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Órgão : 5ª TURMA CÍVEL
Classe : APELAÇÃO CÍVEL
N. Processo : 20160210020535APC

(0002030-74.2016.8.07.0002)
Apelante(s) : FABIOLA MARIA SILVA DE SOUZA
Apelado(s) : LILIA PAULINA CORREA MARCOLINO E

OUTROS
Relator : Desembargador SEBASTIÃO COELHO
Acórdão N. : 1057563

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRESSÕES SOFRIDAS

DENTRO DA ESCOLA POR MÃE DE UMA ALUNA. OITIVA

DAS TESTEMUNHAS NÃO CONCLUE QUEM INICIOU AS

AGRESSÕES OU OS MOTIVOS. INCONTROVERSA A

OCORRÊNCIA DE AGRESSÕES MÚTUAS. CABIMENTO DE

DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Restando incontroversa a ocorrência de agressões mútuas

entre uma aluna e a mãe de outra aluna, dentro do

estabelecimento escolar, ainda que não haja comprovação de

quem tenha dado início às agressões, a aluna tem o direito de

ser indenizada pelos danos morais sofridos.

2. Não tem o condão de excluir a indenização em danos morais

ter a aluna continuado assistindo as aulas após a ocorrência

das agressões, inclusive logrando êxito ao final do ano letivo.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.
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Fls. _____

Apelação Cível 20160210020535APC

A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 5ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, SEBASTIÃO COELHO -

Relator, SILVA LEMOS - 1º Vogal, JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS - 2º

Vogal, sob a presidência do Senhor Desembargador JOSAPHA FRANCISCO DOS

SANTOS,  em proferir a seguinte decisão: CONHECER. DAR PARCIAL

PROVIMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas

taquigráficas.

Brasilia(DF), 11 de Outubro de 2017.

Documento Assinado Eletronicamente

SEBASTIÃO COELHO

Relator
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 A apelante/autora requereu indenização em danos morais, no valor

de R$ 40.000,00.

 Em sede de Apelação, apelante/autora pugna pela reforma da

sentença nas razões de folhas 128/149.

 Sem preparo, ante a gratuidade de Justiça deferida à folha 97.

 Os apelados/réus apresentaram contrarrazões, requerendo o

desprovimento do recurso às folhas 157/170.

 É o relatório.

Fls. _____

Apelação Cível 20160210020535APC

R E L A T Ó R I O

 Cuida-se de Apelação Cível interposta por FABIOLA MARIA SILVA

DE SOUZA (autora) contra a sentença (folhas 122/126v) proferida pelo juízo da 2ª

Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia – DF, na Ação de

Reparação de Danos Morais, que julgou improcedentes tanto os pedidos da

autora, como dos réus em reconvenção. Na Ação principal, condenou a autora

em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa e, na

reconvenção, os réus foram condenados no mesmo patamar.
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O recurso deve ser parcialmente provido.

Conforme os autos, cuida-se de Ação de Reparação de Danos

Morais, na qual a apelante/autora requer a condenação dos apelados/réus em R$

40.000,00, por agressões decorrentes de ações dos apelados/réus e da filha destes

dentro da escola.

Apenas como forma de elucidar o caso, cito o resumo apresentado

pelo Juízo de origem na sentença:

 

(...) a autora relatou ter sofrido agressões físicas e morais

protagonizadas pelos autores no dia 16/11/2015, no período

matutino, dentro do Centro de Ensino Maria Regina Velanes

Regis. Explicou que os autores são pais de uma aluna com a

qual teve um desentendimento na escola. Destacou que as

agressões sofridas foram presenciadas por vários alunos,

circunstância apta a potencializar os efeitos danos da situação

humilhante vivenciada. Narrou, ainda, ter sofrido ameaça por

parte dos autores, ficando, por isso, com medo de frequentar a

escola.

 

Para o deslinde da causa, imprescindível analisar os depoimentos

das testemunhas, por se tratar de questão de fato.

A instrução contou com a presença de 04 testemunhas, Marco

Antônio Vidal e Edcelia da Rocha Monteiro, professores da escola e Maria Vanessa

Dantas Pereira e Leidivânia dos Santos Souza, alunas.

A sentença recorrida valorou os depoimentos, adotando como de

maior isenção e credibilidade os dos professores, entendendo terem as alunas

relação com as partes envolvidas no fato.

Contudo, adoto posicionamento diverso quanto à valoração dos

depoimentos das testemunhas, pois o papel das testemunhas que prestaram
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V O T O S

O Senhor Desembargador SEBASTIÃO COELHO - Relator

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
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declarações em Juízo não deve ser lastreado na imparcialidade ou isenção, mas sim

na veracidade. Não basta haver imparcialidade no depoimento, se suas alegações

são falaciosas.

Com isso, analisando a totalidade dos depoimentos prestados pelas

testemunhas, concluo pela existência do fato, qual seja, agressões mútuas entre a

autora e a ré.

Por outro lado, não é possível indicar, com as informações contidas

nos autos, quem deu início às agressões ou quais os motivos que ensejaram o

desentendimento entre as partes, havendo apenas indicação de desavença ocorrido

entre a autora e Karen (filha dos apelados/réus) em momento anterior.

Analisando os depoimentos, verifico diversas incongruências, mas

resta incontroversa a ocorrência de agressões mútuas entre as partes dentro da

escola.

A questão posta sob exame repousa em verificar se há danos

morais a serem indenizados.

A ocorrência de dano moral pressupõe sofrimento capaz de causar

às partes mais do que um dissabor, mas um constrangimento de tal monta, que fira

sua honra objetiva a ponto de nem mesmo a recomposição material ser capaz de

suprir, de forma integral, o dano sofrido.

