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DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - BULLYING -

OFENSAS À CRIANÇA - ATUAÇÃO DA ESCOLA PARA

SOLUCIONAR O PROBLEMA - FALHA NA PRESTAÇÃO

DOS SERVIÇOS - AUSÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR -

INEXISTÊNCIA.

1. O bullying consiste na prática intencional e repetida de

agressões verbais ou físicas por um ou mais indivíduos contra

outro que, por sentir-se intimidado, não reage nem se defende.

2. Ao deparar-se com o bullying, as instituições de ensino

devem coibir a prática, sob pena de ser responsabilizada

objetivamente pela falha na prestação (CDC, 14).

3. O reconhecimento da falha na prestação do serviço pela

entidade educacional acrescida da demonstração do dano e do

nexo de causalidade entre ambos geram o dever de indenizar

da escola, tendo em vista que o agente que, por ação ou

omissão, cause dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (CC,

186).

4. Quando os fatos e provas acostados aos autos demonstram

que não houve omissão da unidade educacional na tentativa de

solucionar o problema não se reconhece o dever de indenizar,
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tendo em vista que a comprovação da falha nos serviços

prestados pelas instituições de ensino para incidência da norma

inscrita no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é

pressuposto para reconhecimento do dever de reparação.

5. Recurso desprovido.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 1ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, LEILA  ARLANCH - Relatora,

TEÓFILO CAETANO - Revisor, SIMONE LUCINDO - 1º Vogal, sob a presidência

da Senhora Desembargadora SIMONE LUCINDO,  em proferir a seguinte decisão:

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME, de acordo com a ata do

julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 11 de Junho de 2014.

Documento Assinado Eletronicamente

LEILA  ARLANCH

Relatora
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Os autores relatam que, no ano de 2009, o terceiro autor, menor

impúbere, foi vítima de ofensas verbais perpetradas pelos colegas do 3º ano do

ensino fundamental da instituição de ensino ré os quais o chamavam de gordo,

baleia, feio, esquisito, fatos que o fizeram apresentar comportamento agressivo,

inibição, angústia e ansiedade, além de necessitar de acompanhamento psicológico,

razão pela qual pleiteiam indenização por danos morais e materiais.

O pedido foi julgado improcedente em primeira instância e os

autores condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários

advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 (fls. 284-291).

Contra o provimento judicial, eles interpuseram apelação por meio

da qual sustentam que o menor foi vítima de agressões verbais e psicológicas

relacionadas à sua aparência física, sendo isolado, menosprezado e ridicularizado

constantemente por colegas de turma, o que caracteriza o fenômeno conhecido

como bullying e enseja o dever de reparação, tendo em vista que a entidade

educacional não tomou providências instantâneas para solucionar o problema.

Aduzem que, em decorrência dos abalos sofridos, a criança

desenvolveu um quadro de "Transtorno de Ajustamento Cônico Misto de Ansiedade

e Depressão", conforme atestado pelo laudo psicológico de folha 24-27, o que

também seria demonstrado pelo número de cinqüenta faltas durante o ano letivo, o

que comprova o receio de retorno ao ambiente escolar, especialmente se

considerado que no ano anterior só houve onze ausências.

Asseveram que a escola foi omissa e morosa em fornecer apoio à

família, que "demorara cerca de 5 (cinco) meses para modificar o menino de turma,

mesmo após constantes pedidos de seus pais" (fl. 299) e que "o momento em que

ele fora agredido pelo colega no interior do colégio fora o ápice das agressões, o que

levara a direção a cogitar a mudança de turma do demandante, o que já havia

solicitado em momento anterior por seus genitores e jamais sendo atendido,

demonstrando total omissão e do colégio" (fl. 303).

Aduzem que a responsabilidade civil das escolas por defeito na

prestação dos serviços é objetiva e que a entidade tinha o dever de guarda e

preservação da integridade física e psicológica do aluno.

Pedem o provimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais

ajuizada por Rosália de Oliveira Litieri Brenz Costa e Outros em desfavor de

Sociedade Candanga de Educação e Cultura Ltda.
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Preparo regular à folha 312. Contrarrazões apresentadas às folhas

316-318.

