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"O menino é o pai do homem." 
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RESUMO 

 

 

Analisa a viabilidade jurídica de se responsabilizar civilmente os estabelecimentos 
de ensino por danos extrapatrimoniais decorrentes de bullying escolar, fato da vida 
caracterizado por um conjunto de ações cruéis, intimidadoras e repetitivas, mediante 
as quais um aluno é submetido por seus pares a um estado de desequilíbrio 
psicológico. Apresenta as peculiaridades dessa forma específica de violência, bem 
como insere no campo do dano moral os efeitos do referido fenômeno sobre a 
vítima. Discorre acerca da responsabilidade civil extracontratual pertinente à 
prestação de serviços educacionais, demarcando o regime jurídico afeto às 
instituições públicas e particulares de ensino. Enfatiza a relevância do dever de 
guarda e vigilância sobre o corpo discente, obrigação esta inerente ao mister 
educacional. Demonstra algumas teses sustentáveis acerca da legitimidade em se 
pleitear ressarcimento por danos morais resultantes de bullying em face da 
instituição de ensino a qual competia zelar pela incolumidade física e emocional do 
educando vitimado. Aborda a possibilidade de a escola ajuizar ação regressiva 
contra o estudante agressor ou seus pais, acaso venha a arcar com os prejuízos 
causados por aquele.  

 
 
Palavras-chave: Bullying. Assédio moral. Violência escolar. Dano moral. 
Responsabilidade civil dos estabelecimentos de ensino.  
 

 



 

ABSTRACT 

 

 
Analyzes the juridical viability to be educational establishments responsible for 
extrapatrimonial damages resulting from school bullying, fact characterized for a set 
of cruel, intimidating and repetitive actions, by means of which a student is submitted 
by his mates to a condition of instability psychological. Presents the peculiarities of 
this specific form of violence, as well as inserts in the subject of moral damage the 
effects of related phenomenon on the victim. Discourses about pertinent 
extracontratual civil liability to the educational rendering of services, demarcating the 
legal regimen affection to the public and particular institutions of education. 
Emphasizes the relevance of the guard duty and monitoring on the student staff, 
obligation inherent one to the educational mission. Demonstrates some sustainable 
theses concerning the legitimacy to plead compensation for resultant moral damages 
of bullying in face of the education institution which competed watching over for the 
physical and emotional safety of educating attacked. Abording the possibility of the 
school to request a reimbursement for the aggressive pupil or his parents, it comes to 
support the damages caused for that one.  

 
 

Keywords: Bullying. Moral siege. School violence. Moral damages. Civil 
responsability of the educational establishments.  
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   1 NOTA INTRODUTÓRIA 

 

 

A denominação bullying pode até ser impopular em terras brasileiras, mas 

nem por isso se trata de fenômeno estranho ao olhar de nossos causídicos. Ao 

contrário, antiga anedota jurídica já nos reportava às profundas seqüelas psíquicas 

decorrentes do assédio moral com aparência de simples gracejo.  

Atribui-se o feito a Quintino Cunha1, advogado de um senhor acusado de 

assassinar jovem que constantemente o expunha ao ridículo por meio de alcunha 

depreciativa. Na sessão de julgamento, dada a palavra à defesa, levantou-se Quintino e 

disse: “Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz, Excelentíssimo Senhor Doutor Promotor de 

Justiça, Digníssimos Jurados, Respeitáveis Senhoras e Senhores aqui presentes”. 

Repetido o tratamento polido umas cinco vezes, o magistrado impacientou-se, quando 

então o lendário jurista cearense exclamou: 

– Se todos aqui, confortavelmente acomodados, na sombra, sendo tratados 

com respeito e civilidade, já ficaram nervosos e quase fora de si com a repetição das 

minhas saudações, imaginem se fôssemos tratados continuamente com desrespeito e 

humilhação, por anos a fio, enquanto estivéssemos trabalhando para ganhar nosso 

sustento debaixo de um sol escaldante. O que não seríamos capazes de fazer nesta 

situação? 

Pois bem, sabe-se que está solidificado na jurisprudência o reconhecimento 

dos danos emocionais oriundos de chacotas no ambiente de trabalho. Entrementes, o 

mesmo não ocorre nas hipóteses de bullying escolar, assim compreendidas as 

contínuas intimidações de cunho físico e moral dirigidas por um aluno, ou grupo de 

alunos, contra determinado colega. Lamentavelmente, costuma-se lograr êxito em 

ações reparatórias de prejuízos derivados de violência escolar apenas nos casos em 

que sobrevém a morte ou severa lesão de ordem corporal, sendo raras as condenações 

cujo suporte fático é a perseguição exclusivamente moral no contexto estudantil.             

                                            
1 JESUS, Carlos Frederico Ramos de; BARBOSA, Osório. Excelentíssimo Juiz. Revista Consultor 
Jurídico. São Paulo, 13 nov. 2004. Disponível em: <http://conjur.estadao.com.br/static/text/31192,1l>. 
Acesso em: 02 jun. 2008, às 8h45min. 
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Nesse diapasão, creditamos referida excepcionalidade à aura jocosa da qual 

se reveste o evento bullying, vez que o destinatário das ofensas é motivo de piada, 

atenuando-se a fronteira que existe entre brincadeira e violência, principalmente em 

razão do comportamento descontraído próprio à infância e à juventude. Some-se a isso, 

o fato de propagar-se o assédio moral nas escolas de forma tal que é difícil identificar 

ao certo todos os colegas agressores, podendo alcançar um estágio em que as 

provocações contra o alvo são generalizadas. 

Vislumbra-se, pois, a legitimidade passiva da escola em situações de dano 

por rebaixamento moral repetitivo entre estudantes como uma solução para que se 

disponibilize à vítima maiores probabilidades de ressarcimento em seu abalo íntimo, até 

mesmo em virtude de possuir aquela entidade, ordinariamente, maior capacidade 

econômica face aos seus alunos, entendimento que nos legitima a analisar a viabilidade 

jurídica da responsabilização civil dos estabelecimentos de ensino pelo bullying escolar. 
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2 BULLYING E DANO MORAL INDENIZÁVEL 

 

 

Contrapondo-se ao ambiente educacional propício à aprendizagem e ao 

desenvolvimento humano, pautado em relações de cooperação, amizade e respeito, 

dissemina-se nas instituições de ensino uma forma específica de violência, 

caracterizada por um conjunto de ações cruéis, intimidadoras e continuadas, mediante 

as quais um aluno é conduzido por seus pares a um estado de desequilíbrio 

psicológico. 

Trata-se de bullying, um fenômeno que sempre existiu nas escolas de todo o 

mundo, mas apenas recentemente tornou-se notório, graças ao estado de perplexidade 

deflagrado a partir de uma série de assassinatos e suicídios cometidos por crianças e 

adolescentes, profundamente abalados em razão das constantes humilhações 

provocadas contra si por seus colegas. 

Em primeiro plano, cumpre-nos fazer uma análise acerca dos conceitos, 

causas e repercussões relacionados ao evento bullying, abordando os possíveis danos 

à esfera moral de suas vítimas e as implicações jurídicas daí resultantes, posto que tais 

referências são essenciais para o estudo que ora se propõe. 

 

 

2.1 O que é bullying? 
 

2.1.1 Conhecendo o fenômeno  

    

 

O vocábulo bullying não encontra em nosso idioma palavra que seja capaz 

de expressar todas as situações abrangidas pela designação inglesa. Entretanto, o 

fenômeno torna-se facilmente compreensível quando descrito, consistindo em uma 

gama de atitudes agressivas e intencionais exercidas de forma sistemática entre iguais, 

causando ao ofendido angústia, medo, ansiedade e depressão. Vale dizer, inexiste 

relação de subordinação hierárquica entre a vítima e o agressor, pois os mesmos se 

encontram em idêntica posição no grupo em que estão inseridos.  
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Referido termo é amplamente difundido em vários países, sendo possível 

identificarmos, ainda assim, denominações estrangeiras equivalentes. Na Noruega e na 

Dinamarca, utiliza-se mobbing; na Suécia e Finlândia, mobbining; na França, define-se 

como harcèlement quotidién; na Itália, prepotenza ou bullismo; no Japão, é conhecido 

como ijime; na Alemanha, como agressionen unter shülern; na Espanha, como acoso y 

amenaza entre escolares; em Portugal, como maus-tratos entre pares.  

Preleciona a educadora Cleo Fante, ao versar sobre a conceituação do 

fenômeno: 

                                             

No Brasil, adotamos o termo que, de maneira geral, é empregado na maioria 
dos países: bullying. Bully, enquanto nome, é traduzido como “valentão”, 
“tirano”, e como verbo, “brutalizar”, “tiranizar”, “amedrontar”. Dessa forma, a 
definição de bullying é compreendida como um subconjunto de 
comportamentos agressivos, sendo caracterizado por sua natureza repetitiva e 
por desequilíbrio de poder. Esses critérios nem sempre são aceitos 
universalmente, mesmo sendo largamente empregados. Alguns pesquisadores 
consideram ser necessários no mínimo três ataques contra a mesma vítima 
durante um ano para sua classificação como bullying. O desequilíbrio de poder 
caracteriza-se pelo fato de que a vítima não consegue se defender com 
facilidade, devido a inúmeros fatores: por ser de menor estatura ou força física; 
por estar em minoria, por apresentar pouca habilidade de defesa; pela falta de 
assertividade e pouca flexibilidade psicológica perante o autor ou autores dos 
ataques.2 

                                                                             

Não se confunde tal assédio com outras formas de violência, porquanto 

apresenta características muito bem delineadas, notadamente o poder de causar 

traumas ao psiquismo de suas vítimas, tiranizadas e expostas ao ridículo por seus 

companheiros. Normalmente, as formas de hostilização compreendem difusão de 

boatos, imputação de apelidos pejorativos, insultos, conversão em bode expiatório, 

agressões, ameaças, acusações infundadas e rejeição social. Percebe-se que, mesmo 

quando os ataques incluem o ato de bater ou tomar pertences, a lesão é mais de ordem 

moral que física ou patrimonial. 

O bullying pode ser reconhecido onde quer que existam relações 

intersubjetivas, sejam no contexto familiar, nos condomínios residenciais, prisões, 

asilos, forças armadas ou locais de trabalho. É na escola, todavia, que, a nosso sentir, 

revela-se particularmente grave, por atuarem em conjunto três elementos: o fato de 
                                            
2 FANTE, Cleo. Fenômeno Bullying: como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz. 2ª ed. 
Campinas-SP: Verus Editora, 2005, p. 28. 



13 
 

serem as vítimas crianças e adolescentes; a obrigação de comparecer diariamente ao 

colégio, palco de sucessivos sofrimentos para o aluno vitimado; e, ainda, a pressão em 

se obter resultados satisfatórios nas atividades desenvolvidas.  

Naquele recinto, as vítimas têm de se deparar com seus algozes em espaços 

restritos como sala de aula ou pátio, os quais impedem seja evitado o convívio com os 

agressores. Demais disso, as situações constrangedoras a que são submetidos 

acabam por gerar receio ou mesmo vergonha de dar conhecimento dos fatos a adultos, 

sendo que esses, em muitos casos, tendem a relevar os acontecimentos, considerando 

toda espécie de zombaria como “brincadeira típica da idade escolar”. 

Impende ressaltarmos que o destinatário de bullying escolar é pessoa 

humana em formação, o que potencializa as lesões psicológicas que lhes são 

causadas. Atrelado a isso está o comprometimento do desempenho socioeducacional, 

rendendo seqüelas emocionais para fases posteriores da vida, sem afastar, outrossim, 

a possibilidade  de levar o indivíduo a pensamentos destrutivos, geralmente associados 

a idéias de auto-extermínio ou desforço. 

Datam da década de 70 os levantamentos científicos precursores sobre o 

comportamento abusivo entre pares, mas o tema é, ainda hoje, tido como novo para os 

estudiosos, na medida em que somente nos últimos anos vem sendo objeto de 

investigação mais apurada, despertando a atenção da sociedade para suas 

conseqüências devastadoras. 

Atribui-se ao achincalhe promovido no ambiente escolar chacinas em 

instituições localizadas nas mais diversas partes do mundo.3 Tão contundente torna-se 

a coação moral experimentada pela criança ou adolescente que estes, severamente 

oprimidos pelos danos psicológicos causados e não mais conseguindo suportá-los, 

terminam por reagir de maneira ainda mais brutal. 

Pode ser citado como caso mais emblemático envolvendo bullying o 

massacre de Columbine, ocorrido nos Estados Unidos, em 1999. Dois jovens, 

motivados, sobretudo, pela situação de maus-tratos a que eram submetidos pelos 

                                            
3 Embasam essa conclusão Jane Middelton-Moz e Mary Lee Zawadsk: “uma pesquisa realizada pelo 
National Threat Assessment Center do Serviço Secreto americano concluiu que dois terços dos atacantes 
em 37 episódios de tiroteios em escolas se sentiam vítimas de perseguição, bullying, ameaças e ataques. 
O bullying muitas vezes era grave e ocorria durante um longo período”. (Bullying: estratégias de 
sobrevivência para crianças e adultos. Porto Alegre: Artmed, 2007, p. 20) 
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demais estudantes, abriram fogo contra 12 colegas e um professor, antes de voltarem 

as armas contra si mesmos.  

Com efeito, a ação catastrófica supracitada não pode ser considerada fato 

isolado. Em síntese, Cleo Fante faz um apanhado dos episódios de maior repercussão, 

reputando o bullying como uma questão social extremamente preocupante: 

 

O que antes ocorria de forma esporádica, após a década de 1990 transformou-
se numa seqüência de trágicos assassinatos e suicídios no interior das escolas. 
Em 1997, na cidade de West Paducah, Kentucky, um adolescente de 14 anos 
matou a tiros três companheiros de escola, após a oração matinal, deixando 
mais cinco feridos. Em 1998, em Jonesboro, Arkansas, dois estudantes, de 11 e 
13 anos, atiraram contra sua escola, matando quatro meninos e uma 
professora. Também em 1998, em Springfield, Oregon,um adolescente de 17 
anos matou a tiros dois colegas e feriu mais vinte. Em 1999, dois adolescentes, 
de 17 e 18 anos, provocaram a tragédia de Columbine, em Littleton, Colorado. 
Com explosivos e armas de fogo, assassinaram doze companheiros, um 
professor e deixaram dezenas de feridos. Em seguida suicidaram-se. Ainda em 
1999,uma semana após o massacre de Columbine, em Taber, Canadá, um 
adolescente de 14 anos disparou ao seu redor, matando um colega de escola. 
Outros massacres ainda foram praticados na década de 1990, na Escócia, no 
Japão e em vários países africanos. Em novembro de 1999, na Alemanha, um 
estudante de 15 anos matou a facadas uma professora. Em março de 2000, um 
aluno de 16 anos matou a tiros o diretor da escola e depois tentou o suicídio. 
Em fevereiro de 2001, um jovem de 22 anos matou a tiros o chefe de sua 
empresa; depois dirigiu-se a sua ex-escola , matou o diretor e suicidou-se com 
explosivos. Na Alemanha em abril de 2002, na cidade de Erfurt, um jovem de 
19 anos chacinou 16 pessoas: duas garotas, 13 professores, uma secretária, e 
um policial que atendeu ao chamado de emergência; em seguida, suicidou-se.