São requisitos para a ocorrência do dano moral: ação ou omissão do

agente, a ocorrência do dano, culpa ou dolo e o nexo de causalidade. A falta de

qualquer um desses elementos afasta a obrigatoriedade de indenizar.

Analisando os autos, verifico a comprovação de atos capazes de

configurar o dano moral.

Ainda que não se possa determinar quem iniciou as agressões, é

absolutamente inadmissível a ocorrência de agressões a alunos dentro da escola,

ainda mais proferidas por pais de outro aluno.

Dentre os depoimentos, destaco o prestado pelo Professor Marco

Antônio Vidal (folha 116), responsável por separar a briga, nos seguintes termos:

 

(...)

Que na data dos fatos, estava na sala dos professores quando

ouviu uma gritaria de alunos no pátio; que estranhou tal

situação e foi até o local, quando viu a autora e a requerida

cada qual puxando o cabelo da outra; que diante disso, o

Fls. _____

Apelação Cível 20160210020535APC

Código de Verificação :2017ACOR9N0VJ6YQ5UF3L7TA3HL

GABINETE DO DESEMBARGADOR SEBASTIÃO COELHO 5



depoente segurou o braço das duas e pediu para que se

soltassem; que nesse momento, o requerido aproximou-se e

fez menção de desferir um soco na autora, sendo que o

depoente disse para ele não fazer aquilo, sendo que o

requerido respeitou; que conseguiu separar as partes e a

autora foi colocada na sala dos professores, enquanto os

requeridos foram colocados em outro local; que no momento

em que a autora e a requerida se agrediu, no momento da

confusão, o requerido chegou a ameaçar de morte quem

chegasse no local dizendo que "poderia vir o irmão" e outras

pessoas; que posteriormente, o requerido se acalmou e

comportou-se muito bem inclusive acalmando a requerida;

(...)

 

Dessa forma, o fato de após o ocorrido a apelante/autora ter

continuado a frequentar as aulas, inclusive se formando no final do ano, não afasta a

ocorrência de dano a sua honra, pois demonstra a superação de uma situação

vexatória com o intuito de continuar seus estudos.

Contudo, a valoração dos danos morais deve ser proporcional e

razoável para indenizar os prejuízos sofridos, mas sem causar um enriquecimento

sem causa à parte.

Nesse sentido, conforme os depoimentos testemunhais tomados

durante a fase probatória, não houve comprovação de participação efetiva do

apelado/réu RONILSON JOSÉ MARCOLINO em agredir a apelante/autora, recaindo

apenas sobre os atos de LILIA PAULINA CORRÊA MARCOLINO.

Quanto aos dos danos morais, apesar de verificar sua existência,

pelos depoimentos prestados pelas testemunhas verifico que há fortes indícios de

ocorrência de bullying entre a apelante/autora e a filha dos apelados/réus, inclusive

tendo a Professora EDCÉLIA DA ROCHA MONTEIRO (folha 119 e verso) narrado

situação de desentendimento entre as alunas:

 

que é professora na escola em que os fatos ocorrera; que dava

aula tanto para a autora quanto para Karen; que estava no local

quando a confusão ocorreu; que cerca de três dias antes dos
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fatos, chamou Karen para conversar, pois ela estava faltando

muito na escola nos últimos dois meses; que a depoente queria

saber o motivo das faltas, pois ela era uma aluna freqüente e

passou a faltar muito; que Karen a princípio não queria contar o

que estava acontecendo; que após insistência da depoente,

Karen disse que estava sofrendo perseguição na escola e

estava com medo; que ela não soube dizer o nome das

pessoas que estavam ameaçando, mas disse que eram

algumas meninas que estavam estudando no 3º ano; que

segundo Karen, essas meninas olhavam feio para ela,

esbarravam nela no pátio e disse que uma vez quando estava

entrando no ônibus sofreu uma tentativa de agressão; que a

depoente orientou Karen a conversar com os pais e procurar a

direção da escola; que Karen disse que pensava em fazer isso,

pois a mãe estaria com depressão e tinha até saído do trabalho

e ela não queria falar sobre isso com a mãe para não

preocupá-la;

 

Contudo, ainda que fosse comprovada a existência de bullying, não

justifica a ocorrência de agressões entre as partes.

Com isso, entendo ter a apelante/autora sofrido mais do que um

mero aborrecimento em seu ambiente escolar, sendo o valor de R$ 3.000,00 cabível

para amenizar os prejuízos sofridos.

Portanto, gera o direito de a apelante/autora ser indenizada pelos

danos morais sofridos, ainda que não seja possível concluir o motivo do

desentendimento, nem quem começou as agressões, pois mostra-se incontroverso o

fato de a apelante/autora ter sido agredida, dentro da sua escola, pela mãe de uma

aluna.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, para

condenar os apelados/réus em R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Tendo em vista o provimento parcial do recurso, com a reforma da

sentença, fixo os honorários advocatícios, na origem, em 10% sobre o valor da

condenação, a serem pagos pelos apelados/réus ao patrono da apelante/autora.

É como voto.
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O Senhor Desembargador SILVA LEMOS - Vogal

Com o relator

O Senhor Desembargador JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS - Vogal

Com o relator

 D E C I S Ã O

CONHECER. DAR PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME

Código de Verificação :2017ACOR9N0VJ6YQ5UF3L7TA3HL

GABINETE DO DESEMBARGADOR SEBASTIÃO COELHO 8