É o relatório.
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Consoante notório, o bullying consiste na prática intencional e

repetida de agressões verbais ou físicas por um ou mais indivíduos contra outro que,

por sentir-se intimidado, não reage nem se defende.

Embora o fato possa ocorrer no contexto de qualquer ambiente

social, os relatos atuais mais comuns revelam a ocorrência da prática em ambientes

escolares, geralmente onde os discentes são menores.

Em acréscimo à educação e à orientação realizadas no ambiente

familiar, a atuação da escola na prevenção e repressão de tais atitudes deve ser

coadjuvante, especialmente no tocante à disseminação do respeito ao próximo

independentemente da existência de diferenças físicas ou emocionais entre os

alunos.

Nesse contexto, ao deparar-se com as situações descritas, as

instituições de ensino devem coibir a prática, atuando positivamente na solução do

conflito, sob pena de ser responsabilizada objetivamente pela falha na prestação do

serviço inscrita no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores

por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as

circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

 

Acaso reconhecida a falha na prestação do serviço pela entidade

educacional acrescida da demonstração do dano e do nexo de causalidade entre

ambos, o dever de indenizar da escola deve ser reconhecido, consoante a norma

V O T O S

A Senhora Desembargadora LEILA  ARLANCH - Relatora

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
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inscrita no artigos186, segundo a qual o agente que cause dano a outrem fica

obrigado a repará-lo:

 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que

exclusivamente moral, comete ato i l ícito.

 

Nesse contexto, a apelante sustenta que houve falha na prestação

dos serviços pela apelada, tendo em vista que a unidade de ensino teria sido omissa

e não teria agido prontamente para coibir as agressões verbais e psicológicas

relacionadas à aparência física de seu filho, que seria menosprezado, isolado e

ridicularizado constantemente por colegas de turma.

Asseveram que a escola foi morosa em fornecer apoio à família, que

"demorara cerca de 5 (cinco) meses para modificar o menino de turma, mesmo após

constantes pedidos de seus pais" (fl. 299) e que "o momento em que ele fora

agredido pelo colega no interior do colégio fora o ápice das agressões, o que levara

a direção a cogitar a mudança de turma do demandante, o que já havia solicitado em

momento anterior por seus genitores e jamais sendo atendido, demonstrando total

omissão e do colégio" (fl. 303).

Postas as premissas normativas e os fatos, oberva-se que, embora

o laudo de folhas 24-27 ateste que "Lucas apresenta sintomas indicativos de ter sido

vítima de bullying no contexto escolar, como sofrimento emocional significativo e

prejuízos no seu funcionamento social", ao contrário do que sustentam os apelantes,

não houve omissão da unidade educacional na tentativa de solucionar o problema

tampouco ficou comprovada a existência de falha na prestação dos serviços pela

escola.

Da análise dos fatos e provas acostados aos autos, chega-se à

mesma conclusão constante da sentença apelada, razão pela qual os fundamentos

dela constantes são adotados como razão de decidir para evitar-se redundâncias

desnecessárias:

 

...

Há mais. As provas documentais acarreadas aos autos demonstram à
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saciedade que não foi em momento algum omissa a parte ré na tentativa de

romper eventual exclusão e menosprezo dirigido ao menor Lucas.

Constam dos relatórios de acompanhamento educacional - fls. 106/107, que

a partir de uma confusão havida entre o menor e outro aluno de nome

César, a orientação acerca dos valores necessários ao entendimento e

socialização foram plenamente adotados pela orientação pedagógica da

escola. 

Aliás, há registro na ficha do menor quanto à rotineira observação que sobre

ele se fazia, até mesmo quando de sua ausência às aulas por 03 (três) dias

seguidos, ocasião em que a sugestão de transferência de turma e/ou turno

foi protagonizada pela escola, tudo a fim de que o menor melhor se

desenvolvesse nos aspectos sociais e cognitivos, o de fato aconteceu.