4 
 

 Veio à tona, em 2007, mais um desfecho fatídico tendo um instituto 

educacional como cenário. O estudante sul-coreano Cho Seung-Hiu, aos 23 anos, foi 

autor do ataque que resultou na morte de 33 pessoas, incluindo o próprio atirador, na 

Universidade de Tecnologia da Virgínia, nos Estados Unidos.  

No Brasil, não estamos imunes a essa triste realidade. Em 2003, na pacata 

cidade de Taiúva, interior de São Paulo, um rapaz de 18 anos entrou em sua ex-escola, 

ferindo à bala seis alunos, uma funcionária e a vice-diretora para, em seguida, matar-

se. No ano posterior, em Remanso, na Bahia, um adolescente de 17 anos disparou o 

revólver contra colegas e funcionários da escola e também do curso de informática, 

                                            
4 FANTE, Cleo. Fenômeno Bullying: como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz. 2ª ed. 
Campinas-SP: Verus Editora, 2005, p. 21-22. 
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levando a cabo duas vidas e ferindo ainda três pessoas. Desarmado, o atirador baiano 

não concluiu seu intento suicida.  

Em comum, todos os protagonistas das tragédias retromencionadas foram 

submetidos a rebaixamento moral repetitivo no ambiente escolar, sendo atormentados 

por um período prolongado, até exteriorizarem sua revolta por meio de um último ato de 

violência. Os propósitos sanguinários foram edificados e postos em prática de forma fria 

e minuciosa, ou seja, não houve quem agisse por impulso.  

Paralelamente às campanhas visando coibir o crescimento do fenômeno, 

observamos posturas que tendem a minimizá-lo, de certo modo banalizando a 

ocorrência do evento entre os jovens. Como forma de ilustrar o conflito de valores 

envolvendo a temática, trazemos à baila o lançamento de Bully5, videogame para os 

consoles PlayStation 2, Xbox 360 e Wii; cujo papel principal é o de um estudante novato 

em instituição marcada pelo comportamento predatório entre colegas. Dentre as opções 

de entretenimento, “é possível acertar outros alunos com tacos de beisebol e humilhá-

los fazendo pedir desculpas após apanhar” 6, ou chamar “uma pessoa para a briga e, 

quando estiver quase nocauteando o adversário, pode humilhá-lo em público, dando 

puxões em sua cueca ou passando saliva em seu rosto” 7. Recorrendo a expedientes 

violentos, os personagens do jogo tornam-se populares no colégio e, para tanto, fazem 

uso dos conhecimentos adquiridos em aula: através da disciplina de educação física, 

aprendem novos golpes; graças às lições de química, produzem explosivos. A par 

disso, existem produções midiáticas que retratam o assunto com a máxima seriedade, 

tais como “Tiros em Columbine” (Bowling for Columbine, 2002), e “Bang Bang! Você 

Morreu” (Bang Bang! You're Dead, 2003). 

Ante ao exposto, ganha pertinência o debate a respeito dos traumas e 

transtornos psicossomáticos oriundos do abuso emocional entre alunos, fomentando a 

                                            
5 A importação, distribuição e comercialização do jogo, lançado em 2006 e não recomendado a menores 
de 18 anos pelo Ministério da Justiça, foram suspensas em todo o território nacional desde o dia 04 abr. 
2008, em cumprimento à antecipação de tutela concedida pelo juiz Flávio Mendes Rabello, da 16ª vara 
cível de Porto Alegre, dentro da ação coletiva de consumo impetrada pelo Ministério Público Estadual do 
Rio Grande do Sul (Processo nº 1.08.0083235-7).  
6 Rockstar Games retorna com o politicamente-incorreto Bully. G1. São Paulo, 19 out. 2006. Disponível 
em: <http://g1.globo.com/Noticias/PopArte/0,,AA1315966-7084,00.html>. Acesso em: 09 abr. 2008, às 
11h27min. 
7 Jogo mostra violência na escola. Folha Online. São Paulo, 25 out. 2006. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u20847.shtml>. Acesso em 09.04.08, às 11h35min.  
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investigação da eventual responsabilidade civil extracontratual das redes de ensino 

pelos danos morais sofridos pela vítima de bullying. 

   

 

2.1.2 Desenvolvimento do fenômeno no contexto escolar 

 

 

Forçoso reconhecermos que, ao lado de tensões entre alunos ditas 

ordinárias, próprias do processo de amadurecimento do ser humano, existem os maus-

tratos habituais e graves.  

Tendo em vista os efeitos perniciosos acarretados pelo bullying, o evento 

não constitui, como alguns subestimam, mera etapa da vida escolar necessária para 

que os alunos aprendam sozinhos a lidar com experiências desagradáveis e superá-las, 

para tornarem-se, assim, resistentes às vicissitudes corriqueiras.  

Nessa linha de raciocínio, pondera o pedagogo e psicoterapeuta italiano 

Alessandro Constantini: 

 

Não são conflitos normais ou brigas que ocorrem entre estudantes, mas 
verdadeiros atos de intimidação preconcebidos, ameaças, que, 
sistematicamente, com violência física e psicológica, são repetidamente 
impostos a indivíduos particularmente mais vulneráveis e incapazes de se 
defenderem, o que os leva no mais das vezes a uma condição de sujeição, 
sofrimento psicológico, isolamento e marginalização.8 

 

É a discriminação em virtude de atributos pessoais que, não raro, origina a 

problemática em enfoque, conquanto a escolha do alvo dificilmente se dá de forma 

aleatória. No intuito de transformar determinado colega em verdadeiro cativo emocional, 

o intimidador age movido por intolerância a uma diferença perceptível, relacionada às 

feições do indivíduo, como peso, estatura, traços faciais, cor da pele, modo de portar-se 

ou estrutura capilar. Podem converter-se em motivo de deboche, ainda, deficiências 

motoras, visuais, auditivas e vocais, ou ainda dessemelhanças em torno de gênero, 

                                            
8 CONSTANTINI, Alessandro. Bullying: como combatê-lo? Prevenir e enfrentar a violência entre os 
jovens. São Paulo, Itália Nova Editora, 2004, p. 69. 



17 
 

sociabilidade, orientação sexual, religião, etnia, habilidades desportivas ou intelectuais, 

vestimentas, local de moradia, classe econômica, e assim por diante. 

Da identificação dessas disparidades por um aluno de índole veemente, ou 

por vários deles, emergem interações negativas na comunidade escolar, manifestadas 

por maus-tratos disfarçados de brincadeiras, em desfavor daqueles considerados mais 

indefesos. Além de critérios como aparência ou trejeitos destoantes da maioria, detecta-

se a presa fácil quando esta demonstra fragilidade, ao transparecer timidez, ansiedade 

ou insegurança. Ademais, as perseguições também se desenvolvem com alguma 

freqüência em relação a alunos de séries menos avançadas face ao ano escolar 

cursado pelo encrenqueiro. 

A partir de então, outros companheiros passam a reproduzir o mau 

comportamento acima traçado, temendo tornarem-se a próxima vítima, ou até mesmo 

por nutrirem admiração pela figura do bully. 

Por outro lado, a grande parte dos componentes do grupo-classe somente 

presencia a dinâmica sub exame. Muito embora não sofram diretamente as investidas, 

as testemunhas oculares sentem-se desconfortáveis, uma vez que vivem sob tensão, 

em uma atmosfera na qual o valentão impõe seu ímpeto tumultuoso perante a turma. 

As técnicas de escárnio variam de acordo com o grau de escolaridade, 

consoante relatam Middelton-Moz e Zawadski: 

 

Em função de diferenças de idade e de desenvolvimento, o bullying difere à 
medida que as crianças avançam de nível. Na escola fundamental, toma a 
forma de empurrões, encontrões, cuspidas, ofensas verbais, rasteiras, 
distrações, interrupções e risos em relação aos outros. Quando essas crianças 
ficam mais velhas, o bullying pode se tornar mais sofisticado: brigas verbais e 
físicas, intimidação, espalhar mentiras e boatos, exclusão, danos à propriedade 
e roubo, implicar com os outros em função de sua aparência ou 
comportamento, de suas roupas ou de seu local de moradia.9 

 

De toda sorte, pesa de maneira decisiva o império da lei do silêncio nas 

escolas. Inegavelmente, a vítima encontra resistência para desabafar a sua penúria, 

devido ao mal-estar gerado em ter de admitir a subjugação, aliado ao medo de sofrer 

represálias. Esse sentimento também é experimentado pelos colegas espectadores, 

                                            
9 MIDDELTON-MOZ, Jane e ZAWADSKI, Mary Lee. Bullying: estratégias de sobrevivência para crianças 
e adultos. Porto Alegre: Artmed, 2007, p. 77-78. 
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que não ousam denunciar o agressor para não lhe despertar a ira, receando assumirem 

o posto de novo objeto de chacota. 

Via de regra, os profissionais de ensino não estranham a agitação, mesmo 

porque esta quase sempre acontece em momentos ou locais de supervisão deficitária 

ou inexistente, ficando os alunos a mercê das circunstâncias. Quando o bullying ocorre 

sob a vista dos funcionários, os mesmos costumam fazer uma interpretação errônea 

dos fatos, por total desconhecimento do fenômeno ou inaptidão para distingui-lo de um 

mero gracejo ou desentendimento entre colegiais. 

Outras vezes, a escola simplesmente menospreza a questão, eximindo-se do 

dever de garantir um meio estudantil saudável, em prol do bem-estar do corpo discente. 

É comum que apenas em quadros drásticos a intervenção dos educadores seja 

realizada, como nas hipóteses de espancamento, das quais derivam redução da 

capacidade física ou laboral do agredido. Em casos tais, mesmo assim, a ocorrência 

acaba por ser encarada como fato pontual, não sendo adotadas medidas para 

minimizar os impactos do fenômeno em si, em desconsideração a seu caráter 

continuado e persecutório. 

Registre-se embate recentemente travado entre a direção de um tradicional 

colégio particular da capital cearense e familiares de um aluno de 12 anos, surrado por 

outro nas dependências da instituição de ensino. Dias depois do ato de violência, 

ocorrido em março do fluente ano, lia-se em jornal de grande circulação nota de 

repúdio10, expondo a indignação dos pais do menor vitimado. Ao protesto, seguiram-se 

acaloradas discussões na imprensa11, cuja pauta restringia-se a persuadir o leitor sobre 

qual providência seria adequada ao caso concreto, face à missão institucional dos 

estabelecimentos de educacionais: suspender o aluno transgressor, como fez a escola, 

ou expulsá-lo, como exigiram os genitores do ofendido.  

                                            
10 Manifesto subscrito pelos pais do aluno agredido e anunciado na capa do caderno Vida & Arte, Jornal 
O Povo de 06/03/08.  
11 Para saber mais sobre o polêmico caso, confira os artigos “A escola e o limite dos pais”, por Flávio 
Paiva, disponível no site <http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=519499> e “Educar para 
a paz”, por Roberto Cláudio Frota Bezerra, disponível no endereço eletrônico 
<http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=521249>, publicados no Jornal Diário do 
Nordeste, respectivamente, em 13 mar. 2008 e 19 mar. 2008. No Jornal O Povo de 22 mar. 2008, 
respeitante ao mesmo episódio,  foi veiculada  a crônica “Briga no pátio do colégio”, da lavra de Simone 
Pessoa, disponível em <http://www.opovo.com.br/opovo/colunas/cronicadedomingo/774760.html>. 
Acesso em 04 abr. 2008, às 14h38min. 
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Não nos parece a melhor solução, entretanto, convocar os adultos 

responsáveis pelo autor da conduta indesejável, ou afastá-lo, temporária ou 

definitivamente, do convívio escolar, mormente porque tais punições, em geral, são 

enfrentadas pelo infrator com desdém e, quando não, fortalecem o rótulo de “aluno-

problema”, do qual o próprio se orgulha. Sem dúvida, limitar-se a desligar o estudante 

da escola não põe termo à delicada questão, pois o mau comportamento persistirá na 

nova entidade de ensino, onde o mesmo for matriculado. 

Por essas premissas, o mais escorreito seria que o educandário, consciente 

da incumbência de preservar a incolumidade dos seus discípulos, buscasse 

informações sobre programas de combate ao bullying, implementando projetos de 

acordo com a realidade vivenciada no estabelecimento. Contudo, convém ressaltarmos 

que, ainda que a escola proceda com efetiva diligência, o ordenamento pátrio 

contempla, em certas situações, a responsabilização objetiva das escolas por fato de 

terceiro, conforme será esposado no curso do presente trabalho monográfico. 

 

 

2.2 Dano moral 

 

2.2.1 Generalidades 

 

 

A noção distintiva entre o dano moral e aquele dito material repousa na 

patrimonialidade, haja vista o prejuízo puramente moral não ensejar qualquer 

repercussão à órbita econômica da vítima, afetando-a tão-somente no que se 

convencionou denominar “patrimônio ideal”, formado por atributos individualizadores da 

pessoa humana, verbi gratia, a reputação, a credibilidade, a liberdade, a intimidade, a 

honra, as manifestações culturais, entre outros. 

Merece destaque, também, o contraste acerca do restabelecimento da 

ordem jurídica transgredida. Enquanto a reparação por prejuízos materiais busca a 
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recomposição econômica com esteio nos ditames preconizados no art. 40212 do novel 

Código Civil, o ressarcimento moral almeja a compensação financeira pela dor 

suportada, implicando ainda em desestímulo a condutas ilícitas de igual natureza.  

A toda evidência, não estabeleceu o direito positivo critérios para o 

arbitramento do dano moral, como o fez para o prejuízo material, que tem por base 

equivalente a avaliação dos danos emergentes e lucros cessantes.  Assim, em sede de 

dano moral, a discricionariedade jurisdicional avoluma-se, cabendo ao magistrado fixar 

um proporcional quantum indenizatório, na conformidade do caso concreto, sempre 

norteado pelo princípio da razoabilidade, para que se impeça o enriquecimento 

injustificado da vítima. 

Em brilhante lição, Yussef Said Cahali discorre acerca do instituto em 

comento, in verbis: 

 

Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente 
a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à 
sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, 
qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los 
exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza 
pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 
desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, no 
devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, os 
traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas 
situações de constrangimento moral.13 

 

Malgrado o legislador civil de 1916 tenha autorizado de forma indireta14 o 

ressarcimento por danos extrapatrimoniais, subsistiu até o advento da vigente Carta 

Magna controvérsia relativamente ao cabimento, ou não, de indenização nesta espécie. 

Foi uma árdua caminhada para se chegar ao estágio de amparo integral à pessoa 

humana, ser moral por excelência. 

