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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

1002117-35.2014.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é 

apelante MATHEUS RIBEIRO CHAGAS (JUSTIÇA GRATUITA) (MENOR(ES) 

REPRESENTADO(S)), é apelado ITÁ - ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL 

LTDA.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em continuidade, o 4º 

juiz votou com o 2º juiz, e o 5º juiz votou com o relator. Portanto, 

negaram provimento, por maioria de votos, nos termos do voto do 2º 

juiz que fica com o acórdão Declara voto vencido o relator.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. 

Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR, vencedor, PIVA 

RODRIGUES, vencido, ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente), MAURO 

CONTI MACHADO E COSTA NETTO.

São Paulo, 6 de dezembro de 2016. 

Galdino Toledo Júnior 

RELATOR DESIGNADO

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível nº 1002117-35.2014.8.26.0590

Apelante: Matheus Ribeiro Chagas (menor)

Apelado: Itá  Organização Educacional Ltda.

Comarca de São Vicente

Voto 21.078

RESPONSALIDADE CIVIL  Ação de 

reparação de danos morais - Aventada 
prática de bullying por estabelecimento de 
ensino, em razão do envolvimento do 
menor autor em incidente que causou 
grave lesão física em um colega de classe 

Improcedência bem decretada - 

Cerceamento de defesa - Inocorrência - 
Apelante que afirmou não ter outras 
provas a produzir, nem cuidou de realiza-

las em audiência de instrução - Fatos 
constitutivos do direito não demonstrados 
- Recurso desprovido.

1. Ao relatório constante da r. 

sentença de fls. 181/184, acrescento que esta julgou 

improcedente ação de indenização por danos morais promovida 

pelo menor Matheus Ribeiro Chagas em face de Itá  Organização 

Educacional Ltda., fundada em supostos constrangimentos 

suportados pelo infante no estabelecimento de ensino mantido 

pela ré, em razão de incidente que causou grave ferimento em 

colega de classe.

Apelo o vencido (fls. 186/199), 

sustentando, em preliminar, nulidade da sentença por 

cerceamento do direito de defesa, alegando não lhe ter sido 

oportunizada a produção probatória a fim de comprovar 

mediante perícia técnica a ocorrência dos danos mentais e 

psicológicos sofridos em razão do bullying de que foi vítima. 

Requer assim a anulação da sentença ou a conversão do 

julgamento em diligência. No mérito, pugna pela procedência do 
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pedido, alegando ter restado comprovado que o apelante, com 

apenas cinco anos à época, sofreu bullying, tanto por parte da 

instituição de ensino como por parte dos colegas de classe, 

tendo sido tratado como terrorista e pessoa do mal e transferido 

para outra unidade, sofrendo vários prejuízos pedagógicos. Em 

decorrência de tal fato alega que tem, hoje, postura retraída, que 

seu rendimento escolar caiu, tem faltado à escola com 

frequência, por medo de voltar a acontecer tais fatos, tem 

depressão e é desinteressado pelas atividades e tarefas 

escolares.

Recurso recebido em seus regulares 

efeitos (fl. 200) e respondido (fls. 206/209). Parecer da Douta 

Procuradoria Geral de justiça opinando pelo não provimento do 

recurso.

2. Preservadas convicções em 

contrário, penso que injustificada a conversão do julgamento em 

diligência propugnada pelo nobre Relator sorteado, sendo 

possível o imediato exame do recurso.

Com efeito, o objetivo da aventada 

perícia psicológica defendida no voto minoritário tem como 

objetivo comprovar a existência ou não de danos psicológicos ao 

menor.

Ocorre, porém, que o apelo, apenas 

fez referência à suposta condição pessoal da criança após o 

incidente, em nenhum momento, de forma concreta, atacou a 

conclusão do julgado de que não há prova nos autos de que a ré, 

por meio de seus prepostos, praticou qualquer ato, ou permitiu 

que terceiros o fizessem, de forma a provocar os propalados 
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danos morais.

Na verdade, a própria sentença já 

retratou em seu bojo o descaso ou desinteresse dos 

representantes legais do menor apelante em produzir qualquer 

prova nesse sentido.

