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AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS bullyingem escola.

MENOR PORTADOR DE HIPERATIVIDADE. CERCEAMENTO

DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA

DA ESCOLA. CULPA IN ELIGENDO. RESTITUIÇÃO DAS

MENSALIDADES PAGAS ANTES DA TROCA DE

INSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS.

QUANTUM EXCESSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, seja

porque a parte não requereu a prova pericial no momento

oportuno, seja porque o acervo probatório já era suficiente para

formar a convicção do magistrado.

2. Demonstrada a falha na prestação de serviços, já que

prepostos da instituição de ensino permitiram a prática de

bullying contra menor portador de hiperatividade nas

dependências do estabelecimento, impõe-se o dever de

indenizar.

3. Tendo em vista a capacidade econômica das partes, a

gravidade e a extensão do dano, merece ser reduzida a

reparação fixada a título de danos morais.
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4. Não é possível a restituição das mensalidades escolares

referentes ao período em que a parte estava matriculada na

instituição, sob pena de ocorrer o seu enriquecimento sem

causa.

5. Considerando a natureza e complexidade da causa, reduz-se

o valor dos honorários advocatícios para o mínimo legal.

6. Apelação provida em parte.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 2ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, J.J. COSTA CARVALHO -

Relator, MARIO-ZAM BELMIRO - Revisor, JOÃO EGMONT - 1º Vogal, sob a

presidência do Senhor Desembargador JOÃO EGMONT,  em proferir a seguinte

decisão: DAR PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do

julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 8 de Julho de 2015.

Documento Assinado Eletronicamente

J.J. COSTA CARVALHO

Relator
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 Requereu, assim, a condenação do requerido à restituição dos

valores pagos referentes às mensalidades do ano letivo de 2010, ao pagamento de

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais, ao pagamento do seu

tratamento psiquiátrico até definitiva alta médica e demais gastos materiais que teve

com a mudança de escola.

 Apreciando a irresignação, odouto magistrado julgou parcialmente

procedentes os pedidos para condenar a requerida a pagar aos autores a quantia de

R$ 3.169,14 (três mil cento e sessenta e nove reais e catorze centavos), a título de

reparação por danos patrimoniais, quantia a ser acrescida de juros de 1% ao mês

desde a citação e correção monetária a contar dos desembolsos, e ao pagamento

da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescida de

juros de 1% ao mês e correção pelo INPC a partir da publicação da sentença.

 Não conformado, o Instituto de Educação Ânima Ltda interpôs

apelação, requerendo a reforma da r. sentença. Aduz, preliminarmente, a

unilateralidade das provas produzidas, sendo imprescindível a realização da perícia

médica judicial. No mérito, alega a inexistência de falha ou defeito na prestação dos

serviços educacionais, o insucesso do tratamento do menor, o qual não pode ser

atribuído à escola, a ausência de danos morais, a ocorrência de bis in idem na

condenação em danos materiais e a inocorrência de sucumbência mínima.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da condenação a título de danos

morais e dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento) do valor da

condenação.

 Contrarrazões às fls. 600/602, pugnando pela manutenção da r.

sentença.

 Preparo regular às fls. 594/595.

 Parecer da d. Procuradoria da Justiça, opinando pelo não

provimento da apelação no que atine aos danos morais, deixando de se manifestar

sobre os danos materiais.

R E L A T Ó R I O

 Cuida-se, na origem, de ação de reparação de danos materiais e

morais proposta por Alexandre Lopes de Oliveira, devidamente representado por

sua genitora, e por José Hamílcar de Oliveira Filho em desfavor de Instituto de

Educação Ânima Ltda, ao argumento de que o menor autor, portador de

hiperatividade, fora vítima de bullying perante a escola, a qual permaneceu inerte,

causando-lhe diversos danos, já que teve de mudar de instituição de ensino no

curso do ano letivo e passou a usar medicação controlada.

Fls. _____

Apelação 20150110414582APC

Código de Verificação :2015ACOVULOYTOXOOG38693RRWE

GABINETE DO DESEMBARGADOR J.J. COSTA CARVALHO 4



 É o relatório.
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Como relatado, trata-se de apelação interposta por Instituto de

Educação Ânima Ltda contra r. sentença que, nos autos da ação de indenização por

danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para

condenar a requerida a pagar aos autores a quantia de R$ 3.169,14 (três mil cento e

sessenta e nove reais e catorze centavos), a título de reparação por danos

patrimoniais e ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de

danos morais.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, em virtude do

indeferimento da prova pericial, não assiste à ora recorrente.