                                            
12 Dispõe o artigo 402 do novo Código Civil: “Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as 
perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente 
deixou de lucrar.” 
13 CAHALI, Yussef Said. Dano Moral. 3ª ed. rev. atual. e ampl. conforme o Código Civil de 2002. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 22. 
14 O Código Civil de 1916 reporta-se, no art. 159, a “prejuízo” e a “dano” sem qualificá-los, não ficando 
restrita sua aplicação ao campo patrimonial por não haver distinção quanto à natureza do instituto em 
tela. Ademais, estão expressamente contempladas naquele diploma algumas hipóteses específicas de 
dano moral (art. 1.547 e seguintes), desembocando os demais casos na norma subsidiária segundo a 
qual “nos casos não previstos neste capítulo, se fixará por arbitramento a indenização (art. 1.553). 



21 
 

De fato, sob a égide da ordem constitucional anterior, doutrina e 

jurisprudência tratavam da matéria de modo descompassado, liderando nas instâncias 

superiores a tese segundo a qual os danos morais não são passíveis de compensação 

pecuniária, entendimento este minoritário entre os mais eminentes civilistas. À época, 

obter pronunciamento favorável ao ressarcimento por prejuízo imaterial significava 

utilizar-se de expedientes que vinculavam o abatimento anímico a reflexos patrimoniais. 

Nesse particular, apontamos como exemplo paradigmático a indenização devida aos 

pais pela morte de filho menor, ainda não inserido no mercado de trabalho, fulcrada na 

frustração decorrente da perda de um futuro fornecedor de prestação alimentícia.15  

Diversas foram as idéias contrárias à reparabilidade dos danos 

exclusivamente morais. Dentre as objeções, destacam-se a imoralidade em se 

compensar com dinheiro o abalo íntimo experimentado, a dificuldade em se verificar a 

existência e dimensão do agravo, a transitoriedade de seus efeitos, a indeterminação 

do número de pessoas lesadas, a impossibilidade de uma rigorosa apuração monetária 

da extensão do dano moral, e o ilimitado poder concedido ao juiz para a fixação do 

montante compensatório. Sob esse viés, a reparação do dano extrapatrimonial parecia 

impraticável, não só pela insuficiência dos instrumentos jurídicos disponíveis, mas 

também por ser tal teoria contrária a princípios éticos. 

Em linhas gerais, as críticas acima referidas foram perdendo a força no 

âmbito dos tribunais, sobrepujadas pelo fatal argumento de que a complexidade para a 

identificação ou arbitramento do dano não pode constituir razão para repeli-lo. Desta 

feita, operou-se lentamente uma mudança de perspectiva, atribuída por Maria Celina 

Bodin à reformulação da consciência coletiva acerca do conceito de justiça. Trazemos à 

colação os ensinamentos da citada autora, com o fito de prestar maiores 

esclarecimentos sobre a matéria: 

  

                                            
15 Em apertado resumo, Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, 9ª ed., rev. de acordo com 
o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 572-573, elenca as etapas da evolução da 
reparabilidade do dano moral em caso de morte de filho menor: “1) o da irreparabilidade do dano, no que 
se qualificava este como sendo dano moral; 2) o da relativa ressarcibilidade do dano, em função de seus 
reflexos patrimoniais imediatos; 3) o da ampla reparabilidade do dano, seja mediante o artifício de divisar 
no caso existência de um dano patrimonial remoto, potencial, futuro, eventual, seja aí reconhecendo a 
existência de um dano moral reparável.” 
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[...] o que antes era tido como inconcebível passou a ser aceitável, e, de 
aceitável, passou a evidente. Se era difícil dimensionar o dano, em questão de 
poucos anos tornou-se impossível ignorá-lo. Se era imoral receber alguma 
remuneração pela dor sofrida, não era a dor que estava sendo paga, mas sim a 
vítima, lesada em sua esfera extrapatrimonial, quem merecia ser 
(re)compensada pecuniariamente, para assim desfrutar de alegrias e outros 
estados de bem-estar psicofísico, contrabalançando (rectius, abrandando) os 
efeitos que o dano causara em seu espírito.         
Apesar do reconhecido aspecto não-patrimonial dos danos morais, a partir de 
determinado momento tornou-se insustentável tolerar que, ao ter um direito 
personalíssimo seu atingido, ficasse a vítima irressarcida, criando-se um 
desequilíbrio na ordem jurídica, na medida em que estariam presentes o ato 
ilícito e a lesão a um direito (da personalidade), por um lado, e a impunidade, 
por outro.16 

 

Promulgada a Constituição Federal de 1988, o instituto do dano moral foi 

alçado à categoria de cláusula pétrea, consolidando-se por definitivo no ordenamento 

jurídico brasileiro, em harmonia axiológica com o princípio maior da dignidade da 

pessoa humana. No título “Dos direitos e garantias fundamentais” da Lex Mater, art. 5º, 

inc. V, encontra-se resguardado “o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem”. Mais adiante, no inc. X do mesmo 

dispositivo, o constituinte declara 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”. 

Por seu turno, o novel Código Civil, em seu art. 186, prevê expressamente a 

reparação do dano moral: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito”. 

Destarte, após a consagração ampla e genérica do princípio da 

reparabilidade do dano moral, o foco dos debates foi redirecionado para os limites e 

hipóteses de ressarcimento. Nota-se, porém, que o derradeiro mandamento 

constitucional sobredito fornece parâmetros para se fixar os contornos do dano moral 

injusto, não obstante ser exemplificativa a enumeração. Incontestavelmente, os direitos 

enunciados na referida norma não são os únicos sob o manto da inviolabilidade, 

funcionando apenas como importantes diretrizes para o julgador e legislador ordinário, 

de modo a afastar de sua incidência pequenos dissabores cotidianos.  

                                            
16 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos danos 
morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 147, grifo da autora. 



23 
 

2.2.2 Crianças e adolescentes como vítimas de dano moral 

 

 

Suscita apreciações doutrinárias a possibilidade de menores impúberes e 

amentais postarem-se na condição de vítima de dano moral, em virtude de carecerem 

de discernimento tais pessoas, componente este que, segundo o entendimento de 

alguns, exclui a aptidão para compreender e, portanto, sentir as conseqüências do mal 

que lhes está sendo feito.17 

Filiamo-nos, todavia, à corrente oposta, eis que está no cerne da questão a 

capacidade de direito ou de gozo, concedida a todo ser humano, sem qualquer 

ressalva. Assim sendo, estende-se aos infantes em geral, independentemente de seu 

estágio cognitivo, a titularidade dos direitos afetados pelo ato moralmente lesivo, bem 

como a faculdade de postularem em juízo ação indenizatória, desde que devidamente 

representados. 

Como já assinalado, é ínsita ao segmento infanto-juvenil uma condição 

peculiar de desenvolvimento ensejadora de considerável vulnerabilidade, circunstância 

essa que intensifica os gravames causados por atentado à integridade moral. Nesses 

moldes, a Carta Cidadã garante, em seu art. 22718, alicerçada no primado da isonomia, 

tratamento diferenciado a crianças e adolescentes, inserindo-os sob o regime da 

proteção integral, de modo a salvaguardar todos os pressupostos para a construção 

plena de suas potencialidades humanas.  

Daí deriva o sistema próprio insculpido por meio do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), Lei nº. 8.069/1990, conferindo aos menores prerrogativas mais 

abrangentes, com vistas a alcançar a igualdade jurídica substancial, e não meramente 

formal. Tal particularização está explicitada no art. 3º do mencionado diploma, ao 

proclamar a assertiva de que crianças e jovens “gozam de todos os direitos 
                                            
17 Defende esta concepção Alfredo Orgaz, mencionado por Carlos Roberto Gonçalves, op. cit., p. 561: 
“[...] pela natureza objetiva do dano moral, somente quem se encontre em condições de experimentá-lo, 
sentindo-o, que padece do dano, mas isso não seria possível nem nas crianças de pequena idade, nem 
nos débeis mentais”. 
18 Consta do artigo o seguinte teor: “ É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 
ao adolescente, 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”. 
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fundamentais inerentes à pessoa humana”, acrescida do escopo de assegurar-lhes 

“todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.  

Partindo dessa premissa basilar, podemos dizer que os direitos fundamentais 

de crianças e adolescentes mostram-se sui generis se cotejados com os direitos dos 

adultos, em razão de sob dois aspectos, “um de natureza quantitativa – ligada à maior 

gama de direitos fundamentais a eles reconhecidos – e outro de natureza qualitativa – 

presa à estruturação especial desses direitos.” 19 

  Existe, portanto, a possibilidade de o dano moral efetivar-se contra menor, 

seja ele púbere ou impúbere, estando a correspondente tutela consubstanciada no 

direito ao respeito, que consiste “na inviolabilidade da integridade física, psíquica e 

moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da 

identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos 

pessoais”, sendo dever de toda a sociedade “velar pela dignidade da criança e do 

adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, 

aterrorizante, vexatório ou constrangedor“ (arts. 17 e 18 do ECA, respectivamente).  

 

 

2.3  A configuração do dano moral decorrente de bullying 

 

 

A criança, após ingressar na instituição de ensino, bifurca o eixo central de 

sua vida, outrora restrito ao bojo familiar. Atinge elevado grau de importância, então, a 

sua inserção no grupo escolar, aflorando definitivamente a necessidade de afirmar a 

própria individualidade, perante os demais companheiros. Caso rejeitado no decorrer da 

trajetória estudantil, o aluno certamente experimentará acentuado sofrimento, posto que 

a aceitação social é premente durante esta delicada etapa de sua existência, ápice da 

construção da personalidade.  

                                            
19 MACHADO, Martha de Toledo. A proteção constitucional de crianças e adolescentes e os direitos 
humanos. Barueri-SP: Manole, 2003, p. 121. 
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Nesse contexto, alcança enorme proporção o repúdio dirigido à vítima de 

bullying. Regularmente exposto a estímulos aviltantes e sob o olhar indiferente de 

colegas e professores, tem sua alma dilacerada, chegando até mesmo a acreditar que 

merece a carga de sofrimento que lhe é imposta, tamanha a redução de sua auto-

estima.  

As condutas típicas de bullying podem violar, concomitantemente, o direito 

ao respeito, supratranscrito, em suas três esferas, a saber: integridade física, psíquica e 

moral. Gera-se uma série de efeitos degradantes à dignidade, levando o molestado ao 

status de verdadeiro refém de sensações traumáticas, como pânico, insegurança, raiva, 

tristeza e impotência, que podem ser transmudadas em agressividade, impulsividade, 

hiperatividade e abuso de substâncias químicas. 

Em casos mais severos, a vítima pode ser acometida, ainda, por                        

“reações intrapsíquicas, com sintomatologias de natureza psicossomática: enurese, 

taquicardia, sudorese, insônia, cefaléia, dor epigástrica, bloqueio dos pensamentos e do 

raciocínio, ansiedade, estresse e depressão, pensamentos de vingança e suicídio.” 20  

Repisemos, posto ser de salutar importância para a abordagem do tema, que 

os desdobramentos das aludidas perturbações anímicas afetam de forma negativa o 

processo de aprendizagem e socialização do estudante, alvo permanente de zombaria, 

podendo transformá-lo em um adulto problemático, inconscientemente influenciado por 

essa experiência dramática. 

Por conseguinte, depreende-se que o quadro sintomático resultante de 

bullying foge à normalidade ao interferir sobremaneira no comportamento psicológico 

do indivíduo, de modo a causar-lhe lesões de ordem moral, promanadas de ofensa à 

honra. Configura-se, desta feita, verdadeiro atentado ao sentimento de dignidade 

nutrido pela vítima por si própria, reflexo da gravíssima diminuição do respeito a ela 

devido por seus pares, diminuição esta fruto, principalmente, das manifestações 

depreciativas consistentes em atribuição de “defeitos”. 

 

 

                                            
20 FANTE, Cleo.  Fenômeno Bullying: como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz. 2ª ed. 
Campinas-SP: Verus Editora, 2005, p. 80. 
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3 A RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA DOS ESTABELECIMENTOS DE 
ENSINO 

 

 

Permeia, na Constituição da República, a concepção de que a educação é 

direito de todos e dever do estado, sobrelevando-se como meio indispensável para o 

pleno desenvolvimento da pessoa humana o exercício da cidadania e a qualificação 

profissional, nos termos do art. 205. Admitindo sua impotência em assegurar o acesso à 

escola em todos os níveis de educação, o Estado obriga-se apenas a garantir ensino 

fundamental, comprometendo-se a assegurar progressivamente a universalização do 

ensino médio gratuito, conforme preconizado no art. 208, inc. I e II da Lei Fundamental. 

De outro lado, o texto constitucional, em seu art. 209, abre à iniciativa 

privada o fornecimento do ensino escolar, condicionando o exercício desse mister ao 

cumprimento de normas gerais da educação nacional e à autorização e avaliação de 

qualidade pelo Poder Público.  

No curso das atividades desenvolvidas pelos educandários, poderão eclodir 

prejuízos decorrentes da não-prestação de serviços, da prestação defeituosa, ou da 

ocorrência de incidentes. Desponta, assim, o interesse em se averiguar as disposições 

normativas concernentes à responsabilização do Estado ou do empreendedor, no 

campo educacional. 

Visando obter-se tal elucidação, colimamos, nesta passagem, tecer 

considerações a respeito dos pressupostos do dever de indenizar, sem perder de vista 

as teorias aplicáveis ao relacionamento entre usuário e educador, salientando o 

confronto entre os fundamentos atinentes à instituição pública de ensino e à particular. 

 

 

3.1 Noções preliminares sobre responsabilidade extracontratual 

 

3.1.1 Lineamentos históricos 
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A máxima neminem laedere encerra o núcleo duro da responsabilidade civil 

aquiliana, também chamada delitual. É que, diversamente do ilícito contratual, 

caracterizado por infringência à obrigação oriunda de convenção livremente pactuada 

entre os agentes, a infração extracontratual tem como pano de fundo o não-

atendimento ao dever genérico de não lesar outrem, regra esta abraçada por todos os 

povos civilizados, hodiernamente.  

O duelo pessoal de forças, nos primórdios, dava o tom da reparação do 

dano, ficando renegada a proporcionalidade entre o bem sacrificado e a punição 

imposta pelo ofendido.  Imprimia-se à responsabilidade a marca da desforra, por 

inexistir ingerência estatal nessa atuação privada. 

Nessa marcha evolutiva, o mecanismo compensatório passa a ser dotado de 

correspondência entre o dano e o ressarcimento, a qual pode ser ilustrada pelo cânone 

alusivo à Lei de Talião: “olho por olho, dente por dente”.  No Código de Hamurabi e na 

Lei das XII Tábuas, envereda-se pela tarifação de penas, estas muitas vezes de cunho 

corporal, consistindo em penas de morte ou mutilações, restando vestígios desse 

sistema em regiões de origem islâmica para se reprimir a prática de estupro, subtração 

de bens e homicídio. 

Em seqüência, substitui-se a vendita pela composição voluntária, até chegar-

se a vedação da justiça feita com as próprias mãos, por força da soberania imposta 

ulteriormente pelo Estado, quando adquirida por este, de forma exclusiva, a função de 

punir. 

