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1. Segundo a Lei nº 13.185/2015 ataques físicos, insultos

pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos,

ameaças por quaisquer meios, grafites depreciativos,

expressões preconceituosas, isolamento social consciente e

premeditado, pilhérias (zombarias) são alguns exemplos de

atos que podem ser considerados Bulling.

2. No caso dos autos restou incontroversa a ocorrência de

alguns desses atos, especialmente o que se constata a partir

da mídia à fl. 30, cujas mensagens se enquadram nos

conceitos trazidos pelo artigo 2º da referida lei.

3. Comprovada a ocorrência de intimidações sistemáticas

contra a Apelada, patente é a violação aos seus direitos da

personalidade, razão pela qual restam configurados os danos

Código de Verificação :2016ACORDXIOKAYO5S3Y0A6Z2O1

GABINETE DA DESEMBARGADORA FÁTIMA RAFAEL 1



Fls. _____

Apelação 20150610117859APC

extrapatrimoniais, os quais são, portanto, passíveis de serem

compensados.

4. O Apelante, como centro de ensino, é incumbido do dever de

guarda, devendo, assim, proporcionar um ambiente seguro e

voltado às práticas educacionais, de modo a assegurar o

saudável desenvolvimento cognitivo dos estudantes. No

entanto, ao deixar de fiscalizar e apurar de forma efetiva os

fatos ocorridos em suas dependências, permitindo-se, assim, a

prática reiterada de bullying contra a apelada, a qual não lhe

restou outra alternativa a não ser mudar de colégio, tem-se por

evidenciada a conduta negligente do apelante e a prestação de

um serviço defeituoso, na medida em que o ambiente escolar

ofertado pelo apelante não ofereceu a segurança razoável que

dele se podia esperar.

5. Não há de ser reconhecida a excludente de responsabilidade

civil por ato atribuído a terceiro, mormente quando se verificar

uma postura negligente por parte do apelante, que resultou na

prestação de um serviço defeituoso, como é o caso em tela,

motivo pelo qual cabível é a condenação do apelante ao

pagamento de quantum a título de danos morais em favor da

apelada.

6. Para a valoração do dano moral deve-se considerar a

proporcionalidade entre o dano sofrido e as consequências

causadas, bem como as condições econômico-financeiras da

vítima e do agente causador do dano. O quantum indenizatório

não deve induzir ao enriquecimento ilícito, ao contrário, deve

trazer ao ofendido algum alento no seu sofrimento, bem como

repreender a conduta do seu ofensor.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 3ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, GILBERTO PEREIRA  DE

OLIVEIRA - Relator, FÁTIMA RAFAEL - 1º Vogal e Relatora Designada, MARIA

DE LOURDES ABREU - 2º Vogal, ANA CANTARINO - 3º Vogal, CESAR LOYOLA

- 4º Vogal, sob a presidência do Senhor Desembargador GILBERTO PEREIRA  DE

OLIVEIRA,  em proferir a seguinte decisão: CONHECER E DAR PARCIAL

PROVIMENTO, MAIORIA, REDIGIRÁ O ACÓRDÃO A E. PRIMEIRA VOGAL,

QUÓRUM COMPLEMENTADO EM OBSERVÂNCIA AO ART. 942 DO NOVO

CPC, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 1 de Junho de 2016.

Documento Assinado Eletronicamente

FÁTIMA RAFAEL

Relatora Designada
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 Para melhor compreensão dos fatos, peço vênia e colaciono parte

do relatório do juízo sentenciante (fls. 73/75):

  

  

 

 “Trata-se de ação indenizatória, sujeita ao procedimento

sumário, proposta por ANA LAURA KELLNER SILVA DUARTE,

menor absolutamente incapaz representada nos autos por seu

genitor RICARDO SILVEIRA DUARTE, com o propósito de

obter a compensação financeira decorrente dos danos morais

que alega ter sofrido em virtude de suposta falha na prestação

dos serviços educacionais contratados do GRUPO

EDUCACIONAL ALUB -  UPIARA 706 NORTE. 

