
E M E N T A

 

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

Fls. _____

Órgão : 1ª TURMA CÍVEL
Classe : APELAÇÃO
N. Processo : 20101110030498APC

(0002860-23.2010.8.07.0011)
Apelante(s) : GLEICE MARIA DE ASSUNPCAO FERREIRA

DE SOUSA, JOSIE FERREIRA DE SOUSA,
F E L I P E  B R A N C O  D E  A S S U N P C A O
F E R R E I R A  D E  S O U S A

Apelado(s) : COLEGIO LA SALLE SOCIEDADE PORVIR
CIENTIFICO

Relator : Desembargador ROMULO DE ARAUJO
MENDES

Revisor : Desembargador TEÓFILO CAETANO
Acórdão N. : 924136

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO

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

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BULLYING.

ESCOLA. PRESTAÇÃO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO.

DEVER DE INDENIZAR.  AFASTADA.  RECURSO

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. AConstituição Federal prevê "Art. 227. É dever da família, da

sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e

ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma

de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade

e opressão."

2. No caso em análise, o aluno estudou na instituição de ensino

ré por seis anos e conforme o laudo pericial sofreu bullying,

caracterizada por violência verbal de colegas de classe.

3. Sobre falha na prestação de serviço leciona Leonardo de
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Medeiros Garcia: para averiguação da responsabilidade em

razão da prestação de serviços defeituosos é preciso

demonstrar o dano ocorrido (acidente de consumo) e a relação

de causalidade entre o dano e o serviço prestado (nexo

causal). (in Direito do Consumidor. Código Comentado e

Jurisprudência. 11ª Ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2015. p.

183)

4. Do arcabouço probatório não é possível verificar nexo causal

entre o dano e prestação de serviço. Os documentos

colacionados noticiam zelo no acompanhamento pedagógico e

educacional do aluno. Contudo, uma das característica de

personalidade do agredido demonstra dificuldade em informar

as agressões sofridas, razão pela qual, não é possível imputar

a escola a ocorrência das agressões.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
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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, ROMULO DE ARAUJO

MENDES - Relator, TEÓFILO CAETANO - Revisor, SIMONE LUCINDO - 1º Vogal,

sob a presidência do Senhor Desembargador ALFEU MACHADO,  em proferir a

seguinte decisão: CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME, de acordo

com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 2 de Março de 2016.

Documento Assinado Eletronicamente

ROMULO DE ARAUJO MENDES

Relator
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 Peço vênia ao MM Juízo para utilizar parte do relatório da sentença

de fls. 318/321, verbis:

  

 

 GLEICE MARIA DE ASSUNPÇÃO FERREIRA DE SOUSA,

JOSIÉ FERREIRA DE SOUSA E FELIPE BRANCO DE

ASSUNÇÃO FERREIRA DE SOUSA, este último menor

púbere, representado por seus genitores, os primeiros autores,

ajuizaram a presente ação, em face do Colégio LA SALLE

SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO, requerendo a condenação

do Réu ao pagamento de indenização por danos materiais, no

valor equivalente a R$ 9.075,00 (nove mil e setenta e cinco

reais), e por danos morais, no valor equivalente a R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais) para cada um dos primeiros autores, e o

valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o terceiro autor, a

serem atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de

mora na forma da lei.

 Requerem, ainda, a condenação da parte Ré ao pagamento

das custas processuais e dos honorários de advogado.

 Narram os autores, na petição inicial de folhas 02/16, que,

desde o ano de 2004 até o ano de 2009, o terceiro Autor vinha

sofrendo "bullying" por parte de outros alunos da escola Ré,

que o agrediam moralmente chamando-o de burro, mongol,

entre outros, além de agressões físicas.