Não paira dúvida de que os atuais contornos da matéria começaram a ser 

esboçados mediante o advento da Lei Aquília, fato este reforçado pelo emprego da 

terminologia “aquiliana” para designar a espécie extracontratual de responsabilidade. 

Realça esse aspecto histórico o mestre Sílvio de Salvo Venosa: 

 

De qualquer forma, a Lex Aquilia é o divisor de águas da responsabilidade. 
Esse diploma, de uso restrito a princípio, atinge dimensão ampla na época de 
Justiniano, como remédio jurídico de caráter geral; como considera o ato ilícito 
figura autônoma, surge, desse modo, a moderna concepção da 
responsabilidade extracontratual. O sistema romano de responsabilidade extrai 
da interpretação da Lex Aquilia o princípio pelo qual se pune a culpa por danos 
injustamente provocados, independentemente de relação obrigacional 
preexistente. Funda-se aí a origem da responsabilidade extracontratual. [...] A 
Lex Aquilia foi um plebiscito aprovado provavelmente em fins do século III ou no 
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início do século II a.C., que possibilitou atribuir ao titular de bens o direito de 
obter o pagamento de uma penalidade em dinheiro de quem tivesse destruído 
ou deteriorado seus bens. 21 

 

Sob o influxo da ideologia cristã, centraliza-se na noção de culpa, concepção 

esta relativizada ao tempo da Revolução Industrial, na tentativa de oferecer à vítima 

maiores possibilidades de ressarcimento. Realmente, o ônus de provar a culpa 

patronal, imposto ao operário acidentado em serviço, por exemplo, inviabilizava a 

reparação dos danos sofridos. Desta feita, inspirada nos anseios sociais e em 

detrimento dos interesses capitalistas, firma-se a responsabilidade objetiva, com arrimo 

na idéia de que aquele que aufere os benefícios da atividade potencialmente lesiva 

deve arcar com os danos daí decorrentes, independentemente de ter agido com dolo ou 

culpa.  

O direito francês aperfeiçoou sobremaneira o legado românico ao consagrar 

princípios gerais da responsabilidade civil, renunciando a técnica casuística de 

enumerar situações onde a reparação seria compulsória. Exercendo sensível influência 

sobre legisladores de vários países, o Código de Napoleão veio demarcar precisamente 

as diferenças existentes não só entre as responsabilidades contratual e extracontratual, 

como também entre as esferas penal e civil de responsabilidade, inserindo regramentos 

específicos para cada uma das hipóteses mencionadas.  

Oportuno, neste espaço, distinguir essas últimas espécies citadas uma da 

outra, não obstante inexistirem diferenças ontológicas entre ambas. Na essência, as 

duas responsabilidades constituem em transgressão a um dever jurídico, tanto que 

questões de política legislativa podem tornar determinada conduta, antes de 

repercussões limitadas ao campo civil, criminalmente punível.  

Na área penal, o ilícito está estritamente tipificado em norma de direito 

público, atingindo a ordem social e, por consecutivo, o interesse de toda a sociedade. 

Na responsabilidade civil, tem-se um espectro bem mais amplo de incidência, por recair 

em qualquer conduta passível de subsunção ao preceito genérico de que “a ninguém é 

dado prejudicar terceiro”, mas é certo que interesse afetado pertence à órbita privada. 

                                            
21 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: responsabilidade civil. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2003, v. 4, p. 
18-19. 
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O princípio penalista da bagatela ou insignificância não tem aplicação, em 

tese, na seara da responsabilidade civil, posto que até mesmo a culpa levíssima leva à 

indenização. Da mesma forma, princípio da pessoalidade da pena é objeto de 

flexibilização apenas pelos civilistas, pautados nas hipóteses de responsabilidade 

indireta.   

Sem embargo, de ato único podem advir, a um só tempo, consectários civis e 

penais.  Basta que o agente, ao ferir uma norma de direito público, acarrete prejuízo a 

terceiro, acarretando dupla violação à ordem jurídica. 

No mais, podemos afirmar que a responsabilidade civil tal como está 

delineada no direito moderno deflui de um movimento tendente a dispensar o elemento 

culpa, quando sua prova revela-se como um fardo pesado ou mesmo intransponível 

para o ofendido; notadamente por meio da adoção das teorias do risco pelo exercício 

de atividade perigosa, culpa presumida e a responsabilidade por fato de terceiros. 

 

 

3.1.2 Elementos e excludentes da responsabilidade civil extracontratual 

 

 

Entre nós, o postulado informador da responsabilidade civil extracontratual 

encontra-se no art. 186, do Código Civil em vigor. Para a compreensão dos 

pressupostos do instituto em análise, elegemos como ponto de partida a dissecação do 

mencionado dispositivo, cujo teor é: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

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

exclusivamente moral, comete ato ilícito”.  

Extrai-se, dessa leitura, que são quatro os elementos necessários para vir a 

concretizar-se a responsabilidade aquiliana, quais sejam, ação ou omissão; culpa ou 

dolo do agente; nexo de causalidade e o dano experimentado pela vítima. 

Imprescindível para a configuração do dever de indenizar, portanto, a 

ocorrência de ato voluntário, comissivo ou omissivo, revestido de ilicitude. A 

voluntariedade exigida está coligada ao controle e domínio de conduta, afastando a 

obrigação de ressarcir danos provenientes de caso fortuito, força maior, bem assim 
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aqueles praticados em estado de inconsciência; sem repelir, ressalvamos, a 

possibilidade de infantes, adolescentes ou amentais responderem, excepcionalmente, 

pelos infortúnios a que derem causa (art. 928, CC/02). 

Nesse passo, conferimos especial relevo aos casos de responsabilidade 

indireta ou por fato de terceiro, isto é, situações em que ordem jurídica, 

extraordinariamente, compele alguém a responder não por ato próprio, mas sim pelas 

conseqüências de fato danoso provocado por pessoa ou coisa que estejam sob sua 

dependência, em consonância com a teoria do risco, assunto no qual nos deteremos 

em tópicos vindouros.  

 Em retomada à pormenorização dos componentes da responsabilidade 

delitual, passamos ao exame do requisito culpa. O fundamento subjetivo da 

incumbência de indenizar abriga as noções de dolo e de culpa propriamente dita, esta 

última exteriorizada por negligência, imprudência ou imperícia.  

No entanto, contenta-se nosso sistema jurídico com a singela existência de 

culpa lato sensu, não influindo para o balizamento da reparação se houve, ou não, o 

dolo, quer dizer, o propósito deliberado no cometimento do resultado danoso. Da 

mesma forma, pouco interesse há em se a aferir a intensidade da culpa, vez que a 

indenização, em princípio, será graduada de acordo com a extensão do prejuízo, 

admitindo-se o contrário apenas se houver excessiva desproporção entre a gravidade 

da culpa e o dano, quando ao juiz será dado reduzir, eqüitativamente, o montante 

compensatório, nos termos do art. 944, parágrafo único do CC/02. Há de se cogitar, 

todavia, os casos de culpa concorrente, quando a pesquisa acerca da intensidade da 

culpa é fundamental para se dimensionar com precisão a contribuição de cada agente 

na formação do resultado desastroso. 

Está sujeita a diversas classificações a culpa, podendo ser considerada in 

elegendo, forma resultante da má escolha do preposto; in vigilando, decorrente pela 

ausência de fiscalização, in custodiendo; advinda da negligência na guarda de animal 

ou objeto; in comittendo, derivada de um ato positivo, e in omittendo, quando brota de 

uma inação face ao dever jurídico de não se abster.  

Afora esses tipos, a culpa pode ser leve, caracterizada pela falta do cuidado 

normalmente despendido; levíssima, quando o dano somente poderia ser evitado por 
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uma concentração bastante elevada; e a culpa grave, correspondente à desatenção 

grosseira. Para tal apreciação, utiliza-se como padrão o homo medius e, conforme se 

averberou, qualquer uma das modalidades descritas faz nascer a imposição legal de 

reparar. 

A rigor, a teoria subjetiva permanece como regramento clássico, reclamando 

a comprovação de culpa, sem prejuízo, todavia, de a lei prescindir do referido substrato 

em certas hipóteses, circunscritas a justos limites, em consagração à tese da 

responsabilidade objetiva.  

Requer a pretensão ao ressarcimento, igualmente, resultado danoso como 

respaldo. Com efeito, a exegese do art. 186, ora em processo de esmiuçamento, leva-

nos a crer na indispensabilidade de se demonstrar a lesão atual e certa de um interesse 

juridicamente resguardado, ao rezar que se pratica ato ilícito ao “violar direito e causar 

dano a outrem”. 

O novo diploma civilista sana impropriedade do sistema anterior, em cujo 

dispositivo correspondente constava uma relação disjuntiva entre a violação do dever 

jurídico e o prejuízo causado, ao invés do conjuntivo "e". Presentemente, encontra-se 

superada a redação eivada de atecnia “violar direito ou causar dano a outrem”, 

tornando-se robusta a noção de que nenhuma indenização será devida caso não se 

tenha verificado efetivo prejuízo, seja ele material ou puramente moral. 

Alfim, o art. 186 serve-se do verbo “causar” para denotar o necessário liame 

de causa e efeito entre a ação ou omissão do agente e o prejuízo experimentado, com 

vistas a imputar o ato ilícito formado a um indivíduo. Em outros termos, circunstâncias 

não atribuíveis ao comportamento do sujeito, imprevisíveis ou inevitáveis, elidem a 

relação de causalidade, eximindo-o da responsabilidade civil. 

Por tais razões, é excludente da responsabilidade a culpa exclusiva da 

vítima. Nesse sentido, nada consta expressamente do Código Civil; entrementes, 

doutrina e jurisprudência encarregaram-se de consolidar tal colocação, imbuídas da 

própria concepção de nexo causal.  

Obviamente, se houve dano, mas a real causa deriva tão-somente de um 

comportamento individual do lesado ou de um terceiro, não será a mão que fere 

impelida a responder, pois esta se prestou apenas como mero instrumento para que 
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outrem o ensejasse. Citemos, à guisa de exemplificação, um transeunte que se lança 

sobre um veículo em movimento, em ato suicida, vindo a desfalecer. Neste caso, o 

motorista está isento de qualquer responsabilidade, uma vez que o evento doloroso 

resultou de culpa exclusiva do destinatário do dano. 

Outrossim, o caso fortuito e a força maior cerceiam a concretização do nexo 

causal, exigindo-se para o delineamento das mencionadas figuras a ausência de culpa 

e a invencibilidade do acontecimento, previsível ou não. Sobrevém de ambas idêntico 

efeito, qual seja, a extinção do elo entre a conduta e o dano, mas nem por isso pode-se 

dizer que é caso de sinonímia entre as expressões. Divergências terminológicas22 à 

parte, entendemos que o caso fortuito identifica-se com o vigor da natureza, tais como a 

seca, o terremoto, a inundação e o vendaval, enquanto a força maior decorre de atos 

humanos, tais como guerras, motins, greves e ordens promanadas de uma autoridade.  

Além disso, no art. 188 do mesmo sistema codificado estão enumeradas as 

previsões legais escusativas estado de necessidade, legítima defesa e exercício regular 

de direito, inibitórias do encargo de indenizar. Muito embora estejam unidas pelo nexo 

causal a ação voluntária do agente e a ocorrência do dano, as mencionadas 

justificativas tornam legítima a atuação, não sofrendo o sujeito recriminação jurídica. 

Descortinados os elementos básicos para a configuração do dever de 

recompor um prejuízo, ocupar-nos-emos, a seguir, dos fundamentos jurídicos para a 

responsabilização extracontratual dos institutos escolares.  

  

 

3.2 Regimes jurídicos aplicáveis às relações de ensino 

 

3.2.1 Prestação de serviços por educadores-empresários 

 

 

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei nº 8.078/1990, veio a lume 

com o escopo de regulamentar o art. 5º, XXXII, da Carta de 1988, cuja dicção 

                                            
22 Cf. VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: responsabilidade civil. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2003, v. 4, 
p. 42. 
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determina que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”. Aparece 

reforçado o ditame segundo o qual merece cuidados especiais o consumidor no art. 

170, V, do texto constitucional, erigindo-se a proteção de tal partícipe como princípio da 

ordem econômica. 

Prestigiando esse espírito, o legislador infraconstitucional encarregou-se de 

elevar o patamar do consumidor, naturalmente em condição de hipossuficiência técnica, 

econômica e informativa face à supremacia fática das empresas, através da 

implantação de um microssistema jurídico abrangente, no qual se albergam regras de 

cunho adjetivo e substantivo.  

De pronto, importa estremarmos os partícipes que compõe a relação de 

consumo, negócio jurídico oneroso consubstanciado na aquisição de bem ou 

contratação de um serviço. Para tanto, valemo-nos da interpretação autêntica 

formulada pelo próprio legislador complementar. 

Segundo a letra do art. 2º, caput, do mencionado estatuto, consumidor é 

“toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza o produto ou o serviço como 

destinatário final”. Significa dizer que a operação econômica deve reverter-se em 

proveito pessoal do sujeito, na qualidade de beneficiário direto do bem ou serviço. 

Afasta-se do conceito de consumidor, nessa dimensão, aquele que compra objetos com 

a finalidade de revendê-los, ou mesmo empregá-los para a composição de outros bens 

a serem colocados no mercado, posto que assim haveria uma continuidade na cadeia 

produtiva, com vistas à obtenção de lucro ou incremento de uma atividade. 

A figura do fornecedor, por seu turno, encontra guarida no art. 3º do CDC, 

sendo assim considerada toda pessoa física ou jurídica, ou entidade despersonalizada, 

que desenvolve atividade de “produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços”, admitindo-se expressamente a inclusão nesse conceito entes 

públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros. Vislumbra-se que o conceito de 

fornecedor está intimamente relacionado à idéia de atividade empresarial, não 

adentrando no âmbito consumerista a venda de um veículo pelo seu proprietário, por 

exemplo, mas sim a negociação realizada de modo continuado, habitual e profissional 

por uma concessionária de automóveis. 
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Vê-se, pois, o perfeito encaixe da Lei 8.078/1990 ao ensino regido mediante 

contraprestação pecuniária, integrando a relação o aluno, como consumidor e, de outro 

lado, o colégio privado, como fornecedor, uma vez que serviço é “qualquer atividade 

fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração”, nos lindes do art. 3º, § 2º 

da prefalada lei protetiva. 

Em que pese estar fundamentado o CDC na contratualidade, ousamos 

dissentir da inflexível bipartição entre a modalidade contratual e extracontratual de 

responsabilidade. Isso porque visualizamos, em certas passagens da Lei nº 8.078/1990, 

um entrelaçamento entre as referidas espécies. Afigura-nos tal ocorrência, por exemplo, 

na previsão acerca dos acidentes de consumo, hipótese em que a obrigação genérica 

de segurança é malferida pelo fornecedor, o que, a nosso entender, revela 

transgressão a um dever geral de conduta, tal qual se dá na responsabilidade 

extracontratual.  