Com efeito, constou da inicial que: 

“... o requerente ficava isolado dos demais alunos, não 

podia brincar com as outras crianças, pois a professora 

da classe foi orientada a isolá-la para que não houvesse 

maiores problemas ocasionados na época pelo 

requerente (segundo relatos da coordenadoria 

pedagógica Lais Mansur Leal).

Houve nesse período diversas reuniões pedagógicas com 

os professores do período da manhã (Ens. Fundamental 

II e Médio) para expor o problema do Matheus ocorrido 

na Ed. Infantil da Unidade I, localizada em outro 

endereço.

Os pais do requerente já não suportaram mais acreditar 

em tamanho descaso da escola e, mais, observar o 

estado psicológico que dominou seu filho, em face do 

desiderato em mira.

Os ataques sofridos pelo requerente, contínuos, verbais 

e físicos, culminaram em fobia social e uma repentina 

queda em seu rendimento escolar, o que pode-se 

constatar pelo laudo psicológico o ora acostado e seu 

boletim de notas.

Como observa-se do enredo fático aqui exposto, 

agregado aos conteúdos dos documentos acostados, 
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sem sombra de dúvida constata-se a existência do 

bullying, quando há um dano psicológico e físico 

decorrentes das atitudes inconvenientes contra uma 

menor estudante o ambiente colegial, potencializado 

pelo alcance e ambiente extra-colegial” (fl. 5).

Ocorre, todavia, que os 

representantes do menor autor, como já acima mencionado, não 

se preocuparam em demonstrar os supostos “ataques sofridos 

pelo requerente, contínuos, verbais e físicos”.

Tanto é assim que, o Representante 

do parquet em Primeiro Grau, apesar de igualmente postular 

pela realização do exame psicológico, em seu parecer de fls. 

156/157, concluiu:

“Caso V. Exa não entenda desta maneira, considerando-

se preclusa a produção de referida prova, vez que na 

fase de Saneador a parte não se ateve ao pedido, assim 

como ocorrido com o rol de testemunhas, tem-se que a 

improcedência se impõe.

A responsabilidade civil para incidir deve preencher 

elementos mínimos, quais sejam, (I) conduta culposa ou 

dolosa, (II) dano e (III) nexo de causalidade.

Depreende-se dos autos que nenhum dos elementos 

restou comprovado. Uma criança de 5 (cinco) anos de 

idade que por meio de uma brincadeira acaba 

decepando parte do dedo de uma criança, certamente 

merece ser repreendida nos limites de sua compreensão. 

Não pode ser tratada como adulta (ou como uma criança 
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de mais idade), mas não se pode tratar o caso como se 

nada tivesse acontecido.

Em nenhum momento ficou demonstrado que a escola 

ofendeu diretamente a criança ou tomou postura 

exagerada ao lidar com o caso. No mais, não se 

produziu prova quanto ao dano moral experimentado, o 

que, no caso em comento, não é in re ipsa. Por 

conseguinte não há prova do nexo”.

Por sua vez, a D. Procuradoria Geral 

de Justiça, assim opinou (fls. 212/214):

“Em que pesem os argumentos trazidos pelo apelante, a 

sentença recorrida deve prevalecer.

No tocante à preliminar suscitada de cerceamento de 

defesa, entendo que não merece acolhida.

Conforme se depreende do termo de audiência de 

instrução acostado as fls. 147/147, naquela 

oportunidade foi declarada preclusa a produção de prova 

testemunhal, bem como o depoimento pessoal das 

partes, tendo em vista que não foram requeridas no 

momento adequado. Dessa forma, o Juízo de primeiro 

grau declarou encerrada a instrução tendo em vista que 

pelas próprias partes foi dito que não havia provas a 

serem produzidas (fl. 146). Insta salientar que aludida 

decisão não foi atacada pelo recurso previsto em lei.

Por outro lado, em suas alegações finais de fls. 

149/140, o apelante reiterou o pedido de procedência 

da ação, não formulando qualquer requerimento para a 
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produção de provas...

