSIDADES ESPECIAS – NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS POR SALA – DANOS
MORAIS VERIFICADOS - O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/15)
estabelece que a matrícula de pessoas com deficiência é obrigatória pelas escolas
particulares e não limita o número de alunos nessas condições por sala de aula; - As
provas dos autos denotam que havia vaga na turma de interesse da autora, mas não
para uma criança especial, pois já teriam atingido o número máximo de 2 alunos por
turma; - Em que pese a discricionariedade administrativa que a escola tem para
pautar os seus trabalhos, a recusa em matricular a criança especial na sua turma não
pode se pautar por um critério que não está previsto legalmente. A Constituição
Federal e as leis de proteção à pessoa com deficiência são claras no sentido de
inclusão para garantir o direito básico de todos, a educação; - Não há na lei em vigor
qualquer limitação do número de crianças com deficiência por sala de aula, a Escola
ré sequer comprovou nos autos que na turma de interesse da autora havia outras duas
crianças com deficiência – e também o grau e tipo de deficiência – já matriculadas, -
Dano moral configurado – R$20.000,00. RECURSO PROVIDO

• (TJ-SP 10160379120148260100 SP 1016037-91.2014.8.26.0100, Relator: Maria Lúcia
Pizzotti, Data de Julgamento: 08/11/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/11/2017)



Bullying

• 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.



Bullying

• I - verbal: insultar, xingar e apelidar 
pejorativamente;

• II - moral: difamar, caluniar, disseminar rumores;

• III - sexual: assediar, induzir e/ou abusar;

• IV - social: ignorar, isolar e excluir;

• V - psicológica: perseguir, amedrontar, aterrorizar, 
intimidar, dominar, manipular, chantagear e 
infernizar;



Bullying

• VI - físico: socar, chutar, bater;

• VII - material: furtar, roubar, destruir pertences de 
outrem;

• VIII - virtual: depreciar, enviar mensagens 
intrusivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos 
e dados pessoais que resultem em sofrimento ou 
com o intuito de criar meios de constrangimento 
psicológico e social.



Bullying

Consequências:

Evasão Escolar

Síndrome do Pânico

Depressão

Suicídio

Homicídio

Esquizofrenia

Fobia Social

Fobia Escolar



Bullying



Bullying e a Legislação

• Constituição Federal:

• Art. 5°, X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação;

• Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão



Bullying e a Legislação

Estatuto da Criança e do Adolescente

Art. 5º 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.

Art. 15. A criança e o adolescente têm 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 
Constituição e nas leis.

Art. 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, 
idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.



Bullying e a Legislação

• Lei 13.185/2015

• Institui o Programa de Combate à
Intimidação Sistemática (Bullying).



Bullying

• Art. 4o Constituem objetivos do Programa referido no caput do art. 1o:

• I - prevenir e combater a prática da intimidação sistemática (bullying) em toda a sociedade;

• II - capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de discussão, 
prevenção, orientação e solução do problema;

• III - implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e informação;

• IV - instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e responsáveis diante da 
identificação de vítimas e agressores;

• V - dar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores;

• VI - integrar os meios de comunicação de massa com as escolas e a sociedade, como forma de 
identificação e conscientização do problema e forma de preveni-lo e combatê-lo;

• VII - promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros, nos marcos de uma 
cultura de paz e tolerância mútua;

• VIII - evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, privilegiando mecanismos e 
instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança de 
comportamento hostil;

https://jus.com.br/tudo/cidadania


Responsabilidade Civil

Artigo 927. Código Civil:

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo.

Art. 186. Código Civil

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Código Civil

Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico 
ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.



Quem responde pelos atos do 
menor que pratica o bullying??

- Pais

- Escola



Responsabilidade Paterna

São também responsáveis pela reparação civil:

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua 
companhia;

Art. 932 Código Civil



Responsabilidade Escola

São também responsáveis pela reparação civil:

IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se 
albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, 
moradores e educandos;

Art. 6º Código de Defesa do Consumidor
São direitos básicos do consumidor:

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 
coletivos e difusos;

Art. 932 Código Civil



Responsabilidade Escola

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.

Art. 14 Código de Defesa do Consumidor



Exemplos de Julgados

• APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. BULLYING NO AMBIENTE ESCOLAR. LESÕES. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. O autor logrou comprovar os fatos articulados na exordial, o
postulante foi agredido no ambiente escolar, em duas oportunidades, o que resultou em uma
lesão no olho e um braço quebrado, em evidente desrespeito a dignidade pessoal deste. 2.É
passível de ressarcimento o dano moral causado no caso em exame, decorrente de o autor ter
sido lesionado, sem que houvesse injustamente provocado, tal medida abusiva resulta na
violação ao dever de respeitar a gama de direitos inerentes a personalidade de cada ser
humano, tais como a integridade física, a imagem, o nome e a reputação da parte ofendida. 3. As
referidas ofensas dão conta de um fenômeno moderno denominado de bullying, no qual
adolescente se dedica a maltratar determinado colega, desqualificando-o em redes sociais
perante os demais e incitando estes a prosseguirem com a agressão, conduta ilícita que deve ser
reprimida também na esfera civil com a devida reparação, pois é notório que este tipo de ato
vem a causar danos psíquicos na parte ofendida, levando, em alguns casos, ao suicídio. 4. No
que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração
do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as
conseqüências da conduta da parte ré, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita do
demandado que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano
moral puro. 5. O valor a ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em
conta o princípio da proporcionalidade, bem como as condições da ofendida, a capacidade
econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita praticada. Por fim, há que se
ter presente que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado,
importando em enriquecimento ilícito. Quantum mantido. Negado provimento aos recursos.
(Apelação Cível Nº 70059883637, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge
Luiz Lopes do Canto, Julgado em 24/09/2014)

• (TJ-RS - AC: 70059883637 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento:
24/09/2014, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/09/2014)

• Valor da indenização: R$ 5.000,00



Exemplos de Julgados

• 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.

• (TJ-AM 06224137920148040001 AM 0622413-79.2014.8.04.0001, Relator: Wellington José de
Araújo, Data de Julgamento: 12/11/2017, Segunda Câmara Cível)

• Valor Indenização: R$ 10.000,00



Dúvidas e Questionamentos?



Obrigado!!

Dr. Thiago Carvalheiro 

Criscuolo

thiagocriscuolo@gmail.com