  Por esse motivo, não nos furtaremos em examinar a nuança consumerista 

da relação entre educandário e usuário pagante, sem perder de foco a responsabilidade 

aquiliana, carro-chefe do presente estudo, malgrado seja contratual a origem do 

mencionado vínculo.  

Deveras, a prestação de serviços escolares consiste em uma obrigação de 

fazer em prol do pupilo, normalmente pactuada por intermédio de um contrato de 

adesão, técnica em que há prévia elaboração das cláusulas por uma das partes, 

constituindo categoria contratual típica do consumo em massa, ramo no qual estão 

inseridos centros educacionais.  

Ainda sobre as particularidades do contrato de prestação de serviços 

educacionais, não tem aplicabilidade plena o princípio da autonomia da vontade, 

conquanto o exercício da referida atividade depende de autorização do Estado, 

submetendo-se, inexoravelmente, à fiscalização por órgãos oficiais e ao acatamento de 

diretrizes legais, em especial à Constituição Federal e à Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), Lei nº 9.394/1996. Delimita-se à atividade educacional, por meio de 

normas técnico-organizacionais, “em termos qualitativos, o que envolve a titulação de 

professores, bibliotecas, laboratórios e adequação física do estabelecimento, e 
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quantitativos, que dizem respeito à carga horária do curso, da disciplina e de 

estágios.”23  

Feitas essas observações, insta enfatizarmos que no referido sistema 

codificado não se indaga da presença da culpa do fornecedor, incidindo o dever de 

indenizar pela mera ocorrência do fato, se presentes os demais elementos 

configuradores da responsabilidade civil. Sobre esse aspecto, assevera Gonçalves: 

 

No campo específico da responsabilidade civil, já havia sido detectada a 
profunda transformação do conceito tradicional de culpa, como fundamento do 
dano indenizável, e a evolução lenta mas contínua em direção à 
responsabilidade objetiva, fundada no risco, notadamente no campo de 
transportes, dos danos causados ao meio ambiente, das atividades nucleares 
etc.                                                                                  
O Código de Defesa do Consumidor, atento a esses novos rumos, também 
consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor, tendo em vista 
especialmente o fato de vivermos, hoje, em uma sociedade de produção e de 
consumo em massa, responsável pela despersonalização ou 
desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e prestadores 
de serviço, em um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro.24  

 

Assentada nessa filosofia, estipula a lei que a responsabilidade oriunda do 

vício do produto ou do serviço, assim como a decorrente de fato do produto ou serviço 

é de natureza objetiva, excepcionando tal preceito, todavia, em relação aos 

profissionais liberais, submetidos ao regime convencional. Ou seja, quanto a um 

professor particular, na qualidade de autônomo, conservam-se os quadros tradicionais 

da teoria da culpa, o que não ocorre quando o prestador de serviços é educador-

empresário. 

Relativamente às hipóteses de responsabilidade do prestador de serviço 

reguladas pela legislação especial, há de se proceder a distinção quanto ao vício do 

serviço e quanto ao fato do serviço, este último também chamado de acidente de 

consumo. 

A primeira delas consiste em inadequações ou impropriedades inerentes ao 

próprio serviço, não realizado a contento por apresentar-se em desacordo com a 

utilidade que dele razoavelmente se espera, ou por não atender as normas 

                                            
23 BARBOSA, Carlos Cezar. A Responsabilidade Civil do Estado e das Instituições Privadas nas 
Relações de Ensino. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 107. 
24 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 9ª ed. rev. de acordo com o novo Código Civil 
(Lei nº 10.406, de 10-01-2002). São Paulo: Saraiva, 2006, p. 400-401. 
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regulamentares de prestabilidade, consoante determina o art. 20, §2º, do CDC. São 

imperfeições in re ipsa, qualitativas ou quantitativas. Complementa o ilustre professor 

Arnaldo Rizzardo, englobando em sua exposição os vícios de serviços educacionais: 

 

Como de qualidade são os vícios decorrentes de falta de técnica, de 
capacidade intelectual, verificados nos reparos imperfeitos, em bens, na 
péssima forma de expor um conteúdo no ensino, na deficiente elaboração de 
uma defesa judicial, ou no precário atendimento médico. Tem-se por vício de 
quantidade na insuficiência do serviço, e assim se não é consertado o objeto 
em toda sua extensão, ou se não ministrada a integralidade de conteúdos em 
um curso escolar.25 

 

Sem afastar a faculdade de o consumidor postular eventuais perdas e danos, 

ocorrendo esse tipo de vício, o caput do dispositivo supracitado oferece ao lesado a 

possibilidade de exigir, alternativamente e à sua escolha, a reexecução dos serviços, 

sem custo adicional e quando cabível; a restituição imediata da quantia paga 

monetariamente atualizada; e o abatimento proporcional do preço. 

Na outra espécie, o serviço vem a acarretar acidentes externos ou fatos 

danosos àquele para quem foi prestado. Efetua-se o serviço contratado de forma 

precária, gerando não apenas uma situação perigosa, mas efetivos prejuízos ao 

consumidor, em verdadeira afronta à segurança26 devida pelo fornecedor. Revelam-se 

comuns, no contexto estudantil, falhas na prevenção e vigilância exercidas sobre os 

pupilos, ensejando a responsabilização dos centros educacionais por danos causados, 

no mais das vezes, em face de experiências laboratoriais, aulas de educação física e 

litígios interpessoais. 

Resta patenteado, então, que o vício de serviço é intrínseco e compromete 

os préstimos da atividade desenvolvida, enquanto o fato do serviço é extrínseco e 

chega ao ponto de causar prejuízos à saúde do consumidor, ou de qualquer vítima do 

evento danoso, a este nivelada por força do art. 17 do CDC. 

                                            
25 RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil: Lei nº. 10.406, de 10-01-2002. 3ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2007, p. 420, grifo nosso. 
26 A caracterização de defeito de serviço é ditada pelo art. art. 14, § 1º, do CDC: “O serviço é defeituoso 
quando não oferece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 
circunstâncias relevantes, entre as quais: I – o modo de fornecimento; II – o resultado e os riscos que 
razoavelmente dele se esperam; III – a época em que foi oferecido.” 
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Com o efeito de impugnar a responsabilidade, pode o fornecedor de serviços 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou ainda culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, CDC). Ocorre que, no caso dos prestadores de 

serviços educacionais, atribuir o fato danoso a outrem não os isenta da obrigação de 

indenizar quem sofre agressão por aluno ou o aluno que sofre agressão de alguém, 

pois o novo Código Civil estabelece em seu art. 932, IV, a responsabilidade das escolas 

por fato de terceiro.  

Segue a redação do retromencionado dispositivo, que inclui também nesse 

regime toda série de casas de internação onerosa de pessoas, tais como pousadas, 

hotéis, motéis, asilos, pensões, creches, sanatórios, hospitais, casas de repouso, 

emagrecimento ou desintoxicação, colônias de férias, etc.: 

 

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 
[...] 
IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se 
albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, 
moradores e educandos.        

 

Em outras palavras, mesmo não tendo concorrido diretamente com o dano 

causado ou sofrido por educando sob sua custódia, há previsão legal no sentido de a 

escola arcar com os desdobramentos da conduta lesiva.  

Por imposição do art. 933 do diploma civil, todo e qualquer prejuízo que 

tenha como autor material o educando é reparável pelo estabelecimento de ensino, 

mediante responsabilidade objetiva, ou seja, não se admite a escusa com base na 

ausência de culpa. Da mesma forma, aplica-se a responsabilidade objetiva caso o 

aluno esteja na condição de vítima do evento prejudicial, se este veio à tona enquanto o 

mesmo estava sob autoridade escolar. Todavia, será perquirida a culpa daquele que 

pratica o ato lesivo a ser suportado pelo educandário, incumbindo ao ofendido o ônus 

da prova. 

Porque o Código Civil, lei posterior, elege um caso específico de 

responsabilidade por fato de outrem, não se deve, de forma alguma, considerar 

revogado o dispositivo consumerista que proclama culpa exclusiva de terceiro como 

causa isentiva do dever de indenizar. Prevalece, nesse particular, o método sistemático 
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de hermenêutica, levando-se em conta o conjunto de normas pertencentes à mesma 

província do direito. 

Conjugam-se, desta feita, Código de Defesa do Consumidor e Código Civil 

de 2002 no disciplinamento das relações de ensino regido mediante pagamento, pois, 

como bem se infere do art. 2º, §2º, da Lei de Introdução do Código Civil (Decreto-lei nº. 

4.657/1942), a lei superveniente, como o é o novel diploma civil, ao estabelecer 

disposições gerais ou especiais a par das existentes, não revoga nem modifica lei 

anterior. Logo, coexistem os sistemas geral e especial, permanecendo válidas todas as 

normas insertas no CDC que não forem incompatíveis com o CC/2002.  

De mais a mais, ambos os sistemas codificados estão afinados com a 

tendência contemporânea de adoção da teoria do risco aos prestadores de serviço em 

geral, arcabouço da responsabilidade objetiva a estes imputada. Com efeito, esta é a 

inteligência predominante, consubstanciada na idéia de que toda pessoa que exerce 

alguma atividade cria um risco de dano para terceiros, devendo ser obrigado a reparar 

caso o sinistro sobrevenha ao mundo dos fatos, ainda que sua conduta seja 

absolutamente incensurável.  

Funda-se a referida tese ora no chamado “risco-proveito”, segundo o qual 

aquele que aufere vantagens de uma atividade arriscada deve arcar com os eventuais 

danos; ora mais genericamente no “risco-criado”, a que se subordina todo aquele que, 

sem perquirição de culpa, expuser alguém a uma situação de insegurança acima da 

média tolerada. 

 

 

3.2.2 Prestação de serviços por institutos educacionais beneficentes 

 

 

Finalmente, completa-se o círculo de instituições educacionais mantidas pela 

iniciativa privada com as entidades filantrópicas, pessoas jurídicas sem fins lucrativos 

que presidem o ensino a título gratuito. A respeito de qual seria o regime jurídico 

aplicável nesse caso, a doutrina aponta-nos entendimentos discrepantes. 
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No explanar do jurista Carlos Cezar Barbosa, para quem os empreendedores 

privados de ensino atuam na condição de delegados do serviço público, submetem-se 

tais entes ao modelo administrativista. Senão, vejamos: 

 
[...] se a entidade privada delegada não cobrar pelos serviços prestados, estará 
sob o jugo das normas constituicionais e infraconstitucionais que disciplinam a 
matéria, de modo que, em termos de responsabilidade civil, estará equiparada à 
escola pública, respondendo, objetivamente, pelos danos materiais e morais 
causados aos usuários, na forma do art. 37, §6º, da Constituição Federal.27 

 

José Carvalho dos Santos Filho lança posicionamento em sentido 

divergente: 

 
Existem algumas atividades que, exercidas por particulares, poderiam indiciar, 
numa ótica genérica, a prestação de um serviço público, tendo em vista que 
inegavelmente se destinam ao bem-estar de grupos sociais ou de comunidades 
específicos da sociedade. É o caso de assistência médica e de ensino 
proporcionados por pessoas privada, como entidades religiosas e organizações 
não-governamentais. Numa visão jurídica, entretanto, tais atividades não 
constituem serviços públicos, porque não são executadas sob regime jurídico 
de direito público, mas sim dentro do âmbito normal das pessoas privadas que 
têm na solidariedade ou assistência social um de seus objetivos institucionais. 
Mesmo que o Poder Público tenha o poder de regular e fiscalizar essas 
atividades, a atuação estatal se faz dentro do âmbito normal de controle, e não 
sob um sistema normativo específico, destinado à detalhada disciplina da 
atividade.28 

 

Essa última opinião apresenta-se, em nosso entender, mais lúcida. Ao 

contrário do fundamento utilizado por Barbosa, não consiste a educação de serviço 

delegado, mesmo porque a Constituição Federal demanda expressamente, conforme o 

teor do art. 175, que os serviços públicos só poderão ser exercidos por meio de 

concessão ou permissão quando devidamente precedidas de procedimento licitatório. 

Ora, pela clareza do art. 209, sabe-se que o ensino está nas mãos da iniciativa privada, 

lado a lado à Administração Pública. Nesse passo, o que a lei exige é um poder de 

polícia mais rígido, tendo em conta a relevância da qual se reveste a educação. 

Da mesma forma, no trato constitucional, a saúde (arts. 196 a 199), 

previdência social (art. 202) e assistência social (art. 204) podem ser executadas tanto 

                                            
27 BARBOSA, Carlos Cezar. A Responsabilidade Civil do Estado e das Instituições Privadas nas 
Relações de Ensino. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p.105. 
28 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 17ª ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2007, p. 290.  
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pelo Estado quanto pelo particular, sendo, neste último caso, sujeitas à autorização, 

regulamentação e fiscalização do Poder Público. Todas essas atividades integrariam, 

de acordo com alguns autores, categoria denominada serviços públicos impróprios, 

classificação essa que, segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro “padece de um vício que 

justificaria sua desconsideração: inclui, como espécie do gênero serviço púbico, uma 

atividade que é, em face da lei, considerada particular e que só tem em comum com 

aquele o fato de atender ao interesse geral”. 29 

Por conseqüência, não está fora de propósito concluir que uma escola 

municipal enseja a prestação de serviço público de ensino, mas uma creche particular 

reflete o exercício de uma atividade privada, embora também seja igualmente de cunho 

educacional. 

Observa-se, desse modo, que os educandários particulares, quando não 

caracterizados como fornecedores, estão submissos às prescrições civilistas gerais, 

atinentes às pessoas jurídicas de direito privado. Respondem, assim, por ato próprio, 

em razão da conduta de seus dirigentes, como também por fato de terceiro, 

objetivamente, em virtude de atos de seus empregados ou prepostos (arts. 932, III, e 

933 do CC/2002). 

 

 

3.2.3 Prestação de serviços educacionais por ente estatal  

 

 

Em certas passagens, a Carta Política reparte atribuições acerca da mesma 

matéria entre os entes federativos. É o caso da educação, acerca da qual o texto 

constitucional anuncia, no art. 211, o sistema cooperativo de distribuição de 

competências, ao estatuir que “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino".  

Devem, portanto, as três esferas governamentais, agir conjuntamente no 

provimento do ensino, cabendo aos municípios atuação prioritária no ensino 

                                            
29 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 101. 
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fundamental e na educação infantil e aos Estados-membros e ao Distrito Federal reger 

com primazia o ensino fundamental e médio, impondo-se à União a organização do 

sistema federal de ensino e o dos Territórios, o financiamento das instituições de ensino 

públicas federais e ainda, o exercício, em matéria educacional, função redistributiva e 

supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão 

mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios, conforme ditam os parágrafos do retromencionado 

dispositivo constitucional. 

