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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
4008105-41.2013.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
LEONARDO DE TOLEDO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado 
EXTERNATO SANTA TERESINHA.

ACORDAM, em 25ª 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 da Relatora, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
HUGO CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.

São Paulo, 6 de outubro de 2016.

CARMEN LUCIA DA SILVA

RELATORA

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 4008105-41.2013.8.26.0001

Apelante: Leonardo de Toledo 
Apelado: Externato Santa Teresinha
Comarca: São Paulo

Voto nº 2078

RESPONSABILIDADE CIVIL. Prestação de serviços 
educacionais. Preliminar de inépcia do recurso afastada. 
Autor que alega que sofreu bullying na instituição de 
ensino ré, consistente em agressões verbais e físicas. 
Ausência de provas que confiram verossimilhança às suas 
alegações. Demandante que não desincumbiu do ônus de 
comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos 
do artigo 333, inciso I, do CPC/1973 (artigo 373, inciso I, 
do NCPC). Sentença mantida. RECURSO NÃO 
PROVIDO.

Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença 

prolatada a fls. 290/293, que julgou improcedente o pedido de 

indenização por danos materiais e morais e, por conseguinte, condenou 

o autor ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, 

fixados em R$ 3.500,00, observado o disposto no artigo 12 da Lei nº 

1.060/50.

Inconformado, apela autor a fls. 312/329. 

Sustenta o recorrente, em suma, que foi aluno da 

instituição de ensino ré no ano de 2010 e, no decorrer do ano letivo, 

passou a sofrer humilhação e agressões físicas por parte de colegas , o 

chamado bullying. Entretanto, não houve intervenção da ré por meio de 

seus educadores. Estes, por pura omissão, permitiram que tais ofensas 

ocorressem, trazendo-lhe prejuízos psíquicos, que culminaram com a 
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sua reprovação. Aduz que a escola não tomou qualquer medida para 

solucionar a convivência difícil nas dependências da instituição de 

ensino, razão pela qual tem o dever de indenizá-lo pelos danos morais  

suportados. Diante do exposto, requer a reforma da r. sentença.

Recurso recebido (fls. 330), dispensado o 

recolhimento do preparo por ser o autor beneficiário da Justiça Gratuita 

(fls. 132), e contrarrazoado a fls. 337/355, oportunidade em que a 

apelada argui preliminar de inépcia do recurso. 

É o relatório.

A apelação não comporta provimento.

Afasto a preliminar de inépcia do recurso, que 

preenche os requisitos previstos nos artigos 514 e 515 do CPC/1973.

Quanto ao mérito, trata-se de ação de indenização 

por danos morais e materiais em razão da suposta prática de bullying 

contra o autor, por alunos da instituição de ensino ré, no ano de 2010, 

ocasião em que o demandante estava regularmente matriculado no 

terceiro ano. 

De acordo com a inicial, o demandante foi vítima de 

bullying praticado pelo colega de classe Vinícius e, posteriormente, por 

outros colegas de sala, de forma reiterada, sem que houvesse intervenção 

dos educadores em seu favor. Em razão das perseguições, sofreu 

transtornos de ansiedade, cacoetes, medos externalizado por meio de 

toques compulsivos, tendo necessitado, inclusive, de assistência médica. 

Por sua vez, a instituição de ensino ré, em 
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contestação (fls. 137/162), sustentou que seus educadores, nos casos de 

agressões físicas e verbais, sempre realizam a mediação por meio do 

diálogo e disciplina. Informou que o autor sempre apresentou 

comportamento contrário às normas do colégio e dificuldade de 

aprendizado.

Pois bem.

São pressupostos da responsabilidade civil, segundo 

Maria Helena Diniz: i) a existência de uma ação comissiva ou omissiva, 

qualificada juridicamente; ii) ocorrência de dano moral ou patrimonial 

causado à vítima; iii) nexo de causalidade entre dano e ação, fato gerador 

da responsabilidade (Curso de Direito Civil Brasileiro, 19. Ed. São Paulo: Saraiva 

2005, v. 7. p. 42). 

O Professor Carlos Roberto Gonçalves leciona que 

são quatro os pressupostos da responsabilidade civil: i) ação ou omissão; 

ii) culpa ou dolo do agente; iii) relação de causalidade; iv) dano 

(Responsabilidade civil. 9. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 32). 

