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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0040777-07.2012.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
MARILENA BENEVUTO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados INSTITUIÇÃO 
EDUCACIONAL PROFESSOR PASQUALE CASCINO e DAMARES HEGUES 
DA SILVA.

ACORDAM, em 28ª 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 
CESAR LACERDA (Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE 
MARCONDES CESAR.

São Paulo, 8 de agosto de 2017.

GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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4ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro

Apelação n. 0040777-07.2012.8.26.0002

Apelante: Marilena Benevenuto

Apeladas: Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino e outra

Voto n. 12.257

RESPONSABILIDADE CIVIL. “Bullying” e 

“cyberbullying”. Elementos dos autos não 

comprovam a prática da suposta intimidação 

sistemática. Conduta descrita no artigo 1º, § 

1º, da Lei n. 13.185/2015 não configurada. 

Descumprimento do ônus probatório imposto pelo 

artigo 333, I, do CPC/73. Sentença de 

improcedência mantida. Recurso não provido.

Vistos.

Cuida-se de recurso de apelação interposto para 

impugnar a sentença de fls. 191/192, cujo relatório adoto, proferida pelo 

juiz da 4ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, Dr. Renato de 

Abreu Perine, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Segundo a recorrente, autora, a sentença deve 

ser reformada, em síntese, porque foi vítima de perseguição perpetrada 

pela corré Damares e, em razão disso, sofreu abalos físico e mental que 

resultaram na sua reprovação de semestre acadêmico. Afirma que a 

testemunha ouvida em audiência comprovou a prática do “bullying”. 

Assevera, ainda, que a responsabilidade civil da instituição educacional é 

objetiva.

Recurso tempestivo, isento de preparo 

(gratuidade de justiça - fls. 32) e respondido apenas pela corré Damares 

(fls. 205/207).

Esse é o relatório.

Aplica-se ao caso o Código de Processo Civil de 

1973, nos termos do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de 

Justiça: “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 

(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser 



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Apelação n. 0040777-07.2012.8.26.0002 3

exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça”.

Não se discute que a autora e a corré Damares 

não possuíam um relacionamento harmonioso no ambiente acadêmico. 

Também não se discute que ambas foram incluídas no mesmo grupo para 

elaboração de trabalho de conclusão de curso e, nessa época, os ânimos se 

acirraram e elas travaram discussões acaloradas, inclusive com o envio de 

mensagens indelicadas por parte da corré Damares.

Cinge-se a controvérsia à configuração ou não da 

prática de “bullying” e “cyberbullying”, bem como à eventual 

responsabilidade civil da instituição de ensino pelo suposto ilícito.

Nessa quadra, o recurso não merece provimento.

Com efeito, embora o “bullying” não possa ser 

considerado um comportamento social que foi condicionado pelas relações 

humanas atuais, a sua conceituação jurídica somente veio a ser positivada 

com o advento da Lei n. 13.185/2015.

Segundo dispõe o artigo 1º, § 1º, desse diploma 

legal, “considera-se intimidação sistemática ('bullying') todo ato de 

violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem 

motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou 

mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor 

e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as 

partes envolvidas” [grifei]. Do mesmo modo, o artigo 2º, parágrafo único, 

da Lei n. 13.185/2015 descreve o “cyberbullying” como sendo a “intimidação 

sistemática na rede mundial de computadores”.

Vale dizer, a prática do “bullying” está atrelada a 

uma conduta sistemática, intencional e repetitiva, de atos de violência, sem 

uma causa evidente, que provoca danos à vítima dessas ofensas.

Muito bem.

No caso em apreço, não obstante esteja 

comprovado que houve alguns entreveros entre as alunas durante o período 
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em que elas integravam o mesmo grupo acadêmico - os quais, diga-se, foram 

motivados pela divergência de opiniões quanto à qualidade das pesquisas e 

da participação da autora no trabalho de conclusão de curso -, não ficou 

demonstrado, infensa a qualquer inquietação, que a corré praticava, 

sistematicamente, os atos de intimidação.

De fato, oportunizada ampla dilação probatória, 

não logrou a autora fazer prova da caracterização do “bullying” nem do 

“cyberbullying”.

Os elementos dos autos indicam, na realidade, 

que as estudantes tinham suas diferenças e apresentavam conflitos 

pontuais, muito em função da contribuição que cada uma delas oferecia para 

o trabalho de conclusão de curso.

Nesse vértice, ao contrário do que pretende 

canalizar a autora, a testemunha por ela arrolada não comprovou a prática 

de “bullying” pela corré Damares, tendo apenas relatado a ocorrência de 

brigas entre ambas. E acrescentou: “nunca ouvi Damares falar algo 

desabonador em relação à autora, mas muitas pessoas comentavam que 

Damares dizia que a autora não fazia nada quando trabalhava em grupo 

e que não levaria ninguém nas costas nos trabalhos coletivos” (fls. 187).

Além disso, as mensagens eletrônicas trocadas 

entre os integrantes do grupo (fls. 15/18) e nas quais a autora foi 

repreendida pela má qualidade na pesquisa e pela sua participação no 

resultado, conquanto escritas de forma rude, desarrazoada e ríspida, não 

tem o condão de caracterizar o que se denomina “cyberbullying”.

Em suma, não havendo provas de que os fatos 

foram além das desavenças e divergências de opiniões entre a autora e a 

corré Damares quanto à colaboração daquela para a concretização do 

trabalho, força reconhecer que não ficou suficientemente comprovada a 

prática do “bullying”.

Destarte, a conclusão não poderia ser outra: a 

autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo artigo 

333, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973.

Como é cediço, o “ônus da prova é 'o encargo, 
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atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência 

dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas 

no processo'. [...] ao ônus de afirmar fatos segue-se esse outro, de 

provar as próprias alegações sob pena de elas não serem consideradas 

verdadeiras. [...] assim também fato alegado e não demonstrado 

equivale a fato inexistente ('allegatio et non probatio quase non 

allegatio')” (Cândido Rangel Dinamarco, “Instituições de Direito Processual 

Civil”, vol. III, 6ª edição, São Paulo, Malheiros, 2009, p. 70).

De mais a mais, se não se discute que, no 

processo, a vontade concreta da lei só se afirma em prol de uma das partes 

 se e quando demonstrado ficar que os fatos, de onde promanam os efeitos 

jurídicos pretendidos, são verdadeiros , claro está também que, não 

comprovados tais fatos, advirá para o interessado, em lugar da vitória, a 

sucumbência e o não reconhecimento do direito pleiteado (José Frederico 

Marques, “Manual de direito processual civil”, 8ª edição, Saraiva, São Paulo, 

1985, vol. 2, p. 193).

Com efeito, a necessidade de provar para vencer, 

diz Wilhelm Kisch, tem o nome de ônus da prova. Não se trata de um direito 

ou de uma obrigação e sim de um ônus, uma vez que a parte a quem incumbe 

fazer a prova do fato suportará as consequências e prejuízos da sua falta e 

omissão (“Elementos de derecho procesal civil”, 1940, p. 205; 'apud' José 

Frederico Marques, 'ob. cit.', p. 193).

Nem se fale, por fim, em inversão do ônus da 

prova com base no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, pois ausente o requisito 

da verossimilhança das alegações da consumidora.

À vista dessas considerações, a sentença está 

correta e, por isso, deve ser integralmente mantida.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

GILSON MIRANDA

Relator

Assinatura Eletrônica
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