Nesse terreno do ensino público, a ineficiência, a inexistência ou 

descontinuidade do serviço, bem como o tratamento discriminatório perante os usuários 

e os incidentes ocorridos no contexto da atividade, podem render ensejo à produção de 

danos, redundando na obrigação estatal de ressarci-los. 

Inequívoca a realidade de que, no tocante aos estabelecimentos escolares 

da rede oficial, sejam eles municipais, estaduais ou federais, vigoram as regras 

concernentes à responsabilidade civil publicística, cujo lastro, no direito brasileiro, está 

consubstanciado na teoria da responsabilidade objetiva, na medida em que o Poder 

Público não se pode trazer em sua defesa o argumento de que não sobreveio o fator 

culpa.  

O mandamento básico sobre o assunto encontra-se depositado no art. 37, § 

6º, da Constituição de 1988, pelo qual as pessoas jurídicas de direito público e as 

pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, no desempenho de 

suas atividades, estão sujeitas ao dever de reparar eventuais prejuízos por meio de 

indenização, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa. Eis o teor do supracitado 

regramento constitucional: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: 
[...] 
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras 
de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa. 
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O exame do aludido preceito revela que, para configurar-se o esse tipo de 

responsabilidade, satisfaz a presença de três requisitos, quais sejam, o fato 

administrativo, o dano e o nexo causal. Prescinde-se, portanto, da apreciação dos 

elementos subjetivos culpa ou dolo, porquanto se parte da idéia de que toda a atividade 

estatal envolve um risco de dano. 

No que tange ao primeiro deles, é necessário que se verifique uma conduta 

lesiva imputável ao Estado. Na medida em que o agente público, no exercício de suas 

funções ou a pretexto de exercê-las, atua em substituição ao ente estatal, deve ser 

responsabilizado pelo ato do seu preposto. 

O segundo pressuposto é a ocorrência do dano, cabendo ao ofendido provar 

que a conduta estatal lhe provocou um prejuízo, seja de ordem material ou 

exclusivamente moral, sem o que não lhe assiste razão de reclamar o ressarcimento 

em juízo.  

Por fim, deve ser demonstrada a relação de causalidade entre o fato 

administrativo e o prejuízo experimentado, ou seja, a certeza de que o dano proveio 

efetivamente da atividade funcional desempenhada pelo agente estatal. Isso significa 

dizer, frisemos, que a Administração não responde em qualquer circunstância, posto 

que a modalidade de responsabilidade objetiva consignada na Constituição Federal é a 

do risco administrativo. Assim, pode ser atenuada a responsabilidade do ente estatal, 

constatada a culpa parcial e concorrente da vítima, bem como pode até ser aquela 

excluída, provada a culpa exclusiva do ofendido. Não foi adotada, assim, a tese do risco 

integral, que obrigaria sempre a indenizar, sem qualquer hipótese escusatória.  

Fora do âmbito da responsabilidade objetiva do Estado, parcela da doutrina e 

da jurisprudência sustenta a exigência do elemento culpa nos casos de omissão, 

consubstanciada no descumprimento o dever legal de impedir a consumação do dano. 

Ao sopro da teoria da falta de serviço ou culpa anônima do serviço, confere-se a marca 

da impessoalidade ao tardio, precário ou inexistente funcionamento estatal, sendo 

considerada indistintamente como deficiência estrutural a incúria do Poder Público, 

incorrendo este em conduta culposa, dada a negligência no desempenho de seu mister.  



43 
 

Nesse ponto, tem aplicação o ensinamento de Marga Inge Barth Tessler, 

Desembargadora Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre-

RS, em artigo a respeito da responsabilidade civil das instituições de ensino: 

 

A educação e sobretudo o sistema de ensino incluem-se entre os serviços 
públicos próprios essenciais, acarretando, pois, responsabilidade objetiva. [...] 
Causado o dano, o Estado responde.  
Na hipótese de violência e agressão interna nas escolas públicas ou em 
conseqüência de suas atividades, a União, o Estado e o Município responderão 
pelas ocorrências. O nexo direto de causalidade e o dano são requisitos para 
fixar a responsabilidade do ente público. Tratando-se de omissão do serviço 
público, parte da doutrina e a jurisprudência não aplicam a teoria da 
responsabilidade objetiva, mas a teoria da culpa anônima do serviço, a faute du 
service,citando-se como paradigmas os julgados constantes na RTJ 
70/704,RDA 38/328, RTJ 47/378.30 

 

Sob essa perspectiva, sobrevindo prejuízo cuja condição, a pretensão 

indenizatória deve ter respaldo em conduta culposa, sendo prescindível a 

demonstração individualizada, posto que sempre se atribui a falha ao serviço público, 

genericamente.  

Afigura-nos desarrazoado, entretanto, exigir a demonstração da culpa nos 

casos em que omissão estatal gera, na verdade, uma situação diretamente propiciatória 

de dano, tal como acontece nos casos de assassinato de detento em penitenciária ou 

acidente sofrido por aluno de colégio público durante o período de aula. Por encontrar-

se o Poder Público na posição de garantidor daqueles que estão sob a sua guarda, 

englobam-se as referidas hipóteses no risco assumido pelo Estado para a consecução 

de seus fins. Acerca do tema, comungamos da mesma concepção de Celso Antônio 

Bandeira de Mello: 

 

O risco a que terceiros são expostos pelo Estado não pode deixar de ser 
assumido por quem os criou. Depósitos de explosivos, centrais nucleares, 
recintos de guarda de animais, são fontes potenciais de possíveis danos a 
terceiros, pelo perigo das coisas ali conservadas. Manicômios, presídios, 
igualmente, por manterem pessoas suscetíveis de atos agressivos ou 
destruidores, que representam para terceiros um risco de produção de danos. 
Uma vez que a Sociedade não pode passar sem estes estabelecimentos, 
instituídos em proveito de todos, é natural que ninguém em particular sofra o 

                                            
30 TESSLER, Marga Inge Barth. A Responsabilidade da Instituição e sua Direção na Prestação do 
Ensino. Disponível em <http://www.cjf.jus.br/revista/numero26/artigo03.pdf>. Acesso em 24.05.2008, às 
19h30min. 
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gravame de danos eventualmente causados pelas coisas, animais e pessoas 
que neles se encontram sob custódia do Estado. Daí que os danos 
eventualmente surgidos em decorrência desta situação de risco e por força da 
proximidade de tais locais ensejarão responsabilidade objetiva do Estado.31  

 

  Na mesma esteira, proclamou o insigne ministro do Pretório Excelso, 

agora na condição de relator de julgamento referente a acidente ocorrido nas 

dependências de escola municipal, por omissão da administração em evitar que uma 

criança, durante o recreio, atingisse o olho da outra, acarretando-lhe a perda total do 

globo ocular: 

 

Indenização. Responsabilidade objetiva do Poder Público. Teoria do risco 
administrativo. Pressupostos primários de determinação dessa 
responsabilidade civil. Dano causado a aluno por outro aluno igualmente 
matriculado na rede pública de ensino. Perda do globo ocular direito. Fato 
ocorrido no recinto da escola pública municipal. Configuração da 
responsabilidade objetiva do município. Indenização patrimonial devida. 
Recurso não conhecido. Responsabilidade civil objetiva do Poder Público.  
Princípio constitucional. A teoria do risco administrativo, consagrada em 
sucessivos documentos constitucionais brasileiros desde a Carta Política de 
1946, confere fundamento doutrinário à responsabilidade civil objetiva do Poder 
Público pelos danos a que os agentes públicos houverem dado causa, por ação 
ou por omissão.32  

 

Destarte, podemos afirmar que a atividade administrativa a que alude o art. 

37, § 6º, da Carta Magna abrange tanto a conduta comissiva como a omissiva, desde 

que a inação seja fonte imediata do dano, caracterizando inação específica do agente 

público.33 Essa vertente, além de se ajustar aos termos da lei, parece-nos mais 

amoldada ao senso de justiça insculpido pelo constituinte, porquanto advogar pela 

responsabilidade subjetiva significa submeter o administrado à verdadeira via crucis 

para conquistar seu direito à reparação de danos por omissão, perante o poderoso 

Estado. 

 

                                            
31 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo.  25ª ed. rev. e atual. de até a 
Emenda Constitucional 56, de 20.12.2007. São Paulo: Malheiros, 2008, p.1002, grifo do autor. 
32 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 109.615-RJ. Relator: Ministro Celso 
Antônio Bandeira de Mello. 1ª Turma. Julgado em 28 mai.1996, DJU de 02 ago.1996. In: VENOSA, Silvio 
de Salvo. Direito Civil: responsabilidade civil. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2003, v. 4, p. 72, grifo nosso. 
33 Cf. GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil, 9ª ed., rev. de acordo com o novo Código 
Civil (Lei nº. 10.406, de 10-01-2002). São Paulo: Saraiva, 2006, p. 184. 
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4 RESPONSABILIZAÇÃO DAS ESCOLAS POR BULLYING 
 

 

Evoluindo no estudo ora proposto, é chegado o momento de cuidarmos, 

especificamente, da legitimidade em se buscar junto aos estabelecimentos de ensino o 

ressarcimento por danos morais decorrentes do abuso moral entre escolares. 

Conforme já anteriormente comentado, o evento bullying faz-se presente em 

todas as escolas, sem exceção, sejam públicas municipais, estaduais ou federais, 

sejam particulares, ricas ou pobres. Sob esse aspecto, traçar um panorama sobre o 

dever de indenizar dos educandários seria tarefa complexa, tendo em vista os distintos 

fundamentos entre a responsabilidade das instituições particulares e públicas de 

ensino.  

Parece-nos viável, contudo, estabelecer um sistema lógico para o assunto, 

porquanto todas as adjetivações tendentes a atribuir obrigação de reparar o malefício 

causado à vítima de bullying decorrem da mesma idéia. Qualquer que seja a teoria 

eleita, a responsabilidade civil das escolas deságua no dever de guarda e vigilância 

inerente à atividade de ensino, razão pela qual esse título merece adendo próprio no 

presente trabalho. 

De outra banda, abordaremos os contra-argumentos acerca da temática, 

bem como a inteligência dominante nos tribunais e as inclinações de lege ferenda 

correlatas, analisando o fenômeno social bullying, enfim, sob o prisma jurídico. 

 

 

4.1 O Dever de vigilância sobre os alunos 

 

 

É indubitável o fato de serem os institutos de ensino sujeitos responsáveis 

pela intangibilidade física e mental dos alunos durante o tempo em que sobre eles 

exercerem autoridade. O aprendizado reclama acompanhamento rigoroso dos 

estudantes, incumbindo à equipe pedagógica fiscalização efetiva e permanente, 

realizada nas salas de aula pelo corpo docente e, nas demais dependências do 

estabelecimento, pelos funcionários indicados para esse fim. 
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Não se pense, todavia, que o dever de supervisão em relevo encontra exato 

limite nos muros dos educandários. Em casos excepcionais, é reconhecida a itinerância 

da obrigação de zelar pela integridade dos pupilos, como nos casos de excursão 

organizada pela escola, ou mesmo nas hipóteses de ser o transporte escolar fornecido 

pela instituição.  

Assim, explica Venosa de que forma incide a obrigação de proporcionar 

segurança aos escolares:  

 

Enquanto o aluno se encontra no estabelecimento de ensino e sob sua 
responsabilidade, este é o responsável não somente pela incolumidade física 
do educando, como também pelos atos ilícitos praticados por este a terceiros. 
Há um dever de vigilância e incolumidade inerente ao estabelecimento de 
educação [...] Se o agente sofre prejuízo físico ou moral decorrente da atividade 
no interior do estabelecimento ou em razão dele, este é responsável. 
Responde, portanto, se o aluno vem a ser agredido por outro colega em seu 
interior ou vem a acidentar-se em seu interior.34  
 

 

Daí se infere que o colégio responde não só por danos causados pelos 

educandos, mas também por danos sofridos pelos estes. Logo, nas situações de 

bullying escolar, a desídia é qualificada: há falha tanto por não se detectar ou coibir a 

agressividade contínua do valentão como também por não se prestar os devidos 

cuidados ao aluno maltratado.                                                              

É de bom alvitre acentuarmos que a fórmula de proteção acima transcrita é 

geral, pois não se refere apenas à inteireza corpórea, englobando, outrossim, a guarda 

da saúde emocional. Tal abrangência tem perfeita aplicabilidade aos casos de bullying, 

não sendo necessário chegar-se ao ponto de a vítima ver-se maculada em sua 

conformação física para que se configure ausência de vigilância. 

Há mais uma faceta digna de realce, desta vez concernente em se cogitar 

sobre o alcance do dever de vigilância dos educadores em nível universitário. Segundo 

Maria Helena Diniz, ao mestre do ensino superior compete tão-somente a missão de 

                                            
34 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: responsabilidade civil. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2003, v. 4, p. 
71, grifo nosso. 
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instruir, “porque ele não tem o dever de vigilância sobre os estudantes, que, por serem 

maiores, não precisam ser vigiados, sendo senhores de seus atos e de seus direitos”.35 

No entanto, contrariamente ao pensamento da maioria, somos da opinião de 

que não cessa o dever de vigilância no meio acadêmico. Nessa exata vertente, decidiu 

o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, reproduzindo 

manifestação do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que condenou universidade 

federal a indenizar aluna do curso de odontologia por danos morais e materiais, em 

razão de acidente ocorrido durante aula prática, ocasionando à autora perda da função 

visual: 

 
É evidente a imaturidade inerente à condição de estudante, ainda que 
universitário. Notadamente em face da faixa etária, é bastante comum que não 
tenha a exata noção acerca de determinados riscos. Era imperioso que o 
professor, também nas aulas práticas, checasse se a conduta da acadêmica 
estava de acordo com o recomendável. Houve, iniludivelmente, a omissão da 
Universidade e de seus agentes, sem a qual não teria ocorrido o lamentável 
acidente. A referência ao uso dos óculos, no início do semestre letivo, é 
insuficiente, já que, como é público e notório, o conhecimento é transmitido 
através da repetição, razão pela qual, a cada aula, deveria o Mestre insistir na 
indispensabilidade do emprego dos equipamentos de segurança.36 

  

A par disso, o dever de segurança fixado pelo Código de Defesa do 

Consumidor engloba qualquer tipo de fornecedor, do que se denota a obrigação 

imposta aos estabelecimentos de ensino pertencentes a todos os graus de formação, 

no sentido de colocar a salvo seus estudantes dos gravames gerados por violência 

escolar. Veja-se, a propósito, decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 

concernente a um episódio de trote ocorrido em faculdade particular:  

 

Responsabilidade civil. Relação de consumo. Trote. Queimaduras decorrentes 
da utilização de substância cáustica. Dano moral. Configurado.   
A relação entretida entre aluno e instituição de ensino particular é de consumo, 
pelo que a responsabilidade civil da ré é objetiva. Uma vez que restou 
comprovado que o “trote” ocorreu nas dependências da universidade, estando a 
coordenação do curso ciente do evento, inafastável a responsabilidade civil da 
demandada frente às queimaduras suportadas por calouro em virtude da 

                                            
35 DINIZ, MARIA HELENA. Curso de Direito Civil Brasileiro: responsabilidade civil. 19ª ed rev. e atual. 
de acordo com o Novo Código Civil (Lei nº. 10.406, de 10-1-2002). São Paulo: Saraiva, 2005, v. 7, p. 539.  
36 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº. 637.246 - CE (2003/0234104-8). Relator: 
Ministro João Otávio de Noronha. 2ª Turma. Julgado em 28 mar. 2006, DJU de 09 mai. 2006. 