Conclui-se pela não demonstração de que a conduta do 

estabelecimento de ensino tenha causado dano ao autor, 

não merecendo reparos a sentença impugnada” (grifei).

Por tudo isso, era mesmo inevitável a 

conclusão contida na sentença:

“O autor não logrou comprovar os fatos constitutivos de 

seu direito. Ao contrário, as provas coligidas aos autos 

demonstram que, n verdade,  versão do réu é a que 

melhor se coaduna com a realidade.

Após o ocorrido, o Colégio promoveu sindicância para 

apurar os fatos. Na ocasião, foram ouvidos todos os 

envolvidos, incluindo a única testemunha ocular, o Sr. 

Carmito. As declarações prestadas foram uníssonas: o 

autor Matheus e seu colega Marcelo foram os 

responsáveis pelo evento que vitimou o aluno Nilton (fls. 

80/103).

O autor, por outro lado, adotou postura desidiosa na 

instrução do feito, como se depreende do termo de 

audiência (fls. 146/147), ocasião em que o juízo reputou 

preclusa a prova testemunhal. Dormentibus non sucurrit 

jus. Se o autor não trouxe elementos em socorro de sua 

tese, prevalece a conclusão da sindicância da escola. Se 

o autor não trouxe elementos em socorro de sua tese, 

prevalece a conclusão da sindicância da escola, a qual 

encontra respaldo em outro processo que analisou o 

mesmo, adiante comentado.
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Os alegados danos morais também não foram 

demonstrados. As alegações de que o autor foi vítima de 

bullying não restaram confirmados na instrução e, 

também não há provas que confirmem que o mesmo 

teve prejuízos pedagógicos. O afastamento de aluno de 

turma ou unidade é opção pedagógica, de livre opção da 

direção da escola, que neste caso vai de encontro a seu 

próprio interesse, qual seja, sair do foco de um 

problema grave em que se viu envolvido.

Nos termos do art. 333, I, do CPC, ao autor incumbe a 

prova dos fatos que dão azo ao direito pleiteado.

Assentada esta premissa, não há como julgar procedente 

o presente pedido”.

Nessas condições, como posto logo 

no início, inócua, data maxima venia, a conversão do julgamento 

em diligência, já que, uma vez não demonstrada a prática de 

condutas pelo estabelecimento réu capazes de gerar danos 

morais ao autor, de nenhuma valia o resultado de uma perícia 

psicológica, realizada especificamente com esse fim.

3. Desse modo, meu voto, com 

renovada venia, nega provimento ao apelo. 

Galdino Toledo Júnior

   Relator designado
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APELAÇÃO Nº 1002117-352014.8.26.0590

APELANTE: Matheus Ribeiro Chagas (menor representado)

APELADO: Itá  Organização Educacional Ltda.

COMARCA: São Vicente

VOTO: 26744

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Com a devida vênia ao entendimento esposado pela Douta 

Maioria, exposto no voto condutor do E. Desembargador Galdino Toledo Júnior, 

Relator Designado do presente feito, profiro voto vencido pela em que conversão do 

julgamento em diligência.

Verifica-se error in procedendo durante a instrução 

probatória do feito, que não pode ser sanado sem prejuízo ao devido processo legal, à 

proteção integral à criança, vulnerável por natureza, e ao direito à ampla defesa.

Ao que se extrai do termo de audiência de fls. 146/147, o 

pleito de oitiva de testemunhas das partes foi indeferido, pois deixaram de apresentar 

tempestivamente o rol de testemunhas, entendendo-se pela preclusão de tal prova.

Após tal decisão, constou do termo que foi dito pelas 

partes que não havia outras provas a serem produzidas, encerrando-se, assim, a fase de 

instrução.

Ocorre que, em manifestação às fls. 156/157, requereu o 

Ministério Público “com respaldo no princípio da verdade real, a conversão do 

julgamento em diligência para a realização de avaliação psicológica no autor para que 

se comprove ou não os alegados danos psicológicos sofridos”.