Ainda pela robustez da prova testemunhal colhida, tem-se que no

depoimento da professora que o acompanhou após a transferência de

turma, nenhum indício de omissão acerca de providências para o bom

desenvolvimento do menor se mostrou assente, verbis:

 

"...que atendeu uma psicóloga no final do ano de 2009, que a procurou para

tratar de um problema que Lucas tinha de relacionamento; que isto não

ocorreu na sua turma; que Lucas entrou na turma em março, porque tinha

problemas de relacionamento na turma anterior; que na sua turma Lucas foi

um aluno muito dedicado, que manteve bom relacionamento com colegas;

que passou de ano com boas notas; que ele brincava, inclusive com

colegas, que ele relacionava muito bem; que havia projetos na escola para o

tratamento das diferenças; que tinha regras para a sua sala, que Lucas

gostava muito de revistinhas; que era orientado para ler só nas horas de

folga; que no recreio era orientado para brincarem juntos..." (fls. 239,

depoimento de Ana Lucia Campos Luttembarck) 

 

Portanto, dúvidas não sobejam de a parte requerida ao acompanhar

zelosamente o menor, sugerindo e autorizando a sua mudança de turma

logo após a comunicação dos pais sobre a situação do menor, fez romper o

nexo de causalidade entre sua conduta culposa legal e o evento danoso

apontado, pois que do contexto probatório emerge claro que a escola

adotou as providências cabíveis à época para a situação, de modo a evitar

mais profundos danos ao desenvolvimento do menor pela permanência e

contato com aqueles que lhe passavam sentimento de menosprezo ou
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exclusão. Ausentes, assim, estão os pressupostos da responsabilidade civil

na sua inteireza.

Esta e. Corte de Justiça, em analisando caso análogo, já se posicionou,

sufragando entendimento nos seguintes termos, verbis:

 

 

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. LIVRE CONVENCIMENTO DO

JULGADOR. BULLYING. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE

PROVAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS

FATOS. CONSTATAÇÃO. SUCUMBÊNCIA EM DENUNCIAÇÃO DA LIDE.

P E D I D O  D E  R E F O R M A  P A R C I A L  D E  S E N T E N Ç A  E M

C O N T R A R R A Z Õ E S .  I N A D E Q U A Ç Ã O .

1. Na hipótese em estudo, a afirmação da Autora, ora Apelante, no sentido

de que sua falta à audiência de instrução teria implicado a improcedência do

pedido não tem lugar. A eminente julgadora singular conferiu à lide desfecho

segundo seu livre convencimento, com espeque no artigo 131 do Código de

Processo Civil, expondo suas razões de decidir.

2. A situação narrada pela Autora denomina-se bullying, termo em inglês

utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica, intencionais

e repetitivos, praticados por um ou mais indivíduos, com o intuito de

intimidar outro, que, geralmente, não possui capacidade de defender-se.

Insultar verbal e fisicamente a vítima; espalhar rumores negativos sobre

essa; depreciá-la; isolá-la socialmente; chantageá-la, entre outras atitudes,

traduzem exemplos dessa espécie de intimidação gratuita.

3. A situação experimentada pela vítima do bullying pode afrontar a

dignidade da pessoa humana e, em consequência, pode refletir verdadeiro

dano moral.

4. Na espécie em destaque, consoante a prova produzida nos autos, não se

identificam os alegados danos morais. Não se pode, portanto, afirmar a

ocorrência das alegações da Autora. Em outros termos, a discriminação por

origem nipônica, os constrangimentos, o assédio sexual, os xingamentos,

entre outras situações narradas pela Requerente, não foram demonstrados.

5. Para que haja condenação na litigância de má-fé, é preciso que a

conduta do "acusado" submeta-se a uma das hipóteses do artigo 17 do

Código de Processo Civil. No caso do inciso II, alteração da verdade dos

fatos, entre os aspectos a serem analisados, examina-se se a parte conferiu

falsa versão para os fatos verdadeiros. Na hipótese vertente, restou
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demonstrada conduta da Requerente nesse sentido.

