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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0008627-29.2012.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que são 
apelantes ELAINE DOS SANTOS CAMPMANY (JUSTIÇA GRATUITA) e 
THAIS CAMPMANY BATANERO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é 
apelado COLÉGIO INTERATIVO ATIBAIA LTDA. ME.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento 
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ERICKSON GAVAZZA MARQUES (Presidente) e J.L. MÔNACO DA 
SILVA.

São Paulo, 4 de junho de 2014. 

Edson Luiz de Queiroz
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 9754
Apelação nº 0008627-29.2012.8.26.0048
Comarca: Atibaia
Apelantes: Elaine dos Santos Campmany e Thais Campmany Batanero 
Apelado: Colégio Interativo Atibaia Ltda. Me
Juiz (a): Marcelo Octaviano Diniz Junqueira

EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
BULLYING. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO 
COLÉGIO EM COIBIR ATITUDES HOSTIS 
PRATICADAS POR COLEGAS DE CLASSE. 
ALUNA MENOR. 
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA GENITORA. 
DÍVIDA EXIGÍVEL. 
DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO 
GRAU. 
1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. 
Depoimento pessoal da coautora menor não foi 
requerido pela parte contrária. Depoimentos 
pessoais representam pronunciamento 
unilateral, parcial e, no mais das vezes, 
tendencioso da própria parte. Acolhida a 
contradita de suspeição por amizade íntima da 
testemunha arrolada pelas autoras. Ausência 
de interposição de agravo retido. 
2. Negativação. Réu comprovou a origem da 
dívida e a realização de notificação prévia. 
Apontamento regular. 
3. Bullying. Incabível a inversão do ônus da 
prova. Impossibilidade do réu provar fato 
negativo. Aplicação do artigo 333, I do CPC. 
Ausência de provas acerca da prática de 
bullying, bem como de eventual conduta 
omissiva do réu. Alegações das autoras, 
desacompanhadas de documentos ou de 
testemunhas. Ainda que considerada a 
responsabilidade objetiva do prestador de 
serviços, não há caracterização de danos 
morais, pois não houve prova da prática do ato 
ilícito, do dano e do nexo causal. 
Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
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Vistos.

Ao relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-
se tratar de ação de indenização por danos morais, movida por menor e 
por sua genitora, contra estabelecimento escolar, sob alegação de 
negligência em relação a bullying praticado contra a coautora menor e 
negativação indevida, oriunda de contrato de prestação de serviços 
educacionais.

Em primeiro grau, a pretensão inicial foi julgada 
improcedente.

Apelam as autoras, alegando, preliminarmente, 
cerceamento de defesa. Sustentam que a menor sofreu danos morais por 
omissão do colégio réu. Trata-se de relação de consumo, sendo cabível a 
inversão do ônus da prova. Pedem a declaração da inexigibilidade do 
débito questionado.

O recurso foi regularmente processado, com o 
oferecimento das contrarrazões.  

É o relatório do essencial.

Preliminarmente, não prospera a alegação de 
cerceamento de defesa. As autoras alegam que o depoimento pessoal da 
coautora menor seria o melhor instrumento para provar o quanto foi 
alegado. No entanto, não houve requerimento da ré para depoimento 
pessoal da autora. Ademais, os depoimentos pessoais devem sempre ser 
encarados com reservas, na medida em que representam apenas o 
pronunciamento unilateral, parcial e até por vezes tendencioso da parte. 
Depoimento pessoal da parte autora não é considerada como prova dos 
fatos alegados por ela. 

Em segundo lugar, em relação à testemunha 
Janaína, foi acolhida a contradita de suspeição por amizade íntima com a 
primeira coautora. Nessa oportunidade, não houve apresentação de 
inconformismo, por intermédio de agravo retido, descumprindo-se a regra 
inserta no artigo 523, §3º, CPC.

No mérito, igualmente não prosperam as alegações 
recursais.

No presente caso, não há como negar tratar-se de 
relação de consumo, ante a previsão contida no artigo 17, do Código de 
Defesa do Consumidor. Nessas condições, ao Juiz cabe verificar se deve 
aplicar a inversão do ônus da prova, a teor do disposto no artigo 6º, inciso 
VIII, da Lei 8078/90. O Juiz é seu destinatário, de forma que a regra sobre 
sua inversão é aplicada no momento do julgamento. 
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Como nos presentes autos os pedidos referem-se a 
fatos distintos, caberá tratamento diferenciado quanto ao ônus da prova.