48 
 

utilização de substância cáustica. Dano moral configurado e devidamente 
comprovado.37 

 

Avulta destacarmos, ainda, que não se encontram excluídas de tal 

regramento consumerista as universidades públicas, tendo em vista o art. 22 do mesmo 

codex, que assim prescreve, consoante grifamos: “os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, 

quanto aos essenciais, contínuos.”  

Citemos, novamente, o aresto do Supremo Tribunal Federal voltado ao 

deslinde do feito envolvendo determinado município e aluno da rede oficial que veio a 

perder o globo ocular por ato lesivo de um colega; cujas razões corroboram com o que 

foi dito acima: 

 

O Poder Público, ao receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da 
rede oficial de ensino, assume o grave compromisso de velar pela preservação 
de sua integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao 
integral desempenho desse encargo jurídico, sob pena de incidir em 
responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno. 
A obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, 
enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui 
encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção 
efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder 
Público nos estabelecimentos oficiais de ensino. Descumprida essa obrigação, 
e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil do 
Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do fato lesivo, se 
achava sob a guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários 
escolares, ressalvadas as situações que descaracterizam o nexo de 
causalidade material entre o evento danoso e a atividade estatal imputável aos 
agentes públicos.38 

 

De sorte que, mesmo sendo patente a precariedade dos serviços públicos 

educacionais, inclusive pela deficiência quantitativa de funcionários face ao elevado 

número de usuários, impõe-se ao ente estatal a efetiva vigilância sobre os seus 

educandos durante o horário escolar.  

                                            
37 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº 70021301767. Relator: 
Desembargador Paulo Sergio Scarparo. 5ª Câmara Cível. Julgado em 03 out. 2007, DJE de 09 out. 2007. 
38 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 109.615-RJ. Relator: Ministro Celso 
Antônio Bandeira de Mello. 1ª Turma. Julgado em 28 mai. 1996, DJU de 02 ago. 1996. In: VENOSA, 
Silvio de Salvo. Direito Civil: responsabilidade civil. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2003, v. 4, p. 72-73. 
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Em arremate, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 245, 

chancela o dever de vigilância próprio dos educadores, prevendo como reprimenda 

administrativa multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em 

caso de reincidência, nas hipóteses em que o professor ou responsável por 

estabelecimento de ensino fundamental, pré-escola ou creche, deixar de comunicar à 

autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou 

confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente. 

 

 

4.2 Teses sustentáveis acerca da responsabilização das escolas por bullying 

 

4.2.1 Ato omissivo próprio 

 

 

Transgredido o dever jurídico de agir, emerge a inatividade contrária ao 

direito, desde que seja evitável a ocorrência do evento danoso com a realização de 

determinado fato, ao alcance do agente. Devendo este intervir, nada fez, malgrado 

fosse possível evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer. 

No tocante às escolas, é cabível o dever jurídico de salvaguardar a 

integridade dos colegiais. Para gerar a responsabilidade, faz-se necessário, em 

acréscimo, que os educadores presenciem o fato lesivo, ou que sejam notificados de 

um caso apto a gerar malefício à pessoa, devendo existir, ainda, meios capazes de 

obstar os prejuízos daí decorrentes. 

Partindo-se dessa conjugação de exigências, não é difícil concluir que os 

danos morais oriundos do assédio moral entre estudantes podem ser ressarcidos pelo 

educandário. Suponhamos, para exemplificar, a completa falta de providências do 

estabelecimento de ensino, estando a equipe escolar ciente do comportamento 

opressor de determinado aluno, o qual passa a aterrorizar colega freqüentemente, 

provocando-lhe seqüelas neurológicas. Por certo, a inação resulta em responsabilidade 

do colégio, visto que estão embutidos na prestação de serviços educacionais o poder 

disciplinar e o acompanhamento pedagógico sobre os pupilos, o que demonstra a 
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presença de condições idôneas para prevenir, detectar e sanar eventuais problemas de 

convivência no seio escolar.  

Um evento analisado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo bem representa 

o ponto de vista por nós defendido. Trata-se de condenação em desfavor de um 

renomado colégio paulistano, compelido a indenizar por danos morais um aluno que foi 

agredido por outro no pátio de recreação. Estabeleceu-se o pagamento em razão do 

conflito interpessoal, porquanto deveria ter sido este contido por severa diligência sobre 

os estudantes que abusam da violência e da força física para intimidar os colegas mais 

vulneráveis. A ementa do acórdão restou redigida nos seguintes termos:  

 

Responsabilidade civil por dano moral. Menor agredido e humilhado em 
estabelecimento escolar. Alegação da ré de que o fato foi simples brincadeira 
de pátio. Ausência de vigilância de quem tem obrigação de zelar pela 
integridade física e moral dos alunos. Procedência decretada. Recurso 
desprovido.39  

 

Em outra oportunidade, um estudante de curso supletivo para conclusão do 

ensino médio sofreu humilhações durante meses por parte dos colegas, sempre ligadas 

a aspectos sexuais. Reclamado o constrangimento junto à coordenação, o preposto do 

centro educacional conversou com os ofensores, tentando entrar em acordo e, 

posteriormente, quando fotos do ofendido foram distribuídas, por meio das quais o 

mesmo era taxado de nomes de baixo calão, fez advertência oral a um aluno, e por 

escrito a outro. Vale colacionar a decisão pertinente ao caso, prolatada por Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal: 

 
Dano Moral. Constrangimento. Omissão na Punição. Existência. Sentença 
Mantida. 1) Comete dano moral, a ensejar reparação, Estabelecimento de 
Ensino que, mesmo cientificado de intolerância e adoção de atos 
constrangedores contra aluno, por parte de colegas, sendo alguns deles 
identificados, não adota atos enérgicos para os coibir. 2) Negando-se 
provimento ao recurso, deve a recorrente pagar as custas processuais e 
honorários advocatícios.40 

                                            
39 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível nº. 24.150-4. Relator: Desembargador 
Benini Cabral. 7ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 01 abr. 1998. In: GONÇALVES, Carlos Roberto. 
Responsabilidade Civil, 9ª ed., rev. de acordo com o novo Código Civil (Lei nº. 10.406, de 10-01-2002). 
São Paulo: Saraiva, 2006, p. 162. 
40 BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Apelação Cível no Juizado Especial nº. 
149044. Relator: Desembargador Luciano Moreira Vasconcellos. 2ª Turma Recursal dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais. Julgado em 20 nov. 2001, DJU de 08 fev. 2002. 
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Na ocasião e como relator, escreveu o Desembargador Luciano Moreira 

Vasconcellos: 

 

Evidente que não poderiam os responsáveis pela escola estar presentes, a 
cada minuto, lado a lado, na vida do recorrido, dentro da instituição, para evitar 
as situações constrangedoras. 
Não era isto o que dela se queria. 
[...] 
Com honra e intolerância não se transige. 
Tivesse a recorrente, desde o primeiro momento, tratado o caso com a 
gravidade que ele se revestia, já que demonstravam os alunos o completo 
desrespeito pelas normas de civilização e tolerância que devem existir em uma 
sociedade democrática e pluralista, classificando o episódio como grave, 
porque grave ele era, suspendendo os alunos identificados, em um primeiro 
instante, e, na repetição, os expulsando, o problema teria sido estancado, ou 
minorado.41 

 

Ademais, publicidade de julgados em cortes estrangeiras outorga-nos a 

certeza de que é completamente plausível a tese em evidência. Um tribunal 

australiano42 concluiu que a instituição de ensino falhou gravemente em seu dever de 

proteger o estudante Benjamin Cox contra perseguição no ambiente escolar, 

determinando que o jovem recebesse o equivalente a 350 mil reais, fixando, ainda, uma 

pensão vitalícia em benefício do mesmo.  

À época dos fatos acima narrados, a escola considerou que ofensas dessa 

natureza fortalecem o caráter de quem as experimenta, abstendo-se de intervir. Hoje 

com 19 anos, Cox não conseguiu terminar os estudos, em razão do trauma psicológico 

permanente que desenvolveu após ser provocado e surrado regularmente desde a 

idade de cinco anos por colega mais velho.  

Uma outra referência internacional é dos Estados Unidos. Na Suprema Corte 

de San Diego43, prevaleceu a concepção de que a escola não velou por Joseph Ramelli 

e Megan Donovan, dois alunos homossexuais constantemente ameaçados e agredidos 

                                            
41 Idem. 
42 Australiano “perseguido” na escola ganha indenização milionária. BBC Brasil.com. Brasília, 14 mai. 
2007. Disponível em: 
<http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/story/2007/05/070514_aluno_perseguido_mv.shtml>. Acesso 
em 27 mai. 2008, às 22h10min. 
43  Escola vai pagar indenização por não proteger alunos gays. GLS Planet. Rio de Janeiro, 09 jun. 2005. 
Disponível em: 
<http://glsplanet.terra.com.br/cgibin/searchnews.cgi?category=all&keyword=escola&page=14>. Acesso 
em 27 mai. 2008, às 23h. 
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por companheiros de turma. O educandário californiano teve de arcar com as perdas e 

danos sofridos em virtude dos atos discriminatórios, sendo condenada a despender 175 

mil e 125 mil dólares em favor de Ramelli e Donovan, respectivamente. 

Sentenças condenatórias nessa linha, ainda que emanadas do direito 

alienígena, podem influir sobre a prestação dos serviços educacionais, elevando a 

dedicação dos profissionais de ensino em relação aos discentes. Acerca da 

repercussão jurisprudencial no contexto estudantil, o desembargador Ênio Santarelli 

Zuliani mostra-se sensível às graves conseqüências decorrentes de episódios de 

constrangimento moral nas escolas: 

 

Isso já ocorre no cotidiano vivenciado por estudantes, notadamente menores ou 
do ensino fundamental, provando que as indenizações por dano moral mudam 
a relação colégio (professor) e alunos, impedindo que traumas infantis ou de 
adolescência se repitam, evitando-se prejuízo, desvio ou retardo na formação 
de personalidade. [...]  
Não se trata de episódios banais. Crianças ou jovens são estigmatizados por 
esses incidentes que parecem folclóricos aos mais velhos. Sendo marca ou 
sinal do passado difícil de se dizimar, tais episódios constrangem o portador, às 
vezes com uma intensidade que muda hábitos saudáveis para os quais ele 
possuía natural reserva biológica.44 

 

À conta do exposto, temos que os estabelecimentos de ensino devem 

despertar para o sofrimento diariamente experimentado em razão de bullying por 

crianças e adolescentes sob sua égide, porquanto combater esse mal, preservando a 

integridade física e moral dos alunos, insere-se entre suas atribuições institucionais. 

Isso significa que a escola tem obrigação de tomar parte, imediatamente, quando se 

produzem os maus-tratos, assim como tomar medidas cabíveis para abrandar o 

problema. 

Do contrário, dá-se margem à responsabilidade objetiva dos 

estabelecimentos de ensino, por omissão ao dever específico de vigilância, no caso das 

escolas públicas, ou por fato do serviço, na hipótese das escolas particulares, com 

fulcro, respectivamente, no art. 37, § 6º, da CF/1988 e no art. 14, § 1º, do CDC, 

conforme dantes esposado. 

                                            
44 ZULIANI, Ênio Santarelli.  A Era da Jurisprudência. Disponível em <http://www.gontijo-
familia.adv.br/novo/artigos_pdf/Enio_Santarell_%20Zuliani/Erajurisprudencia.pdf>. Acesso em 09 abr. 
2008, às 11h35min. 
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4.2.2 Fato de terceiro 

 

 

Já fora observado que nem sempre recai sobre o autor da ofensa, de forma 

exclusiva, a obrigação de reparar o dano. Aprofundando-se no que se referiu no 

capítulo antecedente, temos que o sistema jurídico, em situações especiais, visando 

assegurar o ressarcimento de prejuízos, chama certos sujeitos para responder pelos 

corolários de um fato de terceiro, causador direto do dano, com o qual está vinculado 

por uma relação de cuidado ou de poder.  

É o que se denomina de responsabilidade indireta, tal como se dá com 

patrão, por seus empregados; os hotéis, por seus hóspedes e os estabelecimentos de 

ensino, por seus educandos, em obediência a mandamento expresso, consubstanciado 

no art. 932 do CC/2002. Todas as condutas efetuadas pelos subordinados e que 

venham a repercutir negativamente em face de outrem, devem ser arcadas por quem 

exerce o controle sobre aqueles. 

A inovação do Código Civil de 2002 na matéria da responsabilidade indireta, 

em relação ao estatuto precedente, é a imposição de responsabilidade objetiva, não 

mais imperando a necessidade de prova da culpa in eligendo ou in vigilando das 

pessoas arroladas como representantes.  

As mais recentes diretrizes legais, destarte, apontam para a solução de que 

os catalogados como responsáveis por fato de terceiro suportam a indenização mesmo 

se houverem empregado meios para evitar o dano. Ou seja, mesmo se esmerando no 

zelo sobre os escolares, incute-se à instituição do ensino a responsabilidade pelos 

desatinos que os mesmos vierem a cometer, durante o período de submissão. 

Importa aferirmos exatamente o sentido e alcance da expressão 

“estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação”, 

empregada no aludido art. 932, IV. Para o ilustre professor Silvio Rodrigues,                     

“a idéia que o texto fornece é a de responsabilidade dos diretores de colégio de 

internato por atos praticados por estudantes ali internos, que, escapando à vigilância 

dos diretores ou seus prepostos, causem danos à terceiro.” 45 

                                            
45  RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: responsabilidade civil. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, v. 4, p. 79. 
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Pedimos licença para discordar, pois não nos parece procedente excluir da 

incidência do dispositivo os estabelecimentos que ministram o ensino sob regime de 

externato, vez que o dever de guarda e vigilância aplica-se igualmente a essa 

modalidade de albergue.  

Lado outro, o teor do dispositivo em tela parece erigir o fito de lucro como 

condição primordial para se configurar a responsabilidade indireta das escolas. 

Contudo, inobstante a clareza do ditame legal, não se deve considerar que o 

educandário que opera a título gratuito não acoberte os alunos por meio dessa garantia. 

