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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
9159028-70.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes 
VELIZIE CALDARELLI VASQUEZ e ROSELI CALDARELLI, é apelado 
CENTRO DE ESTUDOS FILOSOFICOS SAA.

ACORDAM, em 26ª 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 
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.

São Paulo, 8 de outubro de 2014.

RENATO SARTORELLI
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELANTE: VELIZIE CALDARELLI VASQUEZ (REPRESENTADA PELA 

SUA MÃE)

APELADO: CENTRO DE ESTUDOS FILOSOFICOS SAA

MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: JOSÉ LUIZ DE CARVALHO

EMENTA:

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS  BULLYING  NEXO DE 

CAUSALIDADE  INEXISTÊNCIA  

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA  

RECURSO IMPROVIDO.

Conquanto seja objetiva a 

responsabilidade do estabelecimento 

pela prestação de serviços 

educacionais, consoante estabelece o 

Código de Defesa do Consumidor, a 

inexistência de nexo causal entre a 

conduta da escola e o dano 

experimentado pela aluna tipifica 

circunstância excludente à 

responsabilização".

V O T O    Nº   24.446

Ação de indenização por danos 
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morais, fundada em contrato de prestação de serviços 

escolares, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 92/99, 

cujo relatório adoto, complementada em sede de embargos 

declaratórios (fls. 114/115).

Inconformada, apela a autora 

insistindo na reforma. Sustenta, em apertada síntese, que 

incidem, no caso, as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, alegando, em acréscimo, que a responsabilidade 

do apelado é objetiva já que foi omisso em não evitar os 

transtornos que a aluna sofreu dentro do estabelecimento de 

ensino, pois tinha o dever de vigilância e proteção. Argumenta, 

no mais, que o réu admitiu os danos suportados pela aluna, 

buscando, por isso, a inversão do resultado do julgamento. 

Recurso respondido e isento de 

preparo em face da gratuidade processual.

A d. Procuradoria de Justiça, em 

seu parecer, opinou pelo improvimento do recurso (cf. 

fls.138/142).

O Grupo Especial da Seção de 

Direito Privado desta Corte, ao julgar conflito suscitado (fls. 

165/171), proclamou a competência desta E. 26ª Câmara para 
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dirimir a controvérsia (fls. 175/179).

É o relatório.

1) O recurso, a rigor, não deveria 

ser conhecido em face da prematuridade.

O réu opôs embargos de 

declaração (cf. fls. 103/104), que foram julgados pela decisão 

de fl. 114/115, disponibilizada no DJe em 21/02/2008 (cf. fl. 

117).

Sucede que a autora interpôs 

recurso de apelação com anterioridade a essa decisão, ou 

seja, em 29/11/2007 (cf. fls. 106/110) sem posterior ratificação.

Não se trata de mero formalismo já 

que os embargos declaratórios foram, na verdade, 

desacolhidos pelo magistrado, passando a decisão a integrar o 

julgado embargado.

Destaco, a propósito, os seguintes 

precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça no que respeita 

à necessidade de ratificação do recurso de apelação, 

interposto antes do julgamento dos embargos de declaração, 



5
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO  26ª CÂMARA

APELAÇÃO COM REVISÃO Nº 9159028-70.2008.8.26.0000

CLFNB

verbis:

"PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO 

INTERPOSTA ANTES DO 

JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

RATIFICAÇÃO POSTERIOR. 

PREMATURIDADE CONFIGURADA. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I - Artigo 538 do Código de Processo 

Civil: Os embargos de declaração 

interrompem o prazo para a 

interposição de outros recursos por 

qualquer das partes.

II - Verifica-se que o prazo para 

interposição do recurso seguinte 

(Apelação) só se inicia com a 

publicação do julgamento dos 

Embargos de Declaração, uma vez que 

estes tem natureza integrativa do 

Acórdão anterior.

III - Configura-se prematura a Apelação 

interposta previamente à intimação do 

Acórdão relativo aos Embargos, pois, 

apresentada antes do início do prazo 

recursal. Agravo Regimental 

improvido" (AgRg. no Resp. nº 

1.061.547/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti).
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"PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. 

