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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1123057-44.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA COMPANHIA DE MARIA-
COLEGIO DA COMPANHIA DE MARIA, é apelada ROBERTA RODRIGUES 
GUIMARÃES.

ACORDAM, em 35ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. 
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ARTUR MARQUES (Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.

São Paulo, 28 de agosto de 2017.

SERGIO ALFIERI

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 1123057-44.2014.8.26.0100

APELANTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA COMPANHIA 

DE MARIA-COLEGIO DA COMPANHIA DE MARIA 

APELADO: ROBERTA RODRIGUES GUIMARÃES

COMARCA: SÃO PAULO

JUIZ DE 1º GRAU: GUILHERME MADEIRA DEZEM
VOTO Nº 3722

APELAÇÃO. Prestação de serviços educacionais. Ação 
Monitória. Acolhimento dos embargos com improcedência 
da ação. Pretensão à reforma do julgado sob o argumento de 
que a ré não apresentou qualquer prova sobre o alegado 
bullying, e ainda, que a matéria é estranha ao processo, não 
sendo o caso de inversão do ônus da prova. Acolhimento. 
Ré que não nega o débito e não apresenta qualquer indício 
de prova para comprovar a prática de bullying contra sua 
filha. Impossível a inversão do ônus da prova para 
comprovar fato negativo. Ausência de prova para imputar 
conduta negligente à autora. Documentos constantes dos 
autos que demonstram a efetiva prestação dos serviços. 
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

 Trata-se de recurso de apelação interposto pela 

autora Associação Nacional de Educação da Companhia de Maria – 

Colégio da Companhia de Maria contra a r. sentença de fls. 65/68, cujo 

relatório adoto, que nos autos da ação monitória por ela ajuizada em face 

de Roberta Rodrigues Guimarães, acolheu os embargos opostos pela ré, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I do CPC/1973, 

considerando que a autora/embargada não cumpriu com sua obrigação 

de manter um ambiente livre e saudável aos seus alunos, não podendo 

exigir da ré/embargante o adimplemento das mensalidades, conforme 

artigo 476 do CC. Diante da sucumbência, condenou a 

autora/embargada ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
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Embargos de Declaração opostos pela ré (fls. 

70/71 e 73/74), que foram conhecidos e acolhidos para o fim de corrigir 

o erro material na primeira parte do relatório da sentença passando a 

constar: “Trata-se de embargos monitórios opostos por Roberta 

Rodrigues Guimarães em face de Associação Nacional de Educação da 

Companhia de Maria  Colégio da Companhia de Maria (...)” (fls. 72 e 

76).

Inconformada, apela a autora (fls. 79/88), 

alegando, em síntese, que a ré não apresentou qualquer prova de que sua 

filha teria sofrido bullying em suas dependências, nem especificou 

nenhum fato concreto ou exemplo que teriam gerado tal evento. Aduz 

que a filha da ré estudou na instituição autora por sete anos sem 

apresentar qualquer problema, e somente no terceiro ano do ensino 

médio, exatamente quando deixou de pagar as mensalidades, alega a ré 

que sua filha sofreu bullying. Sustenta que a ré não contesta os fatos 

narrados na inicial, e que a matéria trazida nos embargos é totalmente 

estranha ao processo, não sendo o caso de inversão do ônus da prova, 

pois cabe a quem alega comprovar os fatos, sendo impossível, no caso, 

produzir prova negativa. Pugna pelo provimento do recurso.

Recurso recebido no duplo efeito (fls. 106), 

com o recolhimento do preparo (fls. 89).

Contrarrazões foram apresentadas (fls. 

108/116).

É o relatório.

Primeiramente, anoto que o presente recurso 

está sendo examinado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, 

tendo em vista a data em que foi proferida a sentença e tornada pública.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

APELAÇÃO Nº 1123057-44.2014.8.26.0100 VOTO Nº  4/9

Respeitado o entendimento do douto 

magistrado de primeira instância, a r. sentença proferida merece total 

reforma.

Cuida-se de ação monitória ajuizada por 

Associação Nacional de Educação da Companhia de Maria  Colégio da 

Companhia de Maria em face de Roberta Rodrigues Guimarães.

Alegou a autora que a ré, responsável pela 

aluna Jéssica Rodrigues Guimarães, deixou de honrar com o pagamento 

de três parcelas referentes às mensalidades do ano letivo de 2013, que 

totalizam o valor de R$ 3.607,50. Por tal motivo propôs a presente 

demanda, objetivando o pagamento do débito. 