Ora, compulsando os autos, verifico que a instituição educacional

sequer pleiteou tal prova no momento cabível, tendo requerido tão somente o

depoimento pessoal dos autores e a oitiva de testemunha (fl. 216/217), razão pela

qual não pode, nesta sede recursal, pleitear a produção de nova modalidade de

prova, sob pena de indevida supressão de instância.

De toda sorte, sabe-se que o juiz é o destinatário da prova e o feito

já se encontrava suficientemente instruído por ocasião da prolação da sentença ora

impugnada.

Com essas considerações, passo ao exame do mérito.  

Insiste a requerida que não houve falha na prestação do serviço

educacional.

Seu inconformismo, porém, não prospera.

Com efeito, a instituição de ensino, atuando como fornecedora de

serviços, responde objetivamente pelos eventuais defeitos advindos dessa relação

de consumo, no caso, especificamente por não zelar pela dignidade do aluno,

permitindo que o mesmo fosse vítima de grave bullying. 

Deveras, rememorando os fatos, percebo que o menor Alexandre,

no dia 30 de abril de 2010, experimentou inequívocos danos em sua esfera íntima

durante o horário de aula, ao ser surpreendido com a elaboração de um abaixo-

assinado cujo objetivo era constrangê-lo a sair da escola (fls. 107/108). Da análise

dos documentos, testemunhos e do depoimento pessoal de Alexandre, percebe-se

que a professora Daniela Callegari, representante da turma, encabeçou o abaixo-

assinado, permitindo que os alunos exteriorizassem diversas críticas ao autor, em

V O T O S

O Senhor Desembargador J.J. COSTA CARVALHO - Relator

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de

admissibilidade.
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sua presença e sem qualquer possibilidade de defesa, agravando ainda mais o seu

quadro de hiperatividade e depressão.

Ora, o indigitado documento ultrapassou o patamar de simples

brincadeiras entre adolescentes, mormente considerando que teve a anuência de

quatro professores. De fato, consta da "ata" que os alunos da turma estavam com

raiva do autor e tinham vontade constante de agredi-lo. Esses imputam-lhe, ainda,

atitudes humilhantes, tais como soltar "gases" durante as aulas, enfiar o dedo no

nariz e na boca e passar saliva nas costas de outra aluna.

Não é de se espantar que, imediatamente após essas execrações

públicas, o adolescente Alexandre tenha sido afastado das aulas por motivos de

saúde (atestado médico de fl. 110) e, logo em seguida, que tenha mudado de

colégio.

O nexo com a piora em seu quadro clínico, aliás, é perfeitamente

extraído do seu depoimento pessoal senão vejamos:

 

"(...) Que um certo dia a professora Daniela Callegari durante a

aula dela reuniu os alunos e pediu que falassem sobre atitudes

do depoente que não as agradavam, e os alunos falaram, e

isso foi um choque para o depoente; Que o depoente

entendeu que queriam a sua expulsão; (...) Que o depoente

ainda assistiu algumas aulas após essa reunião, mas ficava

mais calado ainda e não queria contato com ninguém; Que

calcula que tenha ficado no colégio apenas mais uma semana.

(g.n).

 

 

Outrossim, a psicóloga Roberta Pacheco, que acompanhava

Alexandre desde 2007, relatou em juízo:

 

"Que houve a identificação do TDAJ, mas com o tempo

estavam sendo alcançados resultados positivos, inclusive com

o uso de medicação, mas não sabe dizer se na época dos fatos

em 2010, se Alexandre estava usando o remédio; Que foram
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alcançados inclusive no que toca à melhora da autoestima de

Alexandre, mas o fato que ocorreu no colégio causou uma

grande regressão nesse ponto, pois Alexandre contou que

houve uma reunião na sala de aula, em que ele ficou com a

cabeça abaixada, e houve um "abaixo assinado" para ele sair

do colégio; Que a depoente tinha ido ao colégio em 2009 e

conversado com a coordenadora Dalúzia, e explicado a

situação de Alexandre, e ela se comprometeu a fornecer a

Alexandre o melhor tratamento para ele desenvolver as

atividades escolares, além de se integrar com os demais

alunos; Que foi dito à coordenadora que Alexandre tinha TDAH;

Que Alexandre não conseguia verbalizar o que tinha ocorrido

no colégio que pudesse culminar com essa reunião na sala de

aula; Que somente após a mudança de Alexandre para o Alunb

em 2012 é que a depoente conseguiu vê-lo com a autoestima

que ele possuía antes de tais fatos.

 

 

Na verdade, tal tratamento desumano e degradante não seria

admissível em relação a qualquer aluno. Mas, no caso de a vítima ser portadora de

déficit de concentração, como retrata a situação dos autos, a atitude da recorrente, a

qual conhecia essa condição especial do aluno, é ainda mais reprovável.