 Alega a autora que celebrou contrato de prestação de serviços

educacionais com a instituição de ensino demandada em 2014

e que, desde o início do presente ano letivo, algumas colegas

de classe começaram a tratá-la de forma ofensiva, persecutória

e discriminativa, praticando atos denominados como bullying.

Diante disso, seus genitores comunicaram o ocorrido à

Coordenação da Unidade, mas as práticas foram se

estendendo após os ofensores descobrirem a intervenção dos

seus pais na tentativa de solução do problema. 

 Relata que, mesmo após inúmeras sol ici tações de

providências da escola-requerida, as ofensas se agravaram,

ensejando a sua opção por transferir para outra entidade de

ensino, o que se deu com anuência da demandada que

expressou ter conhecimento dos motivos no ato de

transferência.
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R E L A T Ó R I O

 Trata-se de apelação (fls. 89/101) interposta por GRUPO

EDUCACIONAL ALUB - UPIARA 706 NORTEem face de sentença (fls. 73/83),

proferida em ação indenizatória por danos morais ajuizada por ANA LAURA

KELLNER SILVA DUARTE, sendo representada por seu genitor RICARDO

SILVEIRA DUARTE.
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 De acordo com a inicial, a alteração de escola não inibiu a

prática de novas ofensas, que continuavam a ser deflagradas

pelas redes sociais e dispositivos de comunicação em horário e

data compatíveis cm o horário de aulas na escola ALUB,

conforme demonstra mídia anexada aos autos. 

 Por fim, argumenta ter suportado danos emocionais de

e levada  g rav idade ,  com conseqüênc ia  nos  seus

relacionamentos sociais e familiares, além de grave prejuízo no

seu desenvolvimento escolar e na organização financeira de

sua família, razão pela qual postula a condenação da

instituição de ensino requerida ao pagamento de R$ 30.000,00

(trinta mil reais) a título de compensação financeira por danos

morais.

 A petição inicial está instruída com os documentos de fls.

13/31.

 Na audiência realizada no dia 12 de novembro de 2015 - ata

acostada às fls. 41/42 -, após restar infrutífera a tentativa de

conciliação, o requerido apresentou contestação, na qual

sustenta que os fatos narrados na petição inicial distanciam-se

da verdade, pois a orientação da escola prestou o devido

acompanhamento à autora e, em nenhum momento, esta

informou sobre a ocorrência das ofensas descritas na exordial.

 Assevera, em sua defesa, que a transferência solicitada pelos

pais da requerente foi justificada apenas na insatisfação com a

instituição de ensino e que apenas tomou conhecimento das

mensagens enviadas em um grupo de whatsapp porque a mãe

de outra aluna as mostrou à orientação pedagógica, momento

em que foram prontamente tomadas as providências cabíveis

para reprimir a conduta reprovável das alunas, as quais foram

chamadas na orientação e advertidas, com envio aos pais de

informativo constando o ocorrido.

 Salienta que, por ter adotado todas as medidas cabíveis para

apurar e inibir a repetição das ofensas contra a autora, não

pode ser responsabilizada civilmente, sobretudo porque

demonstrado que o ato ilícito foi praticado por terceiros e que

não houve falha na prestação do serviço. 

 Por fim, em caráter subsidiário, argumenta que a indenização
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postulada ofende os pr incípios da razoabi l idade e

proporcionalidade, motivo pelo qual, em eventual condenação,

deve ser fixado valor mais condizente com a realidade e que

não acarrete enriquecimento sem causa.

 Com a contestação vieram os documentos de fls. 55/76.

 Em réplica ofertada oralmente durante a audiência, a

requerente apenas reiterou os termos da petição inicial.

 Após as partes dispensarem a produção de novas prova, o

Ministério Público solicitou a colheita do depoimento pessoal da

preposta da requerida, o que foi deferido pelo Juízo, conforme

termo de fls. 43/44. 