 Asseveram que ao final do ano de 2009, em razão da prática

de "bullying" e da ausência de providências para coibir as

agressões por parte do Réu, foram obrigados a trocar o terceiro
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R E L A T Ó R I O

 Trata-se de Ação Indenizatória proposta por GLEICE MARIA DE

ASSUNPÇÃO FERREIRA DE SOUSA, JOSIÉ FERREIRA DE SOUSA e FELIPE

BRANCO DE ASSUNÇÃO FERREIRA DE DOUZA em face do COLÉGIO LA

SALLE – SOCIEDADE PORVIR CIENTÍFICO objetivando indenização por danos

materiais e morais em razão de falha na prestação de serviço do colégio que não

impediu a ocorrência de bullying escolar.
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Autor de escola e tiveram que arcar com custos com o

tratamento psicológico para superação do trauma sofrido, além

de gastos com a aquisição de novos materiais didáticos para a

nova escola.

 A inicial veio instruída com os documentos de folhas 17/46.

 Custas pagas (fl. 47).

 O Réu foi citado (fls. 54/55) e apresentou contestação (fls.

57/70), alegando preliminarmente a ilegitimidade ativa dos

primeiros Autores e, no mérito, a improcedência das alegações

narradas na inicial. Afirma que desde a entrada do terceiro

Autor na instituição, ele já apresentava dificuldades de

aprendizagem e que orientou devidamente, tanto os pais

quanto o próprio aluno, inclusive com o serviço de orientação

educacional da escola.

 Afirma ainda que após tomar conhecimento por intermédio da

primeira Autora que o aluno vinha sendo incomodado pelos

colegas, chamou os alunos em questão e aplicou-lhes uma

advertência verbal.

 Diz que 02 anos depois, em outubro de 2009, após uma

reclamação do segundo Autor, foi informada que o aluno

estava sofrendo "bullying" por parte de outro colega de sala,

procedeu uma série de investigações afim de apurar os fatos.

 Assevera nunca ter se omitido de suas obrigações e que o

terceiro Autor sempre teve o acompanhamento necessário

junto ao Réu e que quando procurado, tomou todas as

providências cabíveis para coibir a relatada prática de

"bullying".

 Apresentou documentos de fls. 71/158.

 Réplica dos Autores pugnando pela improcedência da

contestação e procedência dos pedidos deduzidos na inicial fls.

163/165.

 Os Autores requereram o julgamento antecipado da lide, fl.

169.

 O Réu requereu a produção de prova pericial e depoimento

pessoal dos Autores (fl.171/172).

 O Ministério Público manifestou-se pela continuação da

composição do pólo ativo da lide os dois primeiros Autores, e
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pelo indeferimento da produção de prova pericial, folhas

177/178.

 Proferi decisão saneadora na qual rejeitei a preliminar de

ilegitimidade ativa ad causam dos primeiros Autores e deferi a

produção de prova pericial (fl. 180).

 Os Autores apresentaram quesitos para a perícia, às fls.

182/184 e o Réu às fls. 188/189.

 O Ministério Público manifestou não ter mais interesse na lide

em razão da superveniente maioridade do terceiro Autor, folhas

194/195.

 Laudo pericial juntado às fls. 218/229 e retificado às fls.

231/243.

 O Réu impugnou o Laudo pericial fls. 252/264.

 Determinei a designação de audiência de instrução e

julgamento, fl. 267.

 A audiência de instrução e julgamento ocorreu conforme

consignado nos termos de folhas 293/298, e na oportunidade

restou impossível a composição amigável entre as partes.

 Alegações finais dos Autores às fls. 305/308 e do Réu às fls.

314/317.

 

  

 O Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do

Núcleo Bandeirante julgou improcedentes os pedidos iniciais.

 Inconformados, os autores propuseram Apelação Cível às fls.