Tal pleito foi restou deferido à fl. 158, determinando o 

MM. Juízo a quo a realização de avaliação psicológica para que se comprove ou não os 
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alegados danos psicológicos sofridos.

Sobreveio informação do Setor Técnico de Estudo 

Psicológico às fls. 161/165, em que se afirmou que os estudos Psicológicos em 

processos de avaliação de dano psicológico ou moral distanciam-se dos objetivos 

técnicos emanados e definidos pelas Normas da Corregedoria, sugerindo-se, então, que 

a avaliação psicológica fosse realizada pela equipe técnica da Saúde Mental do 

Município de São Vicente, ou ainda por perito autônomo qualificado para a realização 

de tal procedimento técnico e nomeado para esse fim.

As partes requereram então a realização da perícia da 

forma sugerida na informação prestada pelo Setor Técnico de Estudo Psicológico(fls. 

168/169 e 170), tendo o Ministério Público também, a tal respeito, se manifestado 

positivamente (fl. 180).

Às fls. 181/184 sobreveio, contudo, o sentenciamento do 

feito sem a produção da prova técnica anteriormente deferida.

Em que pese a desídia autora na instrução do feito, é certo 

que supervenientemente restou reconhecida e deferida, pelo próprio Juízo a quo, a 

necessidade de produção de prova pericial.

Com a devida vênia, a sentença proferida pelo Juízo a quo 

nos autos do processo nº 0010208-05.2012.8.26.0590, ajuizado por Nilton de Santana 

Alves Filho em face da apelada e dos pais do autor Matheus e de outros, decorrente do 

acidente mencionado na inicial, na qual condenou solidariamente todos os réus a 

responderem pela indenização, não tem o condão de influir na resolução da presente 

demanda.

A prova produzida naquela sede visou exclusivamente 

apurar a responsabilidade das rés naquele feito pelo ocorrido e o prejuízo moral sofrido 

pelo autor daquela ação, que teve a ponta do dedo médio amputada.

Nenhuma prova acerca da correição da conduta da ré na 
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condução dos fatos após o incidente, em especial acerca das medidas adotadas pela ré 

enquanto instituição de ensino, em relação ao apelante e eventual prejuízo psicológico 

por ele sofrido em decorrência da conduta da ora ré veio a estes autos. 

O fato de se ter reconhecido a conduta comissiva por parte 

do autor da presente demanda como causa à indenização imposta naquela ação,  não é 

motivação idônea a ensejar a improcedência da presente demanda a pretexto de ter 

havido culpa exclusiva do autor.

Não há que se falar em culpa exclusiva do autor, menor 

absolutamente incapaz, com cinco anos à época do fato pelos alegados danos morais por 

ele próprio sofridos, ou, ainda, que, por ter restado comprovado que o autor foi um dos 

causadores do evento que vitimou seu colega Nilton, não poderia agora “postar-se de 

vítima para buscar indenização junto à escola”, como mesmo constou da sentença às fls. 

184.

Ainda que tenha ele procedido da forma descrita nos autos 

da ação nº 0010208-05.2012.8.26.590, tal fato não exime a escola do dever de agir com 

o profissionalismo exigido de uma instituição de ensino que lida com menores no 

advento de fatalidades como a ora posta.

Há elementos nos autos que, de fato, sinalizam para a 

necessidade de se aferir se a instituição de ensino ré agiu de forma profissionalmente 

esperada na condução da situação após o incidente, resguardando não apenas os 

interesses do menor Nilton, vítima do acidente, mas também daqueles aos quais restou 

imputada a conduta causadora deste. 

Assim, de fato, mostra-se realmente necessária a 

conversão do julgamento em diligência a fim de aferir se o menor sofreu prejuízos 

psicológicos de extensão indenizável em razão da conduta adotada pela instituição de 

ensino ré na condução da situação após a ocorrência do incidente, se o afastamento do 

aluno da unidade foi opção pedagógica correta e se implementada com a cautela devida, 

no melhor interesse do autor.
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Por tais fundamentos, pelo meu voto, converter-se-ia o 

julgamento em diligência, para que se realizasse a perícia.

PIVA RODRIGUES

Relator Sorteado
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