Citada, a ré opôs embargos ao pedido 

monitório (fls. 35/40), alegando, em síntese, que sua filha passou a 

sofrer bullying nas dependências da escola, perpetrado por seus colegas 

e não reprimidos a contento pela autora. Sustentou que participou de 

inúmeras reuniões com a direção da escola, no entanto, não surtiram 

nenhum efeito, culminando na transferência de sua filha para outro 

colégio. Aduziu que aplicável ao caso, o Código de Defesa do 

Consumidor, cabendo à autora, prestadora de serviços educacionais, 

demonstrar que houve a efetiva prestação de serviços e não 

simplesmente trazer um contrato de adesão firmado entre as partes. 

Pugnou pelo recebimento dos embargos, para o fim de afastar a 

cobrança postulada nos autos, em razão da prestação irregular e 

defeituosa dos serviços contratados. 

A autora apresentou impugnação aos embargos 

(fls. 44/50), alegando, em síntese, que a ré não negou que deixou de 

cumprir com suas obrigações financeiras, sustentando apenas que sua 
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filha sofreu bullying exatamente no período em que deixou de pagar as 

mensalidades, sendo a matéria estranha ao objeto da ação, e sem 

qualquer indício de prova. 

Instadas as partes a especificarem provas (fls. 

54), a ré informou desinteresse em produzir provas em audiência de 

instrução (fls. 56), enquanto a autora quedou-se inerte (fls. 64).

Nesse contexto, sobreveio a r. sentença 

hostilizada que acolheu os embargos, considerando que a embargada 

não cumpriu com a sua obrigação de manter um ambiente livre e 

saudável aos seus alunos. 

Pois bem.

A r. decisão merece reforma. 

A autora ingressou com a presente ação 

objetivando o recebimento de débitos decorrentes de mensalidades 

escolares que restaram inadimplidas, apresentando o contrato de 

prestação de serviços educacionais firmado entre as partes (fls. 22/26), o 

pedido de transferência realizado pela ré (fls. 51), além do histórico 

escolar comprovando a regularidade da prestação dos serviços desde o 

ano de 2007(fls. 52/53).

A ré, por sua vez, ao apresentar embargos, não 

se insurgiu contra a contratação dos serviços ou a existência do débito, 

limitou-se a discorrer sobre a ocorrência de bullying contra sua filha nas 

dependências da escola autora, o que justificaria a ausência de 

pagamento das mensalidades, ante a prestação defeituosa dos serviços 

contratados.

Não obstante, deixou de apresentar qualquer 

evidência nesse sentido.
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Nota-se que as alegações da ré são 

extremamente frágeis, uma vez que não trouxe aos autos qualquer 

indício de prova, fazendo apenas alegações genéricas, sem ao menos 

descrever quais atos praticados pelos colegas de sua filha teriam 

configurado o alegado bullying.  

Assim, apesar de restar configurada a relação 

de consumo, não é o caso de inversão do ônus da prova prevista no 

artigo 6º do Código de Defesa do consumidor, isto porque, tal inversão 

não é automática, sendo necessária a existência de verossimilhança das 

alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, somente se 

consubstanciando quando o hipossuficiente for incapaz de produzir suas 

provas por detenção de informações pela parte contrária, fato que não 

ocorreu no caso.

Além disso, impossível a inversão do ônus da 

prova, de forma a imputar ao fornecedor prova de fato negativo, ou seja, 

que a filha da ré não sofreu bullying. 

E, embora aplicável a responsabilidade objetiva 

em razão da relação de consumo, prescindindo-se do elemento culpa ao 

seu reconhecimento, é certo que incumbe à parte ré o ônus da prova de 

sua respectiva alegação.

No caso, nenhuma prova foi produzida pela ré 

no sentido de demonstrar que sua filha sofreu bullying e que houve 

negligência da autora, pois constam dos autos apenas alegações 

desacompanhadas de documentos ou de testemunhas. 

Frise-se que instada a especificar provas, a ré 

informou que não pretendia produzir provas em audiência de instrução 

(fls. 56).
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A alegação da ré de que sua filha sofreu 

bullying é grave, no entanto, não trouxe qualquer comprovação efetiva 

de que ao menos notificou a autora sobre o ocorrido, pois apenas alegou 

que participou de inúmeras reuniões com a direção da escola (fls. 36), 

mas nada comprovou, sendo inviável, portanto, a discussão nos autos de 

uma ação monitória para cobrança de mensalidades escolares.