CONTRATO DE COMPROMISSO DE 

COMPRA E VENDA. APELAÇÃO. 

PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. PREMATURIDADE 

RECONHECIDA.

I. Achando-se pendente o julgamento 

dos aclaratórios da parte contrária, é 

inoportuna a interposição de apelação, 

sem a ratificação posterior dos seus 

termos, vez que não houve o 

necessário exaurimento da instância.

II. Recurso especial conhecido em 

parte e provido" (REsp. nº 659.663/MG, 

Rel. Min. Aldir Passarinho Junior).

"A interposição do recurso de 

apelação antes do julgamento dos 

embargos de declaração - sem 

posterior aditamento - importa na sua 

intempestividade, por prematuro" 

(REsp. nº 886.405, Rel. Min. Luiz Fux).

No mesmo sentido, o entendimento 

sufragado por este E. Tribunal, verbis:

"Ação revisional de contrato de 



7
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO  26ª CÂMARA

APELAÇÃO COM REVISÃO Nº 9159028-70.2008.8.26.0000

CLFNB

financiamento de veículo - Ação 

julgada extinta sem resolução de 

mérito (art. 267, VI, do CPC) - Apelação 

da autora interposta em momento 

anterior ao julgamento dos embargos 

de declaração da própria sentença - 

Necessidade de reiteração ou 

ratificação do apelo após o julgamento 

dos embargos, no prazo recursal, vez 

que tal decisão integra a sentença 

proferida - Intempestividade da 

apelação da autora em razão de sua 

interposição prematura. Recurso da 

autora não conhecido" (Apelação nº 

0208818-65.2011.8.26.0100, 13ª Câmara 

de Direito Privado, Relator Des. Francisco 

Giaquinto).

"PROCESSO CIVIL - Apelação 

interposta em momento anterior ao 

julgamento dos embargos de 

declaração - Necessidade de reiteração 

ou ratificação do apelo, após o 

julgamento dos embargos - Apelação 

intempestiva, em razão de sua 

interposição prematura - Recurso que 

não admite conhecimento - 

Precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça" (Apelação nº 
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0119297-80.2009.8.26.0100, 5ª Câmara 

de Direito Privado, Relator Des. Moreira 

Viegas).

2) Seja como for, examinado o 

mérito da prédica recursal, por amor ao princípio do duplo grau 

de jurisdição, tenho para mim que o inconformismo não 

prospera.

A r. sentença combatida, nesse 

passo, dirimiu acertadamente o conflito e merece subsistir por 

seus próprios fundamento. Extraio dela o seguinte excerto que 

adoto, como razão de decidir, para evitar repetições, nos 

termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, 

verbis:

“Considerando a crueldade humana, que se revela 

particularmente acentuada na infância e na adolescência, 

não é de se duvidar que, em razão do nome da autora, 

seus colegas de escola a tenham perturbado com 

associações, que são típicas do sistema de aprendizado, 

entre o nome da requerente e um produto alimentício, 

citado na inicial.

Não se tem dúvida, também, do fato de que esse tipo de 

brincadeira pode tomar dimensões que pareçam enormes 

para a pessoa por ela visada, especialmente quando se 

trata de uma criança como a autora. Admite-se que ela 
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tenha ficado perturbada com os eventos ocorridos a ponto 

de buscar a alteração de seu prenome e orientação 

psicológica, conforme comprova documento juntado aos 

autos.

Não há razão para duvidar, também, de que o réu foi 

cientificado, nas pessoas de seus funcionários, sobre o 

que estava ocorrendo, fato inclusive registrado nos 

documentos que o requerido junta com a contestação.

Tem-se, igualmente, como verdadeiras, as afirmativas de 

que o réu tomou providências que lhe pareceram cabíveis 

com relação aos fatos.

Dessa forma, não há necessidade de realização de 

audiência para provar aquilo que já é tido como 

verdadeiro.

A questão que se coloca entre as partes é saber se o réu 

se omitiu, de forma culposa ou dolosa, no que tange a 

medidas que poderiam ser tomadas e não as adotou.

A autora diz, na inicial, que o réu não levou o assunto a 

nenhuma reunião de pais; nem suspendeu qualquer aluno.