 Em seguida ao registro das partes dispensando a

apresentação de alegações finais, o Ministério Público

apresentou-as oralmente, pugnando pela procedência da

pretensão autoral.

 Após, vieram os autos conclusos para sentença. 

 É o relatório”.

 

  

  

 Acrescento que a aludida decisão julgou (fl. 82) procedente a

pretensão inaugural, a fim de condenar o apelante ao pagamento do valor de R$

17.000,00 (dezessete mil reais) a título de danos morais, fixando ainda honorários

advocatícios no importe de 15% sobre o quantum da condenação.

 O apelante aduz que o seu dever de indenizar deve ser afastado, na

medida em que sustenta incidir ao caso em tela a excludente de sua

responsabilidade civil pela prática de ato imputado a terceiro. Alega que inexiste

dano moral, sob o fundamento de que afirma ter adotado as providências que

entende terem sido possíveis para evitar e amenizar os danos causados à apelada,

motivo pelo qual relata ter demonstrado que não agiu de forma omissa nem

negligente. Assevera, assim, que não restou comprovado o nexo de causalidade em

relação ao dano e a prestação de seu serviço de ensino, que defende não ter sido

defeituoso. Na hipótese desses argumentos serem rechaçados, aduz que os

honorários de sucumbência devem ser reduzidos equitativamente a numerário

condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se
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em consideração uma aventada desproporção entre a gravidade de sua culpa e a

extensão do dano infringido à apelada. Por conseguinte, requer o apelante o

provimento do recurso para reformar o decisum.

 Preparo às fls. 100/101.

 Contrarrazões às fls. 107/113.

 Parecer da Procuradoria de Justiça (fls. 120/122), oficiando-se pelo

conhecimento e desprovimento do apelo.

 É o relatório.
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DOS DANOS MORAIS

Inicialmente, é importante destacar que é aplicável o Código de

Defesa do Consumidor no caso em tela, já que o apelante e a apelada se

enquadram nas figuras de fornecedor e consumidor, respectivamente, nos termos de

seus artigos 2º e 3º. A legislação em referência estabelece normas de ordem pública

voltadas à proteção e à defesa do consumidor, parte hipossuficiente na relação de

consumo.

Na situação sub judice, a apelada afirmou, em sua peça exordial (fls.

02/12), que teve seus direitos da personalidade violados, na medida em que alega

ter sido submetida a reiteradas práticas de bullying por parte de alguns de seus

colegas de classe durante o convívio escolar nas dependências do apelado, razão

pela qual defendeu ter sofrido dano moral e, por consequência, faz jus a ser

compensada em forma de pecúnia.

Acerca do assunto, tamanha é a sua relevância que foi elaborada a

Lei nº 13.185/2015, que instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (

Bullying), estabelecendo em seu artigo 2º que:
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V O T O S

O Senhor Desembargador GILBERTO PEREIRA  DE OLIVEIRA - Relator

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

interposto.

Ademais, a Carta Magna, nos incisos V e X de seu artigo 5º1,

consagra o respeito aos direitos da personalidade de cada pessoa, física ou jurídica,

de modo que eventual violação a esses direitos dá ensejo à reparação do ofendido,

na extensão dos danos suportados.

1 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à

propriedade, nos termos seguintes: (...) V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da

indenização por dano material, moral ou à imagem;  (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de

sua violação;
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"Art. 2o  Caracteriza-se a intimidação sistemática (bullying)

quando há violência física ou psicológica em atos de

intimidação, humilhação ou discriminação e, ainda:

I - ataques físicos;

II - insultos pessoais;

III - comentários sistemáticos e apelidos pejorativos;

IV - ameaças por quaisquer meios;

V - grafites depreciativos;

VI - expressões preconceituosas;

VII - isolamento social consciente e premeditado;

VIII - pilhérias.

