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APELAÇÃO CÍVEL.  DANOS MORAL E MATERIAL.

BULLYING. ABALO PSICOLÓGICO. OMISSÃO DO

E S T A B E L E C I M E N T O  D E  E N S I N O .  V A L O R  D A

I N D E N I Z A Ç Ã O .

1. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelo dano

derivado de falha na sua prestação, qual seja, omissão das

medidas necessárias para coibir a prática de bullyng no interior

das suas dependências.

2. Justifica-se a majoração de R$ 3.000,00 para R$ 20.000,00

do valor arbitrado para compensar o dano moral, de modo a

atender ao princípios da razoabilidade, proporcionalidade e

demais critérios que informam a matéria.

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

Fls. _____

Código de Verificação :2015ACOH91YHNEL4UWU3C2VDFTZ

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE 1



 

A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 4ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, FERNANDO HABIBE - Relator,

ARNOLDO CAMANHO - Revisor, SÉRGIO ROCHA - 1º Vogal, sob a presidência

do Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO,  em proferir a seguinte decisão:

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, UNÂNIME, de acordo com a ata do

julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 21 de Outubro de 2015.

Documento Assinado Eletronicamente

FERNANDO HABIBE

Relator
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 Suscita a ré preliminar de cerceamento de defesa causado pelo

indeferimento (262) de prova testemunhal.

 No mérito, argumenta que não houve má prestação de serviços

educacionais e que os problemas narrados na inicial eram preexistentes ao ingresso

do aluno no seu estabelecimento. Afirma ser inaplicável ao caso o CDC.

 Pede a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a

demanda. Subsidiariamente pede a redução do valor da condenação por dano

moral. Insurge-se também contra os ônus da sucumbência.

 O autor, por sua vez, pretende a majoração da condenação a título

de dano moral para o valor de R$ 200.000,00. Defende, para tanto, que o quantum

arbitrado na sentença revela-se desproporcional ao padecimento por ele suportado.

Assevera, ao final, que a indenização deve servir de desestímulo à conduta lesiva,

bem como ao caráter pedagógico da medida.

 Ambos os recursos foram respondidos (309-319; 334-343),

constando das contrarrazões da ré preliminar de intempestividade do apelo do autor.

 A Procuradoria de Justiça oficiou pelo parcial provimento do apelo

do autor para majorar a indenização a título de dano moral para R$ 10.000,00 (348-

62).

R E L A T Ó R I O

 Apelam ambas as partes (230-303; 320-6), contra a sentença (99-

103) da 4ª Vara Cível de Taguatinga condenatória ao pagamento de indenização de

R$ 3.000,00, para compensar dano moral, e R$ 569,20 por danos materiais,

decorrentes de “bullying” sofrido pelo autor no estabelecimento da ré.
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Apesar dos termos da certidão de fl. 308, verifica-se no site do

TJDFT que a carga à Defensoria Pública foi efetivada em 03/05/13 (sexta-feira),

donde se conclui que o recebimento na referida Instituição (terça-feira) ocorreu em

07/05/13. Portanto, o recurso é tempestivo.

Quanto ao indeferimento da prova testemunhal (262), trata-se de

matéria preclusa que, por isso, não pode ser conhecida nesta sede.

Com efeito, a decisão (262) foi disponibilizada no DJE em

25.02.2011 (263) e contra ela a ré não interpôs agravo, conforme certidão de fl. 268.

Passo à análise conjunta do mérito de ambos os recursos.

As partes firmaram contrato de prestação de serviços educacionais.

É evidente que se trata de relação de consumo, pois ambas enquadram-se,

respectivamente, no conceito de consumidor e fornecedora definidos no CDC 2º e

3º.

Nos termos do CDC 14 e §§, o fornecedor de serviços responde

objetivamente pela reparação dos danos que causar ao consumidor em decorrência

da falha na prestação dos serviços.

O laudo pericial (201-8) destaca que o autor apresenta

características típicas de criança que sofreu bullying escolar, quais sejam: "

desinteresse pela escola, comportamentos de evitação do ambiente escolar,

problemas psicossomáticos como dores de estômago, dores de cabeça e diarréia, e

problemas emocionais/comportamentais como irritabilidade, stress, baixa auto-

estima e episódios depressivos" (201).

A ré nega a falha na prestação do serviço, considerando que o autor

já possuía problemas físicos e emocionais antes de ingressar no estabelecimento de

ensino. Assinala, ainda, que o pequeno espaço de tempo (quatro meses) em que o

aluno frequentou a escola não seria hábil a provocar o aludido abalo emocional.

Entretanto, o laudo pericial (200-8) concluiu que, embora o

requerente apresente uma personalidade mais suscetível ao desenvolvimento de

estado depressivo, tal quadro foi desencadeado e agravado pela situação de stress

sofrida na escola (202).

Destacou, ainda, que não existe tempo determinado para a

caracterização do bullying.

Era dever da escola orientar de forma adequada os pais da criança,

V O T O S

O Senhor Desembargador FERNANDO HABIBE - Relator

Rejeito as preliminares suscitadas pela ré.
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acionar os Conselhos Tutelares e os órgãos de proteção à criança e ao adolescente,

sob pena de ser responsabilizada por omissão. No entanto, a criança sofreu

agressões físicas (empurrões, chutes, socos e pontapés) e psicológicas (ameaças,

xingamentos, cuspes) especificadas às fls. 17, 95, 100, 102, 105 e nenhuma dessas

providências foi tomada para evitar os transtornos que a vitimaram.

Portanto, a falta da adoção de providências adequadas e o trauma

sofrido pela criança configuram como defeituosa a prestação de serviços, sendo

inegável que a conduta gerou para o autor/apelado prejuízos de ordem moral que

justificam a compensação.

O arbitramento do valor para compensação do dano moral responde

à discricionariedade judicial, informada pela razoabilidade e proporcionalidade em

cujos contornos desenvolve-se inevitável subjetivismo, inconfundível, porém, com

arbitrariedade.

Além desses pr incíp ios,  a  condenação em casos ta is

possuifinalidade punitiva e pedagógica, cumprindo observar-se, ainda, a

capacidadefinanceira do ofensor, sem perder de vista que a condenação não pode

ensejar oenriquecimento indevido.

O valor arbitrado na sentença para compensar o dano moral (R$

3.000,00) apresenta-se, data venia, irrisório, desproporcional ao agravo e

insuficiente para atender à finalidade da condenação.

O acidente provocou diminuição do rendimento escolar do autor e da

sua capacidade de concentração, abatimento do humor, isolamento social,

introspecção, diminuição da autoestima, irritabilidade, dificuldade para dormir, entre

outros comportamentos decorrentes de sucessivas agressões físicas e psicológicas

a que a criança foi submetida na escola por um mesmo aluno, sem razões aparentes

(19) e por conta de injustificável omissão da ré.

Destarte, penso que o valor de R$ 20.000,00 melhor atende às

peculiaridades do caso e aos critérios acima indicados.

Por fim, o autor se viu obrigado a mudar de escola, razão pela qual

correta a condenação do réu ao pagamento de R$ 569,20 a título de dano material

em virtude da aquisição de novos uniformes e materiais escolares.

Posto isso, nego provimento ao apelo do réu e provejo

parcialmente o apelo do autor para majorar para R$ 20.000,00 o valor da

condenação a título de dano moral, corrigido a partir da data deste julgamento e

acrescido de juros legais moratórios contados da citação.
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O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO - Revisor

Com o relator.

O Senhor Desembargador SÉRGIO ROCHA - Vogal

Com o relator.

 D E C I S Ã O

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, UNÂNIME
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