De fato, pessoas diagnosticadas com TDAH podem apresentar

comportamento inquieto como o do autor, gritando em sala de aula, levantando

constantemente da cadeira ou mesmo interrompendo os professores com perguntas

repetidas. Contudo, a instituição de ensino, ao aceitar a matrícula de alunos nessas

condições, deve estar preparada para tratá-los com paciência e, sobretudo, visando

integrá-los no ambiente escolar.

Por isso, não tendo a escola cumprido a função que dela se

esperava, impõe-se o dever de reparar. 

Nem se alegue que o abaixo-assinado, por si só, não seria suficiente

para ensejar a indenização ou que a escola não foi negligente. É que, em virtude da

gravidade do incidente, o qual extrapolou, em muito, o razoavelmente admissível e

da repercussão que acarretou na esfera privada de Alexandre, o episódio já

configurara dano extrapatrimonial. Também não se pode olvidar que a escola atuou

ao menos com culpa in eligendo, devendo ter mais cautela ao contratar professores
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para o seu quadro. 

Aliás, o Diploma Civil é categórico ao prever a responsabilidade,

independentemente de culpa, do empregador pela atitude dos seus prepostos:

 

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados,

serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes

competir, ou em razão dele;

 

 

Quanto à tese da exorbitância do valor arbitrado a título de danos

morais, melhor sorte assiste à ora recorrente. Deveras, tendo em vista a capacidade

econômica das partes, sobretudo a da requerida, que não é uma grande instituição

educacional, a gravidade e a extensão do dano, entendo que o valor de R$ 5.000,00

(cinco mil reais) é suficiente para reparar os danos sofridos, sob pena de levar a ora

recorrente à bancarrota.  

Já no que atine aos danos materiais, verifico que a r. sentença

condenou o ora apelante ao pagamento das mensalidades escolares referentes ao

ano de 2010, das despesas oriundas do ingresso na nova escola e do valor pago

pelo medicamento ritalina.

A ora apelante defende, nesta sede, a impossibilidade de cumulação

das duas primeiras condenações, sob pena de bis in idem; aliás, em sua visão,

defende o descabimento da restituição das mensalidades, haja vista que, de todo

modo, o aluno estudaria em outra escola.

Assiste-lhe razão neste tópico.

Deveras, ainda que o autor tenha sido vítima de bullying, importa

que frequentou a escola e assistiu às aulas ministradas pela requerida até maio de

2010, devendo a contraprestação por esses serviços ser paga.

Não se pode olvidar, inclusive, que na nova escola, os autores só

pagaram as parcelas a partir da matrícula, de modo que a condenação na restituição

pleiteada importaria no seu enriquecimento sem causa.

Os gastos com as despesas de matrícula em nova escola, como

uniforme e material escolar novos, e com o medicamento ritalina, porém, possuem

evidente nexo com a atitude ilícita da apelante e devem ser restituídos.  
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De mais a mais, no que atine à fixação dos honorários advocatícios

no patamar de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, também merece

reforma a r. sentença, porquanto inexistem elementos a justificarem a condenação

acima do mínimo legal. De fato, tendo em vista que a causa não possui extrema

complexidade, nem demandou trabalho excepcional do causídico, reduzo a verba

honorária para 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A propósito, é exemplar o seguinte precedente:

 

"8. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez

por cento) sobre o valor da condenação, consoante art. 20, §

3º, do CPC, mormente quando se verifica que houve

julgamento antecipado do pedido e que a questão não se

revela complexa em demasia.

9. Recurso provido".

(Acórdão n.756518,  20120810061769APC, Relator :

SEBASTIÃO COELHO, Revisor: GISLENE PINHEIRO, 5ª

Turma Cível, Data de Julgamento: 29/01/2014, Publicado no

DJE: 05/02/2014. Pág.: 106).

 

 

A despeito do parcial provimento do recurso nesta sede, mantenho a

sucumbência mínima reconhecida na r. sentença, haja vista que os autores se

sagraram vencedores em praticamente todos os pedidos (integralmente nos danos

morais, em virtude do enunciado n° 326 do STJ, e em parte considerável dos danos

materiais).

Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo para, reformando

em parte a r. sentença, excluir da condenação por danos materiais a verba atinente

às mensalidades pagas, no valor de R$ 1.455,00 (mil quatrocentos e cinqüenta e

cinco reais, corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso, reduzir o valor

dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o dos honorários advocatícios

para 10% (dez por cento) do valor da condenação, os quais devem ser pagos

integralmente pela parte ré.

É como voto.
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O Senhor Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO - Revisor

Com o relator.

O Senhor Desembargador JOÃO EGMONT - Vogal

Com o relator.

 D E C I S Ã O

DAR PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME
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