Parágrafo único.  Há intimidação sistemática na rede mundial

de computadores (cyberbullying), quando se usarem os

instrumentos que lhe são próprios para depreciar, incitar a

violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de

criar meios de constrangimento psicossocial". (grifo original)

 

Por oportuno, ressalto que, independentemente desse preceito

normativo ter entrado em vigor após a data da ocorrência dos fatos trazidos à liça,

tenho que, por estabelecer normas de cunho eminentemente programático, é

plenamente aplicável ao caso em exame, já que não se evidencia violação à

segurança jurídica, constatação que, friso, não foi objeto de impugnação em sede

recursal (fls. 91/99).

Nessa linha, pronunciou-se o juízo sentenciante (fl. 77):

 

"A respeito do primeiro tema controvertido (verificação da

alegada falha na prestação do serviço), é necessário observar

que, em 09 de novembro de 2015, foi publicada a Lei n.º

13.185/15, que institui o Programa de Combate à Intimidação

Sistemática (bullying), (...).

Por se tratar de norma com viés essencialmente

programático, que visa, de forma precípua, estabelecer os
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caminhos que serão trilhados pela sociedade no combate a

essa prática infelizmente comum e nefasta, o seu recente

ingresso no ordenamento jurídico brasileiro não impede a

aplicação na hipótese dos autos, cujos os fatos ocorrem

antes da sua publicação. Decerto, a adoção dos fundamentos e

da sua essência da nova legislação, como bem pontuou o

Ministério Público nas alegações finais, não afronta os

preceitos gerais estabelecidos regulamentar o direito

intertemporal, na medida em que não causam qualquer

prejuízo à segurança jurídica e ao interesse das partes aqui

envolvidas". (grifo nosso)

 

In casu, verifico que consta à fl. 30 um disco, em que supostamente

se comprovaria a prática do bullying. Contudo, o apelante insurge-se (fl. 94)

primeiramentesobre os áudios, na alegação de que não se pode identificar o

destinatário dos vocabulários ofensivos neles proferidos, e, logo em seguida, acerca

do vídeo, que aduz demonstrar apenas alunos "cantando e brincando".

Após o compulsar dos autos, observo, no entanto, que tais

impugnações não foram feitas na ocasião da apresentação da peça contestatória
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Não obstante isso, esta Corte já se manifestou2 no sentido de que o

termo "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". Por conseguinte, em sendo comprovada a sua ocorrência,

resta configurada a falha na prestação de serviço da instituição de ensino, o que dá

azo ao dever de compensar.

2 (...) 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). (...) (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)
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(fls. 46/54), sendo, pois, levantadas apenas em sede recursal, razão pela qual não

foram apreciadas pelo juízo sentenciante (fls. 73/83).

Destarte, uma vez que tais argumentos foram invocados em

momento processual inadequado, tenho que a insurgência do apelante não merece

prosperar, na medida em que a sua análise implicaria na violação aos princípios do

contraditório e da ampla defesa com a caracterização da odiosa supressão de

instância, o que é vedado.

De qualquer forma, discordo da interpretação do apelante, na

medida em que, a meu ver, o conteúdo visual retrata comportamentos dos colegas

de classe que infringem demasiado transtorno na apelada, nos termos do artigo 2º

da Lei 13.185/2015, e não um momento de descontração, como faz crer o apelante.

Por consectário, tenho que os áudios, em que pese não constarem o

nome da pessoa ofendida, têm por certo como destinatária a apelada diante do

contexto dos fatos até então narrados.