Quanto à negativação do nome da autora, a prova 
da regular contratação somente poderia ser feita pela ré. Nesse passo, 
cabível a inversão do ônus probatório.

Cabível, também, a aplicação do instituto da 
responsabilidade objetiva do prestador de serviços, (artigo 14, do Código 
de Defesa do Consumidor), arcando este com os ônus dos riscos que sua 
atividade apresenta. A responsabilidade objetiva pela deficiente prestação 
de serviço decorre não só do artigo 14 do Código de Defesa do 
Consumidor, mas também à luz do disposto no artigo 927 do Código Civil 
que reza em seu parágrafo único: 

 
"Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados 
em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para 
os direitos de outrem".
 
Dessa forma, a ré deveria exibir documentos que 

comprovassem a regularidade da contratação e do débito. E assim o fez. 
Houve juntada dos contratos que deram origem à dívida, havendo 
descrição pormenorizada dos valores e assinatura da coautora, conforme 
se constate em fls. 129 e seguintes.

De outro lado, as apelantes não comprovaram a 
quitação do débito. Ou seja, as apelantes não se desincumbiram de 
comprovar as alegações desconstitutivas do direito da ré, como 
estabelece o artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, foi promovida a notificação prévia, 
havendo juntada do comprovante do AR (fl. 125). Portanto, o débito é 
exigível e a negativação do nome da coautora foi regular.

Quanto aos danos morais sofridos pela menor, 
impossível a inversão do ônus da prova, de forma a imputar ao 
fornecedor prova de fato negativa, ou seja, de que a menor não sofreu 
bullying.

Nesse passo, a questão posta nos autos se resolve 
pela aplicação da regra do artigo 333, inciso I, do Código de Processo 
Civil. O legislador estabeleceu certas e determinadas regras de 
julgamento, visando evitar que a distribuição do ônus da prova ficasse a 
exclusivo arbítrio do julgador. Nessas condições, "as regras sobre ônus 
da prova implicam verdadeira 'distribuição de riscos' entre os litigantes, 
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quanto 'mau êxito da prova', constituindo sua aplicação, 'em certo sentido, 
como elemento de motivação, um sucedâneo da prova faltante" . 1

Estabeleceu o legislador que incumbe ao autor os 
fatos constitutivos de seu direito e ao réu, a prova "quanto à existência de 
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor". 

A distribuição do ônus da prova repousa 
principalmente na premissa de que, visando à vitória da causa, cabe à 
parte desenvolver perante o juiz e ao longo do procedimento uma 
atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar 
favoravelmente. O juiz deve julgar 'secundum allegata et probata partium' 
e não 'secundum propriam suam conscientiam' - e daí o encargo, que as 
partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar 
(encargo = ônus).

O ônus da prova consiste na necessidade de provar, 
em que se encontra cada uma das partes, para possivelmente vencer a 
causa . 2

No caso presente, nenhuma prova foi produzida no 
sentido de que a coautora menor sofreu danos morais por negligência do 
estabelecimento de ensino. Há apenas as alegações das autoras, 
desacompanhadas de documentos ou de testemunhas. Frise-se que 
Boletim de Ocorrência é documento unilateral, sem força probante. O 
documento de fl. 34 indica possível hostilidade por parte de colegas de 
escola em relação à autora menor, porém os fatos ali expostos não 
ocorreram no ambiente escolar.

Dessa forma, as autoras não lograram provar suas 
alegações.

As demais questões arguidas pelas partes estão 
prejudicadas, anotando-se que não há obrigação processual no sentido 
de impor ao juiz a análise e pronunciamento sobre todos os pontos 
arguidos nos arrazoados das partes. Basta a explicitação dos motivos 
norteadores do seu convencimento, concentrando-se no núcleo da 
relação jurídico-litigiosa, com suficiência para o deslinde da causa.

Pelo exposto, REJEITA-SE a preliminar e NEGA-SE 
PROVIMENTO ao recurso.

EDSON LUIZ DE QUEIROZ

1 José Carlos Barbosa Moreira, "Julgamento e ônus da Prova", págs. 75 e 81. 
2 Cintra, Antônio Carlos de Araújo; Grinover, Ada Pellegrini; Dinamarco, Cândido Rangel, Teoria Geral do Processo, 9ª 
edição, São Paulo, Malheiros Editores, 1993, pág. 297.
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