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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0254383-26.2009.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes PEDRO 
BUSCH ESPÍNDOLA, MATHEUS BUSCH ESPÍNDOLA, FERNANDO ANIBAL 
BOEIRA ESPÍNDOLA e MILENE BUSCH ESPÍNDOLA, é apelado COLÉGIO 
PENTÁGONO LTDA.

ACORDAM, em 13ª Câmara Extraordinária 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 SALLES 
ROSSI (Presidente) e GRAVA BRAZIL.

São Paulo, 9 de novembro de 2016.

SILVÉRIO DA SILVA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0254383-26.2009.8.26.0002

Apelantes: Pedro Busch Espíndola, Matheus Busch Espíndola, Fernando 
Anibal Boeira Espíndola e Milene Busch Espíndola 
Apelado: Colégio Pentágono Ltda
Comarca: São Paulo
Voto nº 9009

RESPONSABILIDADE CIVIL  Indenização por danos 
materiais e morais  Pretensão decorrente da negligência da 
escola ré em razão de suposto Bullying  Apelo contra 
sentença que julgou improcedente a demanda  Não 
evidenciada a ocorrência de negligência a ensejar a 
indenização buscada  Ausência dos elementos necessários 
para caracterizar a obrigação de indenizar  Inexistência de 
nexo causal entre o fato e o prejuízo alegado  Danos não 
evidenciados  Sentença mantida  Recurso improvido.

Trata-se de apelação contra sentença (a fls. 518/522), 

que julgou improcedente ação indenizatória. Nas razões de recurso os 

apelantes buscam a reforma da sentença no entendimento da 

comprovação dos danos sofridos, conforme  (fls. 534/559). 

Recebido o recurso a fl. 567 em seus regulares efeitos, 

a fls. 572/584 veio a ser contra-arrazoado. A Procuradoria de Justiça 

manifestou no sentido do improvimento do apelo (fls. 590/594).

 

É o relatório.

Nada obstante as razões que acompanham o recurso 

alvitro ser caso de se negar provimento ao recurso, mantendo-se a 

sentença, acompanhando o entendimento adotado pelo Ministério Público 

no seu parecer. 

Alegam os autores na petição inicial que “em 2007 o 
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menor Pedro iniciou a 3ª série do ensino fundamental, entretanto, não tinha 

vontade de ir para a escola. A partir desse ano Pedro afastou-se das 

atividades promovidas pela escola, quer fossem eventos por ela 

promovidos, quer fossem atividades esportivas. Pedro não queria nem 

mesmo ir mais às festas de aniversários dos colegas, dando inúmeras 

desculpas aos pais para ausentar-se de tais atividades e aniversários para 

os quais era convidado. O demandante Pedro claramente não queria mais 

frequentar escola, fazendo transparecer inclusive alívio quando não podia 

comparecer às aulas porque estava doente. A partir de então, começaram 

a surgir as primeiras queixas do menor Pedro aos genitores, com relação a 

determinados colegas de classe. O demandante Pedro relatava aos pais 

fatos ocorridos no interior do Colégio Pentágono Ltda., ora réu, em que um 

aluno desse estabelecimento de prenome Francisco, caracterizado como 

“problemático pela agressividade” pela própria escola, expunha o 

demandante Pedro a situações vexatórias com o fito de humilhá-lo perante 

a comunidade escolar. (...) A coordenadora do Colégio Pentágono Ltda.  

Unidade do Morumbi  Leda , foi contatada diversas vezes pelos autores 

Fernando e Milene que expuseram para ela o que estava acontecendo com 

seu filho Pedro. Contudo, quando procurada a mesma limitava-se a dizer 

que os fatos por eles narrados eram bobagem, coisa de criança, e que o 

menor Pedro não deveria se aborrecer com isso. (...) As agressões sofridas 

pelo demandante Pedro eram em sua maioria agressões verbais e 

psicológicas, porém, àquela altura dos acontecimentos agressões físicas, 

como por exemplo, empurrões e esbarrões, estavam se tornando cada vez 

mais frequentes”. 

Dizem que em razão da inércia da ré em solucionar os 

problemas, o menor desenvolveu diversas fobias, além de baixo estima. 

Diante do ocorrido, ingressaram com a presente ação, visando o 

ressarcimento pelos danos sofridos pelo menor.  
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A ré apresentou contestação (fls. 122/169), 

descrevendo a personalidade e o comportamento do autor. Fez menção 

acerca do método pedagógico adotado pela entidade. Sustentou a 

inocorrência de bullying com o aluno Pedro, tampouco que escola tenha se 

omitido com relação ao aluno. Asseverou a inexistência de danos materiais 

e morais. Requereu a improcedência da ação. 