Tanto é assim que, como consequência dessas constantes práticas

de bullying a qual foi submetida, percebo que foi colacionado relatório (fl. 19), em

que a supervisora do novel colégio da apelada aduz que esta ingressou em seu

quadro educacional com relevantes distúrbios de comportamentos, necessitando,

pois, de acompanhamento pedagógico diário, senão vejamos:

 

"A aluna ao chegar ao nosso Colégio junto com a família

apresentou queixas de baixa autoestima, desmotivação e

muito medo de permanecer na escola. Assim a Equipe

Pedagógica acompanha a aluna diariamente, no entanto, em

alguns momentos a aluna chora, sai da sala de aula e liga

para os pais vir buscá-la. Em outros momentos a aluna

demonstra medo em fazer as provas avaliativas e após, muita

conversa com a aluna e família estamos tentando, em parceria,

interagir a aluna no processo ensino - aprendizagem,

motivando-a e respeitando esse período a qual está vivendo".

(grifo nosso).

 

Esse quadro comportamental, inclusive, está em sintonia com a

declaração (fl. 18) emanada por psicóloga que faz o acompanhamento psicoterápico
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da apelada, consignando que esta "apresenta sintomas de insegurança e ansiedade,

dificultando seu convívio social na escola atual".

Por consectário, entendo que a apelada foi, indubitavelmente,

submetida à prática de bullying durante o seu convívio escolar nas dependências do

apelado, independentemente de constar documento (fl. 64) com firma da genitora da

apelante em que se demonstraria suposta satisfação com os serviços prestados pelo

apelante.

Essa foi a inteligência adotada pelo juízo de piso (fls. 79/80):

 

"Insta frisar que todas as características que foram

atribuídas à autora nessas duas declarações são

absolutamente compatíveis com as conseqüências

advindas da prática de bullying, máxime quando este é

executado através de insultos, xingamentos, apelidos

pejorativos, difamações e exclusão das atividades coletivas,

ações que, inequivocadamente, foram cometidas contra a

requerente no interior da escola demandada, como

demonstram os arquivos de áudio e vídeo que integram a mídia

anexada à fl. 30". (grifo nosso)

 

Acerca do assunto, manifestou-se o parquet (fl. 121v):

 

"Quanto à conduta de discentes da instituição de ensino, ainda

que as provas juntadas aos autos não sejam robustas, há o

suficiente para caracterizar a ocorrência de bullying,

especialmente a partir da mídia acostada aos autos às fls.

30, cujas mensagens se enquadram nos conceitos trazidos

pelo art. 2º da Lei 13.185/15".

 

Destarte, uma vez caracterizada que a apelada foi exposta a

intimidações sistemáticas, patente é a violação aos seus direitos da personalidade,
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razão pela qual restam configurados os danos extrapatrimoniais, os quais são,

portanto, passíveis de serem compensados.

DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR ATO

ATRIBUÍDO A TERCEIRO

O Diploma Consumerista prevê quea responsabilidade do

fornecedor por falha na prestação de serviço é objetiva, sendo, no entanto, excluída

quando se comprovar que o defeito inexiste ou em caso de culpa exclusiva do

próprio consumidor ou quiçá de terceiros, nos termos do §3º, do artigo 14, do

Diploma Consumerista.

No que tange à conceituação do "serviço defeituoso", assim dispõe a

norma em referência, no §1º, de seu artigo 14, inverbis:

 

 

 

"CDC - art. 14. (...) § 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". (grifo nosso)

 

No caso em exame, o apelante afirma que o seu dever de indenizar

deve ser afastado, na medida em que sustenta incidir ao caso em tela a excludente

de sua responsabilidade civil pela prática de ato imputado a terceiro. Alega que

inexiste dano moral, sob o fundamento de que afirma ter adotado as providências

que entende terem sido possíveis para evitar e amenizar os danos causados à

apelada, motivo pelo qual relata ter demonstrado que não agiu de forma omissa nem

negligente.

Contudo, as únicas medidas que o apelante comprovou (fls. 66/68)

ter tomado foi ter convocado duas estudantes para serem orientadas sobre práticas

tidas como inadequadas e para terem ciência acerca das normas da instituição de

ensino, o que, em verdade, entendo ser insuficiente, mormente ante a gravidade dos
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fatos trazidos à liça, os quais, por certo, vão de encontro ao direito à educação da

apelada.