Esse tipo de medida, à evidencia, iria agravar a situação da 

autora. Daria dimensões muito maiores do que as que já 

tinha o problema por ela enfrentado.

Os bancos escolares não propiciam aprendizado, tão 

somente, das disciplinas ministradas nos cursos 

frequentados por alunos.

Trata-se do aprendizado para a vida.

Não é fácil para uma criança enfrentar os problemas que 

encontra no caminho. É certo, contudo, que eles forjam 

seu caráter.
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Compreende-se a angústia da mãe da autora, vendo o 

sofrimento da filha e tentando, dentro de suas limitações e 

possibilidades, uma solução que lhe pareça mais 

adequada. Qualquer um que tenha filhos sabe o que é 

sofrer com eles os seus problemas do dia a dia.

Não se pode aceitar as alegações, agressivas, até 

deselegantes e desnecessárias, do réu, no sentido de que 

a autora sofre em razão de deficiência de formação 

familiar. Assim também não se tem por correto o 

argumento de que a mãe da autora tenta aproveitar-se de 

uma situação, do sofrimento da própria filha, para 

locupletar-se indevidamente.

No entanto, em que pese a longa e repetitiva resposta do 

réu, que não atinge o cerne da questão entre as partes, o 

fato é que o requerido tomou, pelo que consta, todas as 

providências que a cautela e o bom senso poderiam 

sugerir.

Não se vê omissão culposa ou dolosa dos prepostos do 

requerido.

Ele pode até não ter tido competência para lidar com o 

problema, orientando melhor a pessoa da mãe da autora e 

ela própria. Mas sua conduta não configura causa 

suficiente para caracterizar o dano moral que a autora 

pretende ver reparado” (cf. fls.95/98).

Cuida-se de ação de indenização 

por danos morais, proposta por aluna (menor, representada por 

sua mãe) contra a escola, em razão de bullying praticado por 
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outros alunos.

Infere-se da inicial que a autora 

sofria chacotas dos colegas em virtude de seu nome, Jesther, 

que foi associado ao produto “Chester Perdigão”, dando azo 

inclusive à propositura de ação de retificação de nome (antes 

chamada Jesther Velizie Caldarelli Vasquez, agora Velizie 

Caldarelli Vasquez).

Conquanto seja objetiva a 

responsabilidade do estabelecimento de ensino, consoante 

estabelece o Código de Defesa do Consumidor, a inexistência 

de nexo causal entre a conduta da escola e o dano 

experimentado pela aluna tipifica circunstância excludente à 

responsabilização do réu.

Não se nega a ocorrência do 

sofrimento experimentado pela autora. Entretanto, a escola foi 

diligente e tomou as providências possíveis, orientando a 

aluna, sua genitora e os outros colegas (cf. fl. 59; 75), não 

havendo que se falar, portanto, em omissão.

A esse propósito, ponderou o ilustre 

representante do Ministério Público, verbis:
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“O denominado bullying não é circunstância que a escola 

possa controlar de modo completo, porquanto teria que 

vigiar os alunos por todo o tempo em que permanecerem 

nas dependências do estabelecimento, o que não é 

razoável. Ademais, não custa lembrar que os pais da 

apelante têm uma grande parcela de responsabilidade pelo 

sofrimento a ela impingido, na escolha de um nome 

incomum, para dizer o mínimo. Nada há, pois, a ser 

indenizado, estando correta a respeitável sentença” (cf. fl. 

141).

Realmente, não há como atribuir à 

escola uma atividade policialesca de controle completo e 

absoluto do comportamento dos alunos, incumbindo-lhe 

apenas orientá-los para evitar transtornos e constrangimentos 

desta natureza.

Em suma, inexistindo relação de 

causalidade entre o evento e a apregoada conduta omissiva do 

estabelecimento de ensino, afigura-se inarredável a mantença 

da r. decisão de primeiro grau que julgou improcedente a ação.

Ante o exposto, nego provimento ao 

recurso, confirmando a bem lançada sentença combatida.
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RENATO SARTORELLI

Relator

Assinatura Eletrônica
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