 

A sentença de sentença de fls. 518/522, julgou 

improcedente a ação com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Como corolário da sucumbência, condenou os requerentes 

no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa. 

Desta forma, os autores, ora apelantes, se insurgem 

afirmado que o colégio foi negligente em relação às agressões sofridas pelo 

menor. Aduzem que “diariamente, o menor Pedro era perseguido e 

humilhado perante a comunidade escolar. O mentor das agressões e 

aqueles a este se uniam  inclusive por medo -, intimidavam, 

amedrontavam e excluíam Pedro, expondo-o a situações vexatórias nas 

salas de aula, no pátio, na biblioteca, nas quadras de ginasticas, enfim, nas 

áreas comuns da escola, aos olhos dos demais alunos, vigilantes e 

professores, que serviam de plateia para violação pública e notória dos 

direitos da personalidade de Pedro”. Pleiteiam a fixação de quantum 

indenizatório, tendo em vista que “o colégio réu não velou, não vigiou e 

tampouco cuidou do menor Pedro, cometendo ato ilícito que causou sérios 

danos a ele, que acabaram por atingir também a sua família, motivo pelo 

qual é obrigado a repará-los, conforme determina o Código Civil”. Destacam 

que os problemas pré-existentes do menor Pedro eram relativos apenas à 

ansiedade, sendo que em razão dos danos sofridos no colégio houve um 

agravamento dos problemas. Pugnam pela reforma integral do decisum.
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Trata-se de ação de responsabilidade civil, visando a 

condenação da ré no ressarcimento dos autores pelos danos materiais 

referentes às despesas escolares, tratamentos médicos (medicamentos e 

consultas), além de indenização por danos morais, em razão de Bullying 

sofrido pelo autor dentro de sua escola.  

Respeitada a versão apresentada pelos recorrentes em 

suas razões não encontrei provas nos autos que demonstrem a  

responsabilidade civil da ré, conforme pretendido pelos apelantes. Ao que é 

dado inferir da leitura dos autos, verifica-se que a ré não foi omissa com 

relação aos problemas envolvendo o menor. Pelo contrário, dentro do que 

lhe competia adotou as providências necessárias com relação ao quadro 

apresentado pelo aluno.   

Daí não se pode imputar conduta negligente à ré. Por 

tudo quanto apurado pelos documentos colacionados nos autos, fácil 

constatar que não houve “falha no serviço educacional” prestado, de modo 

a causar danos materiais e morais para o apelante. 

Para caracterizar a responsabilidade civil é necessária a 

ocorrência cumulativa de três requisitos básicos: a conduta ilícita do agente, 

o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta. Ausente um deles, 

inexiste a obrigação de indenizar. 

Neste sentido, com inteira propriedade anotou a  

Promotora de Justiça, a não configuração do dano, conforme fls. 511/512. 

Confira-se:

 “(...) Concordo que a relação entre a família e a escola 
é mesmo de consumo, sendo aplicável o artigo 14 do CDC, restando ao 
fornecedor do serviço provar que não houve falha no serviço ou que houve 
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culpa exclusiva da vítima. Esta também a interpretação dos Tribunais. 
(TJDFT apelação 2006.03.1.008331-2, Des. Waldir Leôncio Júnior). Mas a 
teoria objetiva não dispensa a prova do nexo causal entre a falha ou mau 
funcionamento do serviço e a lesão suportada pelo aluno ou família. O 
serviço da escola, seja no campo da assimilação de conteúdos, seja no 
relacionamento social dos alunos, depende da base triangular Família  
Aluno  Escola. E cabe a família, com apoio da escola, a busca de 
atendimento especializado (psicológico, psiquiátrico) caso fique evidenciada 
fragilidade da personalidade do aluno, pois esse serviço especializado não 
é da competência da escola e fragilidade dessa ordem interfere diretamente 
no aprendizado e no relacionamento e convívio social. A fragilidade 
particular de Pedro que exigiu e ainda exige acompanhamento psiquiátrico 
(transtorno de ansiedade  fls. 546) e a falha da família que demorou para 
buscar atendimento especializado para a criança depositando 
exclusivamente no serviço da escola a solução da dificuldade de 
relacionamento de Pedro com todos os demais colegas (o tratamento 
psicológico teve início apenas em março de 2008  fls. 70 e o tratamento 
psiquiátrico apenas em dezembro de 2008  fls. 81), impedem que se 
estabeleça nexo causal único entre o serviço de atribuição da escola e a 
lesão jurídica”.   