6. No caso de denunciação facultativa da lide, a improcedência da ação

principal acarreta ao réu-denunciante a obrigação de pagar honorários

advocatícios em favor do denunciado.

7. Contrarrazões desservem para postular reforma parcial de sentença.

8. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da Autora, para tornar sem

efeito a condenação em litigância de má-fé. Quanto ao recurso da Escola-

Requerida, NEGOU-SE-LHE PROVIMENTO. Mantiveram-se incólumes os

demais pontos da r. sentença. 

 

(Acórdão n.472227, 20080810100672APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA,

Revisor: NÍVIO GERALDO GONÇALVES, 1ª Turma Cível, Data de

Julgamento: 15/12/2010, Publicado no DJE: 11/01/2011. Pág.: 257)" 

 

Firme nestas razões, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS

DEDUZIDOS NA INICIAL, o fazendo com fulcro no artigo 269, inciso I do

CPC, com base no qual também resolvo a demanda à luz do mérito.

Em razão da sucumbência, arcarão os autores com as custas processuais e

honorários advocatícios que fixo, com moderação, em R$ 1.500,00 (Um mil

e quinhentos reais), tendo por norma legal o artigo 20, § 4º do CPC.

Operado o trânsito em julgado, sem requerimentos, arquive-se com as

cautelas de estilo.

 

A comprovação da falha nos serviços prestados pelas instituições de

ensino para incidência da norma inscrita no artigo 14 do Código de Defesa do

Consumidor como pressuposto para o reconhecimento do dever de indenizar da

instituição constitui premissa já reconhecida por esta Corte de Justiça:

 

DIREITO DO CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL -

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ESCOLA PARTICULAR -

QUEDA DE ALUNO - HORÁRIO DE RECREAÇÃO - LESÃO CORPORAL -

FALHA NO SERVIÇO - NÃO CONFIGURADA - DEVER DE CUIDADO -

OBSERVÂNCIA.  

1. A relação existente entre aluno e instituição de ensino particular é regida
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pelo Código do Consumidor (Art. 14, § 3º, do CDC), cuidando-se de

prestação de serviços educacionais.

2. Em que pese ser desnecessária a comprovação da culpa da instituição

de ensino, uma vez tratar-se de responsabilidade objetiva (art. 14, do CDC),

impõe-se verificar a efetiva falha no serviço, ou seja, o defeito na prestação

dos serviços educacionais, in casu, a omissão dos prepostos da requerida,

no cuidado com os alunos em seu estabelecimento.

3. Comprovado que os prepostos da escola não falharam no dever de

vigilância, demonstrando preocupação com a segurança dos alunos e

pronto atendimento quando necessário, tem-se como fatalidade o acidente

no qual a criança, apesar de advertida por mais de uma vez, tenta subir em

árvore, vindo a cair e quebrar o braço, sem maiores conseqüências.

4. Não restando configurada a falha no serviço, não se pode responsabilizar

a instituição de ensino que, comprovadamente, mantém observância aos

cuidados objetivos necessários.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

 

(Acórdão n.325661, 20050110813426APC, Relator: HUMBERTO ADJUTO

ULHÔA, Revisor: JOÃO MARIOSI, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento:

08/10/2008, Publicado no DJE: 17/10/2008. Pág.: 67)

 

Em conclusão, tem-se que os fatos e provas acostados aos autos

demonstram que a instituição de ensino atuou diligentemente na solução do conflito

descrito nos autos e que não houve falha na prestação dos serviços pela escola,

tanto que consta do próprio laudo subscrito pela psicóloga que acompanhou o caso

que a transferência do menor para outra turma "trouxe benefícios emocionais à

criança, uma vez que a professora parece estar preparada para lidar com situações

potencialmente estressantes aos seus alunos, principalmente àqueles já

sensibilizados por ataques de bullying" (fl. 26). Portanto, não se reconhece o dever

de indenizar da instituição apelada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

 

O Senhor Desembargador TEÓFILO CAETANO - Revisor

Com a Relatora.
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A Senhora Desembargadora SIMONE LUCINDO - Vogal

Com o relator

 D E C I S Ã O

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME
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