Nesse norte é o parecer ministerial (fl. 122):

 

"(...) os únicos documentos que demonstram alguma

atuação da escola são os de fls. 66/68, na qual se percebe

que duas alunas foram convocadas para acompanhamento

e orientadas a não mais chamarem a colega de nomes

inapropriados.

Não há, contudo, prova de acompanhamento posterior, a fim de

averiguar se as práticas ofensivas cessaram ou se

continuavam impedindo o adequado aproveitamento estudantil

da apelada. Diante da gravidade dos fatos, ao menos para o

desenvolvimento da discente, que apresentava rendimento

escolar abaixo do esperado, o que era de conhecimento da

escola, é de se esperar que mantivesse acompanhamento mais

contínuo e freqüente, tanto da vítima, quanto das agressoras.

Caso contrário, resta caracterizada a negligência da

instituição de ensino quanto à estudante que celebrou

contrato de prestação de serviços de natureza educacional".

(grifo nosso) 

 

Friso ainda que o apelante, como centro de ensino, é incumbido do

dever de guarda, devendo, assim, proporcionar um ambiente seguro e voltado às

práticas educacionais, de modo a assegurar o saudável desenvolvimento cognitivo

dos estudantes.

No entanto, ao deixar de fiscalizar e apurar de forma efetiva os fatos

ocorridos em suas dependências, permitindo-se, assim, a prática reiterada de

bullying contra a apelada, a qual não lhe restou outra alternativa a não ser mudar de

colégio (fl. 65), tenho que restou evidenciada a conduta negligente do apelante e a

prestação de um serviço defeituoso, na medida em que o ambiente escolar ofertado

pelo apelante não ofereceu a segurança razoável que dele se podia esperar,

conforme destacou o juízo a quo (fls. 78/79):
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"A obrigação da entidade escolar de tutelar a incolumidade

psicológica dos alunos impõe uma atuação proativa de sua

parte, que é inconciliável com o cômodo argumento de que,

simplesmente, ignorava bullying suportado por seu aluno. Ora,

se a instituição de ensino demandada nestes autos não

teve ciência anterior dos atos praticados por seus alunos

contra a requerente é porque foi negligente na execução

dos seus deveres contratuais, os quais, como visto, exigiam

que ela atuasse de modo efetivo na fiscalização, apuração e

repreensão dos fatos ofensivos à autora e não com a inércia

adotada.

(...)

Por essas razões, entendo configurada a falha na prestação

do serviço educacional contratado, haja vista a postura

omissa do demandado diante das graves e reiteradas ofensas

direcionadas à autora, caracterizadores da prática de bullying.

(...)

A invocação pelo requerido da excludente de culpa

exclusiva de terceiro, sob a premissa de que os atos

ofensivos foram praticados pelos alunos e não por prepostos

da instituição de ensino, não deve prosperar. Afinal, como os

menores estavam sob a guarda da Escola e, ainda assim,

praticaram os atos perturbadores à incolumidade psicológica da

autora, cabe a entidade de ensino, notadamente por ser

incumbida de criar padrões de comportamento para o seus

alunos, responder por tais condutas". (grifo nosso)

 

Assim, não há de ser reconhecida a excludente de responsabilidade

civil por ato atribuído a terceiro, mormente quando se verificar uma postura

negligente por parte do apelante, que resultou na prestação de um serviço

defeituoso, como é o caso em tela, motivo pelo qual cabível é a condenação do

apelante ao pagamento de quantum a título de danos morais em favor da apelada.

DA REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL
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Argumenta o apelante que o valor dos danos extrapatrimoniais deve

ser reduzido equitativamente a numerário condizente com os princípios da

proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração uma aventada

desproporção entre a gravidade de sua culpa e a extensão do dano infringido à

apelada.