326/334 alegando necessária reforma da sentença. Sustentam que o terceiro autor

não foi capaz de externar o sofrimento com o assédio moral e que apesar de

assumirem o erro ao colacionar nota de compra de material de ano diverso,

defendem a configuração de dano material, tendo em vista que as dificuldades de

aprendizagem surgiram a partir do sofrimento enfrentado na escola. Em

consequência, foi necessária a contratação de professora particular e realização de

terapia. Tecem comentários sobre a natureza do bullying, dificuldade de identificação

do problema e sofrimento que toda a família enfrentou.

 Preparo regular à fl. 335.

 Contrarrazões às fls. 344/358 pelo não provimento do apelo.

Fls. _____

Apelação 20101110030498APC

Código de Verificação :2016ACOJQD4PA8U2XCOH13OH4JF

GABINETE DO DESEMBARGADOR ROMULO DE ARAUJO MENDES 6



  

 É o relatório.

 Ao Eminente Revisor.
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Inexistente preliminar, passo à análise do mérito.

No caso em análise, discute-se a falha na prestação de serviço do

colégio onde o terceiro autor estudava em razão de solução efetiva do assédio

moral, chamado bullying, sofrido pelo aluno; gerando-lhe dificuldade de

aprendizagem e dano moral.

O bullying é termo em inglês utilizado para descrever atos de

violência física ou psicológica reiterados praticados com intuito de intimidação, capaz

de gerar traumas como isolamento social, entre outros.

A relação jurídica analisada está fundamentada na legislação

consumerista; tendo em vista que os autores e a escola ré enquadram-se nos

conceitos de consumidor e fornecedor.

O Código de Defesa do Consumidor prevê:

 

A r t .  1 4 .  O  f o r n e c e d o r  d e  s e r v i ç o s  r e s p o n d e ,

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.

 

Sobre o tema leciona Leonardo de Medeiros Garcia: para

averiguação da responsabilidade em razão da prestação de serviços defeituosos é

preciso demonstrar o dano ocorrido (acidente de consumo) e a relação de

causalidade entre o dano e o serviço prestado (nexo causal). (in Direito do
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V O T O S

O Senhor Desembargador ROMULO DE ARAUJO MENDES - Relator

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
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Consumidor. Código Comentado e Jurisprudência. 11ª Ed. Salvador: Editora

JusPODIVM, 2015. p. 183)

No caso em tela, não resta dúvida sobre o dano ocorrido, o laudo

psicológico é conclusivo (fl. 23):

 

Felipe é um adolescente com dificuldades escolares e

vulnerável para cair em depressão ou sofrer alterações bruscas

do estado de ânimo. Observa-se, que apesar de sua frágil

estrutura psíquica, acontecimentos ambientais provocaram seu

intenso sofrimento emocional. A exposição ao bullying desde

os 11 anos de idade pode ser a principal causa de seu

comportamento socialmente esquivo, ou seja, distância em

seus contatos interpessoais e incômodo em situações de

proximidade emocional.

 

Ademais, os documentos de fls. 25 e 30 corroboram as ações dos

colegas de classe do terceiro autor ao apelidarem-no de "burro" e "mongol".

Entretanto, como bem delineado por Leonardo Medeiros, há que se

verificar o nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano. Sobre o tema

leciona Flávio Tartuce:

 

O nexo de causalidade ou nexo causal constitui o elemento

imaterial ou virtual da responsabilidade civil, constituindo a

relação de causa e efeito entre a conduta culposa ou o risco

criado e o dano suportado por alguém. Vejamos três

construções doutrinárias para esclarecimentos:

- Caio Mário da Silva Pereira - "Para que se concretize a

responsabil idade é indispensável se estabeleça uma

interligação entre a ofensa à norma e o prejuízo sofrido, de tal

modo que se possa afirmar ter havido o dano 'porque' o agente

procedeu contra o direito".

- Carlos Rodrigues Gonçalves - "Uma relação necessária entre

o fato incriminado e o prejuízo. É necessário que se torne
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absolutamente certo que, sem esse fato, o prejuízo não poderia

ter lugar".