A autora, por sua vez, apresentou cópia do 

histórico escolar que comprova a prestação dos serviços desde o ano de 

2007 (fls. 52/53), além de cópia do pedido de transferência firmado em 

02/07/2013, no qual consta como motivo: “Decisão tomada para ir ao 

encontro do objetivo escolhido para a profissão escolhida para o 

futuro.” (fls. 51)

A ré ao se manifestar sobre tal documento 

alegou que é unilateral e preparado de acordo com as orientações da 

direção da escola (fls. 61), no entanto, não nega que foi ela quem 

preencheu o documento, além de ter assinado sem qualquer ressalva.

Dessa forma não se pode imputar conduta 

negligente à autora, até porque, pelos documentos constantes dos autos é 

possível concluir que os serviços foram devidamente prestados.

Além do mais, a ré fez apenas alegações sem 

qualquer indício de prova, e, portanto, seu pedido não pode ser acolhido.

Nesse sentido entendimento jurisprudencial 

deste E. Tribunal:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 
'BULLYING' ENTRE ALUNOS - Ação de indenização 
por danos morais c.c. obrigação de fazer - Alegação de 
"bullying" sofrido pela aluna, consistente em 
agressões físicas e verbais perpetradas por outra 
aluna da mesma classe, no interior do colégio réu, 
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que teria sido omisso e negligente em relação ao 
problema - Inexistência de comprovação do dano 
indenizável - Provas dos autos que demonstram que, 
ainda que tenham ocorrido desentendimentos entre as 
alunas, a estudante autora não sofreu dano 
psicológico, nem tampouco restou prejudicado seu 
desempenho escolar - Ausência de culpa dos 
requeridos para reparação a título de danos morais - 
Não constatação do dever de indenizar - Sentença de 
improcedência mantida - Diante das peculiaridades do 
caso concreto, majoro os honorários advocatícios 
sucumbenciais devidos aos réus, de R$ 1.000,00 para 
cada um, para R$ 1.500,00 a cada um deles, nos 
termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 11º, do novo CPC, 
observada a gratuidade de justiça concedida à autora - 
Recurso não provido.”(g.n.) 
(TJSP;  Apelação 0000006-96.2014.8.26.0428; Relator 
(a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31ª Câmara de 
Direito Privado; Foro de Paulínia - 1ª Vara; Data do 
Julgamento: 30/05/2017; Data de Registro: 
30/05/2017)

“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.” 
(TJSP;  Apelação 0254383-26.2009.8.26.0002; Relator 
(a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara 
Extraordinária de Direito Privado; Foro Regional II - 
Santo Amaro - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 
09/11/2016; Data de Registro: 29/11/2016)

Portanto, considerando que a ré não nega que 

deixou de pagar as mensalidades mencionadas na inicial, e restando  

comprovada a prestação dos serviços pela autora, de rigor o pagamento 

das parcelas não adimplidas.
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A ré alega que o contrato assinado entre as 

partes é de adesão e questiona sobre a abusividade dos juros e 

honorários advocatícios cobrados (fls. 34), entretanto, ainda que o 

contrato seja de adesão, isso não o torna nulo ou abusivo, e, no caso, o 

que se observa, é que as cláusulas são claras, com descrição dos valores 

das mensalidades (cláusula 8ª - fls. 25), e encargos de mora por atraso de 

pagamento (cláusula 9ª, § 3º - fls. 26), cabendo ao aderente manifestar 

sua vontade, optando pela contratação ou não dos serviços oferecidos. 

O cálculo apresentado pela autora (fls. 28) foi 

atualizado até outubro de 2014, com a inclusão indevida dos honorários 

advocatícios, sendo a presente ação proposta em dezembro de 2014. 

Nesta senda, de rigor a reforma da r. sentença 

monocrática, para o fim de se julgar procedente o pedido monitório, 

constituído o título executivo judicial pelo valor original de R$ 3.607,50 

(R$ 1.202,50 x 3), com correção monetária e juros moratórios de 1% ao 

mês, ambos contados desde os vencimentos, e multa de 2% do valor do 

débito. 

Sucumbente a ré, impõe-se a ela, o pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 

10% sobre o valor da condenação atualizada. 

Diante do exposto, pelo meu voto, DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO.

           SERGIO ALFIERI

                                Relator
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