É cediço que, na fixação dos danos morais, deve o jurista ponderar

as diversas funções embutidas na condenação, tais como a função reparadora, que

visa a amenizar os transtornos e os aborrecimentos ilícitos causados à vítima; a

função punitiva, que tem por fim a punição pecuniária ao causador do dano; a função

pedagógica-preventiva, que procura desestimular a prática de novas ofensas aos

direitos da personalidade de outrem.

Por consectário, há de se aferir um valor razoável, considerando o

grau de lesividade da conduta, bem como sua intensidade, a extensão do dano, a

capacidade econômica das partes, entre diversos outros fatores.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta

por GRUPO EDUCACIONAL ALUB - UPIARA 706 NORTE.

É como voto.
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Assim, observadas as peculiaridades atinentes ao caso, tenho que é

devida a quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) referente à indenização por

danos morais, porquanto a sua valoração devidamente cumpriu com os requisitos da

proporcionalidade e da razoabilidade, não sendo causa de enriquecimento indevido

da parte lesada nem excessivo, já que condizente com entendimento já proferido por

esta Corte sobre a matéria3.

3 APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAL E MATERIAL. BULLYING. ABALO PSICOLÓGICO. OMISSÃO

DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 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. (Acórdão n.901817,

20090710376624APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4ª

Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 27/10/2015. Pág.: 293)
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Peço vista.

 

 

 

Aguardo.

 

 

 

 

Cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta por

Ana Laura Kellner Silva Duarte, representada por seu genitor, Ricardo Silveira

Duarte, em face do Grupo Educacional Alub - Upiara 706 Norte sob a alegação de

ter sofrido bulling dos colegas de sala, no ano de2015, quando cursava o 6º ano do

Ensino Fundamental II, em unidade escolar da Ré.

Segundo a Lei nº 13.185/2015, que cria o programa de combate ao

bulling, ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos

pejorativos, ameaças por quaisquer meios, grafites depreciativos, expressões

preconceituosas, isolamento social consciente e premeditado e pilhérias (zombarias)

são alguns exemplos de atos que podem ser considerados bulling.

No caso dos autos restou incontroversa a ocorrência de alguns

desses atos, o que se constata a partir da mídia à fl. 30, cujas mensagens se

enquadram nos conceitos trazidos pelo artigo 2º da referida Lei.

Assim, a alegação da Apelante de que nada podia fazer diante dos

incidentes, sob o argumento de a culpa ser  exclusiva de terceiros, não pode

prosperar, porquanto é dever da escola averiguar e reprimir condutas dessa

natureza, ainda mais quando se constata que a Ré foi comunicada do evento pelos

pais da Autora.

Por fim, quanto ao pedido de redução do valor arbitrado a título de

indenização por danos morais, peço vênia ao eminente Relator para dele discordar.

Para a valoração do dano moral  deve-se considerar a
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proporcionalidade entre o dano sofrido e as consequências, bem como as condições

econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. O quantum

indenizatório não deve induzir ao enriquecimento ilícito, ao contrário, deve trazer ao

ofendido algum alento no seu sofrimento, bem como repreender a conduta do seu

ofensor.

O arbitramento do quantum indenizatório deve ser pautado nos

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se

torne inexpressiva.

Assim, atenta às peculiaridades do caso em concreto, tenho que o

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais mostra proporcional e

adequado para atingir o caráter punitivo da condenação e amenizar o sofrimento da

Autora em decorrência dos atos consideradosbulling.

Assim, conheço e dou parcial provimento à Apelação da Ré para

reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 10.000,00

(dez mil reais). No restante, acompanho o voto do eminente Relator.

É como voto.

 

 

 

 

Acompanho a divergência.
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 D E C I S Ã O

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO, MAIORIA,

REDIGIRÁ O ACÓRDÃO A E. PRIMEIRA VOGAL, QUÓRUM COMPLEMENTADO

EM OBSERVÂNCIA AO ART. 942 DO NOVO CPC
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