Ainda, no mesmo sentido, vale aqui reproduzir os 

argumentos expendidos no parecer de lavra da douta Procuradoria de 

Justiça, especificamente a fls. 591/594, que com acerto ponderou sobre a 

questão; isto é:

“É incontroverso que a relação entre escola e alunos e 
seus pais, configura uma relação de consumo, aplicando-se em 
consequência, em matéria de reparação civil a teoria da responsabilidade 
objetiva. Mas, mesmo a teoria da responsabilidade objetiva não dispensa, 
para gerar o direito à reparação dos danos, a comprovação do nexo de 
causalidade. E na hipótese, não restou demonstrado, com a segurança 
indispensável, que os males psíquicos do autor Pedro tenham decorrido de 
Bullying ou de humilhações que teriam sido impingidas por outro (s) aluno 
(s) da escola que frequentava, nem de omissão da mesma escola. O menor 
ingressou no Colégio Pentágono em 2005, e dela se retirou em meados de 
2008. A psiquiatra que o atendeu, após ter sido atendido por psicóloga do 
próprio colégio, afirmou em seu depoimento às fls. 464/465, que os 
distúrbios de ansiedade do autor pré-existiam ao seu ingresso na escola, e 
que acredita que os sintomas depressivos sejam relativos, não descartando 
a possibilidade de terem causas endógenas. A mesma profissional, embora 
relate que o menor tenha se referido a ofensas verbais de outros colegas, 
“não se recorda de nenhuma expressão em especial”. Afirmou que Pedro 
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sentia-se maltratado pelos demais alunos “mas mencionou isso 
genericamente sem apontar nenhum nome”. Como se observa a única 
testemunha dos autores, não trouxe com seu depoimento, nenhuma 
segurança quanto ao nexo de causalidade. De suas palavras não e 
possível concluir com a segurança indispensável, que Pedro tenha sido 
submetido a humilhações tais, que tenham causado uma depressão 
relativa. Ela mesma não descarta fatores, não sabe afirmar quais 
expressões humilhantes foram empregadas pelos colegas de Pedro, nem 
soube mencionar um outro aluno especifico que atormentasse o autor. E 
considerado que o menor já apresentava distúrbios de ansiedade anteriores 
ao ingresso na escola ré, não havendo parâmetros para se aquilatar se 
eventuais ofensas verbais possam caracterizar o bullying  porque não se 
sabe qual o teor dessas ofensas  não há como se estabelecer uma 
relação de causa e efeito entre o comportamento de outro (s) aluno (s) e os 
males psíquicos do autor Pedro. É verdade que o autor se refere a um 
chute, fato este que sua psiquiatra também relata, tendo o então diretor da 
escola, (fls. 466/468) também se referido a existência de relatos de 
agressões físicas e verbais. Mas aqui se permanece na incerteza: não se 
sabe no que consistiram essas agressões físicas e verbais, nem qual foi 
sua frequência e intensidade. Por outro lado, não ficou caracterizado 
omissão do colégio réu. Seus dirigentes indicaram psicóloga para o 
tratamento do menor, que sempre foi tímido e com problemas de 
sociabilidade. Chegaram a colocar uma monitora para custodiar a criança, 
durante os intervalos das aulas, não tendo ela nada notado. Propuseram a 
transferência de classe de Pedro, o que foi recusado por seus pais, que 
pretendiam que Francisco é que fosse transferido. Não houve a meu ver 
omissão relevante por parte da escola que justifique sua condenação. (...) 
No caso, não há que se falar em hipossuficiência dos autores, porquanto 
tudo indica que são membros da chamada alta classe média, o que se 
revela pelo fato dos adolescentes estudarem em colégios de elite. Em 
síntese, entendo que não há dados idôneos de convicção para permitir a 
conclusão de que o autor Pedro tenha sofrido bullying por parte de seus 
colegas. Para que o assédio físico ou moral dessa natureza se caracterize, 
entendo que é preciso prova inequívoca de ofensas graves e humilhantes 
da sua repetição cotidiana, e da relação de causalidade entre tais atos e 
dano psíquico.  Caso contrário, além de se incentivar a insegurança jurídica 
entre pais, alunos, e colégios, corre-se o risco de fomentar a indústria do 
bullying, considerações estas que são feitas abstraindo-se o caso concreto 
destes autos”.  

Disso se seguindo, acolho o Parecer da douta 

Procuradoria de Justiça, porquanto não restou evidenciada a falha ou 

omissão no serviço prestado, tampouco a ocorrência de negligência ou falta 

de vigilância ou mesmo eventual ausência de orientação pedagógica. 
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De qualquer forma, não houve a demonstração de nexo 

causal entre os fatos alegados pelos autores e a conduta adotada pela ré.        

Diante de todo o exposto, pelo meu voto, nego 

provimento ao recurso.

João Batista Silvério da Silva

Relator
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