Para Sérgio Cavalieri Filho, autor que se tornou 

referência nessa matéria, são três os elementos da responsabilidade civil: 

i) conduta culposa do agente; ii) nexo causal; iii) dano (Programa de 

responsabilidade civil. 6. Ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 41). 

Por fim, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona 

Filho apresentam três elementos para o dever de indenizar: i) conduta 

humana (positiva ou negativa); ii) dano ou prejuízo; iii) nexo de 

causalidade (Novo curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 28).
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No presente caso, a responsabilidade objetiva da 

apelada está prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, a prova produzida não permite que se 

afirme que houve desídia por parte da instituição de ensino, de modo que 

não é possível estabelecer o nexo causal entre a conduta que deveria ter 

sido adotada pelos educadores da apelada e o evitamento dos danos 

psíquicos e morais supostamente sofridos pelo demandante.

Com efeito, a testemunha arrolada pela demandada, 

Marilda Martins, coordenadora pedagógica da instituição de ensino, 

afirmou, peremptoriamente, que se houve algum desrespeito em relação 

à mãe do autor, certamente houve ingerência da professora. Aduziu que 

o demandante não apresentou grandes dificuldades de inserção, sendo 

que os alunos do terceiro ano tem os seus grupos, razão pela qual a 

escola faz um trabalho específico para a recepção de novos alunos (fls. 

235). Acrescentou que, no decorrer do ano letivo, o autor apresentou 

dificuldades de aprendizagem e, por deliberação conjunta com os outros 

professores, sugeriram aos pais a necessidade de acompanhamento 

psíquico pedagógico, em razão da suspeita de déficit de atenção (fls. 

235).

Como se vê, a prova testemunhal produzida pela ré 

não é contraditória, nebulosa ou frágil. É firme, e não respalda os 

argumentos do autor. 

E não há qualquer elemento de prova no sentido de 

que o demandante foi mesmo vítima de violência física e verbal, razão 

pela qual correta a análise do fato realizada pela Julgadora de primeiro 
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grau.

O autor não conseguiu demonstrar o fato 

constitutivo de seu direito à indenização, nos termos do artigo 333, 

inciso I, CPC/1973 (artigo 373, inciso I, NCPC). Nem sequer produziu 

prova testemunhal em audiência. 

Alegar e não provar é o mesmo que nada alegar.

Humberto Theodoro Júnior ensina que: “Esse ônus 

consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos 

fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de 

provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do 

adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco 

de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a 

existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela 

jurisdicional. Isso porque, segunda máxima antiga, fato alegado e não 

provado é o mesmo que fato inexistente” (Curso de Direito Processual 

Civil, vol I, 25ª ed. São Paulo: Forense. 1998. p. 423).

Nesse sentido Vicente Greco Filho diz que, “a 

finalidade da prova é o convencimento do juiz, que é o seu destinatário. 

No processo, a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral ou 

filosófico: sua finalidade prática, qual seja, convencer o juiz. Não se 

busca a certeza absoluta, a qual, aliás, é sempre impossível, mas a 

certeza relativa suficiente na convicção do magistrado”. 

Este também é o entendimento desta 25ª Câmara de 

Direito Privado:
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Serviços educacionais. Ação de reparação por danos 

materiais e morais. Bullying ocorrido em escola fundamental. 

Responsabilidade aquiliana, que exige prova de dolo ou 

culpa do agente. Ausência de nexo de causalidade. Sentença 

mantida. Apelo desprovido. Relator: Carlos Dias Motta; 

Comarca: Vinhedo; Órgão julgador: 29ª Câmara de Direito 

Privado; Data do julgamento: 25/05/2016; Data de registro: 

30/05/2016.

"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". Relator: Renato Sartorelli; 

Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 26ª Câmara de 

Direito Privado; Data do julgamento: 08/10/2014; Data de 

registro: 17/10/2014; Outros números: 6062634200.

Prescindível, portanto, qualquer acréscimo aos 

sólidos fundamentos deduzidos pela Magistrada de primeiro grau, que 

ora ficam ratificados.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO AO 

RECURSO. 

CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

-assinatura digital-
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