- Sérgio Cavalieri Filho - "Trata-se de noção aparentemente

fácil, mas que, na prática, enseja algumas perplexidades (...). O

conceito de nexo causal não é jurídico; decorre das leis

naturais. É o vinculo, a ligação ou relação de causa e efeito

entre a conduta e o resultado". (in MANUAL DE DIREITO

CIVIL. 2ª Ed. São Paulo: Editora Método, 2012. p. 444)

 

Perfilando os autos, não é possível verificar o nexo causal entre a

prestação de serviços educacionais e o bullying sofrido pelo terceiro autor, a uma

pela omissão do próprio agredido em externar suas dificuldades, a duas, pela

omissão dos pais.

A legislação brasileira preza pela assistência aos menores. A

Constituição Federal prevê:

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

 

A Lei nº 8.069/90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do

Adolescente, estabelece:

 

Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao

respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de

desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e

sociais garantidos na Constituição e nas leis.
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Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do

adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento

desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

 

Percebe-se que a obrigação pelo zelo do menor compete à escola e

também aos pais. Apesar das alegações de excessiva preocupação dos pais pelas

dificuldades enfrentadas pelo filho dois pontos saltam aos olhos.

Primeiramente, parece incoerente os pais alegarem que percebiam

diversas dificuldades e tristezas do filho e apenas seis anos após a matrícula na

instituição de ensino perceberam o assédio moral que o filho sofria. Especialmente,

quando a própria genitora alerta a escola que o filho teme uma professora (fl. 96):

 

O aluno se queixa que não consegue produzir porque não dá

tempo. A mãe percebe que o Felipe consegue interpretar

oralmente.

No período da tarde estuda sozinho. A mãe não pode

acompanhar porque trabalha fora o dia inteiro.

Foi sugerido pela psicopedagoga que o Felipe realize um

reforço escolar.

A mãe fica preocupada quanto a relação do Felipe com a

professora Eriane ("Ele tem pavor dela!")

 

Destaca-se que essa reunião ocorreu em 2006 e vários documentos

comprovam que os genitores não compareceram a reuniões agendadas pela escola;

relevante, ainda, a primeira ocorrência registrada pela escola de assédio foi em

2007; mesmo assim, os pais foram omissos até 2009.

Nessa linha, destaca-se característica da personalidade do terceiro

autor informada pelo laudo psicológico (fl. 22):

 

Pessoa que tende a adotar um papel mais passiva nas

relações interpessoais e espera que outros ajudem na solução
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de seus problemas. Tende a se refugiar na fantasia buscando

gratificar as necessidades e compensar imaginariamente as

frustrações da vida real, como estratégia defensiva para evitar

confronto com dificuldades, que proporciona ao indivíduo alívio

momentâneo do desconforto, porque substitui a situação

desagradável por outra que pode manejar o seu gosto.

 

Essa avaliação além de justificar a impossibilidade dos pais em

identificar os sinais do assédio moral, também sinaliza a impossibilidade da escola,

prestadora de serviços em verificar e solucionar tal situação.

Dos documentos colacionados é possível identif icar farta

documentação que comprova zelo na prestação educacional e pedagógica (fls.

80/158) com informações sobre o desenvolvimento do aluno, observações sobre

procedimentos, necessidades pedagógicas, acompanhamento de tarefas. Inclusive

as providências decorrentes das alegadas agressões.

Portanto, ausente o nexo de causalidade entre os danos e prestação

de serviço, não há que se falar em responsabilidade da ré por indenização a título de

danos materiais ou morais.

Nesse sentido:

 

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
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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,

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.

(Acórdão n.798075, 20100710188983APC, Relator: LEILA

ARLANCH, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1ª Turma Cível,

Data de Julgamento: 11/06/2014, Publicado no DJE:

27/06/2014. Pág.: 59)

 

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo,

mantendo incólume a sentença.

É como voto.
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O Senhor Desembargador TEÓFILO CAETANO - Revisor

Com o relator.

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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