Essa visão encontra apoio na doutrina de Carvalho Santos, citado por Carlos Roberto 

Gonçalves, que aduz: “o mesmo ocorre nas escolas públicas de ensino gratuito. O 

Estado responde pelos danos sofridos pelo aluno em conseqüência do ato ilícito de 

outro”.46 

Superadas essas questões afetas à hermenêutica jurídica, reportamo-nos a 

mais um caso concreto. Uma aluna foi alvo de tirania praticada por seus próprios 

colegas, que, em atitude preconceituosa quanto à compleição da mesma, passaram a 

execrá-la diuturnamente, por meio de “brincadeiras” de mau gosto e expressões 

desrespeitosas. Esses atritos, vivenciados no cotidiano escolar, conduziram a referida 

estudante a um quadro depressivo caracterizado por abalo emocional, hipertensão, 

estresse e fadiga; o que culminou no seu desligamento da escola e posterior 

ajuizamento de ação indenizatória contra essa instituição.  

É digna de nota, no caso citado, a equação do problema, exarada pelo 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em confirmação ao que foi decidido na instância 

a quo: 

 

Apelação Cível. Indenização. Danos Morais e Materiais. Aluno que é ofendido 
por colegas, na instituição de ensino. Fato de terceiro. Não há responsabilidade 
por omissão da Instituição de Ensino se os alunos ofendem moralmente a 
autora, em comportamento censurável, porém, cuja responsabilidade não pode 
ser atribuída à escola. Recurso Improvido.47 

 

                                            
46 CARVALHO SANTOS apud Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil. 9ª ed. rev. de acordo 
com o novo Código Civil (Lei nº 10.406, de 10-01-2002). São Paulo: Saraiva, 2006, p. 158. 
47  BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação Cível nº 23382/02. Relator: Desembargador 
Sidney Hartung. 4ª Câmara Cível. Julgado em 11 mar. 2003, DJE de 31 mar. 2003 
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Da ilação da ementa acima epigrafada, somos levados a conceber que o 

órgão julgador, à luz do Código de 191648, anota como fundamento a ausência de nexo 

causal entre a conduta da escola e o dano, considerando, assim, as atitudes lesivas 

não imputáveis a ela, mas sim aos alunos e seus responsáveis legais, na medida em 

que nenhuma omissão restou comprovada no tocante à falta de rigor disciplinar. 

Em tempos modernos, tal entendimento não merece prosperar, visto que 

constitui afronta à disposição literal do diploma civilista. Não é dado aos 

estabelecimentos de ensino eximir-se da responsabilidade invocando fato exclusivo de 

aluno, por imposição dos art. 932, IV, do CC/2002, outrora transcrito. Ao contrário, o 

vigente Código, conforme exaustivamente ressaltado, determina que devem correr à 

conta das casas de internação de pessoas todos os danos provocados pelos seus 

albergados. 

Desta feita, é irrelevante que os prejuízos tenham sido causados por outros 

estudantes acidentalmente ou intencionalmente através de atos de violência, pois é 

dever do estabelecimento de ensino evitar qualquer conseqüência lesiva que possa 

resultar do convívio estudantil.  

E é mais justo assim, pois quase sempre as atitudes predatórias, partindo de 

um aluno, são reproduzidas por outros colegas, irradiando-se pela turma escolar contra 

determinada vítima. Daí porque o Tribunal de Justiça de São Paulo, acuradamente, 

apontou a responsabilidade objetiva do educandário por danos morais engendrados a 

partir de lesões corporais de natureza leve, causadas por vários estudantes que se 

voltaram injustificadamente contra o demandante, quando este retornava à sua sala de 

aula, após o intervalo: 

 

Indenização por Danos Materiais e Morais. Responsabilidade Objetiva do 
Estabelecimento de Ensino. Aluno que foi agredido por colegas da escola em 
''corredor polonês", durante o horário escolar e no interior do colégio. Dever de 
vigilância e guarda reconhecidos.49 

 

                                            
48 Pelo então art. 1.521, IV, estabelecia-se que era responsável o estabelecimento de ensino por atos de 
seus educandos. Já, porém, pelo art. 1.523, exigia-se a prova de que a escola houvesse concorrido para 
o dano, ônus a cargo do ofendido. Por conseguinte, à época dos fatos narrados, era de rigor a 
demonstração da falha cometida pela escola, no tocante ao dever de guarda. 
49 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível nº. 233.144.4/6. Relatora: Desembargadora 
Maria Cristina Coírofe Niasi. 6ª Câmara “A” de Direito Privado. Julgado em 24 nov. 2005. 
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No caso em exame, a hostilidade deu-se por meio do que se denomina 

“corredor polonês”, consistente em uma passagem estreita formada por duas fileiras de 

pessoas que se colocam lado a lado, uma defronte à outra, com a intenção de castigar 

quem tenha que percorrer o caminho formado por elas. Logo, afigurou-se como 

primordial a possibilidade de o lesado mover ação reparatória em face de quem detém 

o encargo de vigília, posto que a violência contra o aluno ocorreu de forma 

generalizada, dificultando a identificação dos causadores do dano, bem como a 

extensão da culpa de cada um. 

Como se percebe, o não-reconhecimento da responsabilidade das escolas 

por fato de seus educandos, além de contrariar o disposto no Código Civil, equivaleria a 

deixar a vítima ao desamparo, pois a única via para o ressarcimento seria acionar todos 

colegas ofensores, óbice intransponível quando as chacotas encontram-se 

disseminadas no ambiente escolar. 

 

 

4.2.3 Força maior  

 

 

Enfoque inteiramente diverso é o que considera o bullying como resultante 

de força maior. Quando se assenta a premissa de que essa dinâmica escapa ao âmbito 

normal de prevenção que devem ter as escolas, a suposição é de que a mesma 

constitui fato imprevisível. O efeito, pois, não poder ser outro senão o de que o bullying 

não renderia ensejo à responsabilidade do estabelecimento educacional, e é assim por 

não se reconhecer o nexo causal entre a omissão da escola e a lesão sofrida pelo 

aluno vitimado. 

É preciso verificarmos, porém, os elementos que cercam a ocorrência do 

fenômeno. Sabemos perfeitamente que, em grande número de casos, o assédio moral 

ocorre de forma sorrateira, apresentando-se como problema de intricada identificação. 

Todavia, compete ao profissional de educação diagnosticar as diversas formas de 

violência que os alunos possam estar enfrentando ainda que silenciosamente para, 

assim, acorrê-los.  
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Não será demasia fazermos menção aos ensinamentos de Rizzardo, 

defensor da tese segundo a qual o direito ao respeito no ambiente escolar é exigível até 

mesmo em face de eventual falta de educação ou temperamento difícil do aluno 

encrenqueiro: 

 

Entrementes, o dever de vigilância que passa para a escola não é absoluto, no 
sentido de conter os impulsos do internado, de refrear sua agressividade, de 
anular a sua índole para o mal. Incumbe à escola, e, assim, aos educadores, a 
orientação, a manutenção da disciplina interna, e, sobretudo, ministrar o ensino, 
ou preparar o aluno para uma profissão. Não está dentro de suas finalidades 
formar o caráter, a personalidade, e afastar o ímpeto para o mal. No que diz 
com a ordem, o ambiente propício a ministrar o ensino, o respeito aos colegas e 
professores, insere-se realmente nas atribuições da instituição de ensino, não 
podendo ir além a sua missão.50   

 

Logo, desponta a imprescindibilidade de adotar-se um modelo de ensino 

humanístico, capaz de estimular aceitação e respeito às diferenças inerentes a cada 

indivíduo, no intuito de se promover a tolerância nas relações interpessoais. As escolas 

são, sim, responsáveis pelo sofrimento prolongado dos educandos vitimas de abuso 

emocional, seja por falta de conhecimento, omissão ou mesmo conivência.  

Tanto é verdade o fato de ser exeqüível tarefa de evitar o bullying e 

minimizar seus impactos, que acaba de ser entrar em vigor a Lei Estadual nº. 8.538, de 

07 de maio de 2008, publicada no Diário Oficial do Estado da Paraíba do dia 

subseqüente. Essa norma, curvando-se à precisão de se repelir o mal em estudo, 

autoriza o Poder Executivo a instituir programa de combate ao bullying, de ação 

interdisciplinar e de participação comunitária, nas escolas públicas e privadas do citado 

estado. Anuncia o art. 5º da mencionada lei: 

 

Art. 5º.  São objetivos do Programa:  
I – prevenir e combater a prática de bullying nas escolas; 
II – capacitar docentes e equipe pedagógica para a implementação das ações 
de discussão, prevenção, orientação e solução do problema;  
III – incluir, no Regimento Escolar, após ampla discussão no Conselho de 
Escola, regras normativas contra o bullying; 
IV – esclarecer sobre os aspectos éticos e legais que envolvem o bullying; 
V – observar, analisar e identificar eventuais praticantes e vítimas de bullying 
nas escolas; 
VI – discernir, de forma clara e objetiva, o que é brincadeira e o que é bullying; 

                                            
50 RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil: Lei nº. 10.406, de 10-01-2002. 3ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2007, p. 123, grifo nosso. 
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VII – observar, analisar e identificar eventuais praticantes e vítimas de bullying 
nas escolas; 
VIII – discernir, de forma clara e objetiva, o que é brincadeira e o que é bullying; 
IX – integrar a comunidade, as organizações da sociedade e os meios de 
comunicação nas ações multidisciplinares de combate ao bullying; 
X – coibir atos de agressão, discriminação, humilhação e qualquer outro 
comportamento de intimidação, constrangimento e violência; 
XI – realizar debates e reflexões a respeito do assunto, com ensinamentos que 
visem à convivência harmônica na escola; 
XII – promover um ambiente escolar seguro e sadio, incentivando a tolerância e 
o respeito mútuo; 
XIII – propor dinâmicas de integração entre alunos e professores; 
XIV – estimular a amizade, a solidariedade, a cooperação e o companheirismo 
no ambiente escolar; 
XV– orientar pais e familiares sobre como proceder diante da prática de 
bullying; 
XVI – auxiliar vítimas e agressores. 
 

 

O supra transcrito dispositivo, faz-se evidente, afasta em definitivo o pretenso 

caráter imprevisível e irresistível ao qual se pode querer atribuir ao fenômeno. A 

conseqüência, dessa maneira, reside em que a responsabilidade civil do educandário 

pode ser desenhada em caso de bullying, seja por ato omissivo próprio ou por fato de 

terceiro, consoante fora fundamentado nas subseções antecedentes. 

   

 

4.3 Ação regressiva o aluno agressor ou seus pais 

 

 

Ao consagrar a responsabilidade indireta, a lei cria, na verdade, uma 

hipótese de solidariedade: a vítima pode ajuizar ação reparatória em desfavor do 

educandário; diretamente em face ao causador do dano ou, se desejar, contra todos os 

devedores solidários. Contudo, ordinariamente, a escola está em melhores condições 

de solvibilidade do que seu pupilo, sendo a solução preferida pelo ofendido o 

acionamento daquela entidade.  

Nesse âmbito, resta-nos investigar se a instituição educacional pode insurgir-

se regressivamente contra os pais ou o próprio aluno sob custódia visando à reposição 

da soma gasta, caso assuma os danos por este provocados. 
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A responsabilidade dos genitores emana, em princípio, da guarda do menor 

e não exatamente do poder familiar. Por consectário, se o menor é empregado de 

outrem e pratica o ato ilícito em razão do trabalho, a responsabilidade é do patrão. Da 

mesma forma, acaso o filho esteja internado em estabelecimento de ensino, este será o 

responsável. 

Domina a ratio de que, quando o pai confia seu filho a um colégio público ou 

privado, “há uma sub-rogação temporária da responsabilidade pelos atos do aluno, no 

exato momento em que seus responsáveis os deixam sob os cuidados do 

estabelecimento educacional.” 51  

Os progenitores estão isentos, portanto, da obrigação de indenizar, se o 

furto, a agressão, o ato de vandalismo ou qualquer outro ilícito praticado pelo aluno 

tenha ocorrido durante a estada escolar. Sintetiza Caio Mário da Silva Pereira: “se o 

estabelecimento tem o dever de vigilância e responde pelos atos do educando, 

dificilmente se pode compreender que tenha ação regressiva para se ressarcir do dano 

causado ao estabelecimento, a outro aluno ou a terceiro.” 52 

Noutro giro, assegura o art. 934 do CC/2002 que “aquele que ressarcir o 

dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele  por quem pagou, 

salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz”. 

Esclareçamos que a ressalva no tocante à capacidade é dirigida para o regresso contra 

o descendente. 

 Para os estabelecimentos de ensino, contudo, a medida capacidade do 

aluno importa para fins outros. Na hipótese de ser o aluno plenamente capaz, afigura-

se cristalina a legitimidade de o estabelecimento educacional postular integralmente o 

reembolso do montante em nome deste suportados. Em sendo incapaz, cabem, ainda, 

algumas considerações. 

Sob o prisma da mais recente orientação legal, o art. 928 define que a 

obrigação de indenizar cabe aos responsáveis pelo menor. Todavia, acaso os 

genitores, ou o tutor não dispuserem condições suficientes para realizar o pagamento, 

                                            
51 SILVA, Luiz Cláudio. Responsabilidade civil: teoria e prática das ações. 3ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2005, p. 46.   
52 PEREIRA,Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 98-
99.   



60 
 

ou não tiverem obrigação de fazê-lo, deve reparar o dano aquele que lhe deu causa, 

munindo-se o juiz de eqüidade para que não se acarretem privações para o incapaz ou 

para as pessoas que dele dependam. 

Assim sendo, sobrevindo prejuízo perpetrado na escola por menor, os pais 

não têm obrigação alguma de arcar com os danos, pois houve transferência provisória 

da guarda do filho. Sobrevém, na hipótese, a responsabilidade mitigada e subsidiária 

dos incapazes, em contraponto à antiga tese da irresponsabilidade absoluta, adotada 

pelo Código de 1916. 

Portanto, nessa relação de responsabilidade envolvendo o colégio e o 

educando, razoável o entendimento de que o patrimônio deste pode vir a responder 

pela reparação por via regressiva, mas não o de seus pais. Desse modo, o dono do 

estabelecimento está legitimado em buscar o que foi despendido junto ao causador do 

prejuízo, mesmo que menor. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Lançadas as bases sobre as quais repousam as idéias defendidas nesta 

pesquisa monográfica, confirma-se a relevância da abordagem desenvolvida acerca do 

rebaixamento moral pelos companheiros escolares, do qual são vítimas alunos de 

instituições de ensino público e privado. São dois os motivos para tal relevo. Em 

primeiro plano, elucidam-se os traumas e bloqueios emocionais decorrentes do fato da 

vida posto em análise, descrevendo-os no campo jurídico. A outra razão refere-se à 

demonstração de que a vítima de bullying escolar está habilitada a pleitear, junto ao 

estabelecimento de ensino ao qual está vinculada, a indenização pelos infortúnios 

sofridos. 

Ampliam-se, dessarte, sobremaneira, as condições da vítima para ser 

efetivamente ser ressarcida pelo abalo íntimo. Torna, agora, mais viável demandar em 

face do educandário, não só pela correlação entre os efeitos do bullying e o instituto do 

dano moral, mas também ante a maior capacidade econômica das escolas em relação 

aos que poderiam ser apontados como causadores diretos do estrago.  

Ademais, a inserção da escola no pólo passivo em lides dessa natureza 

mostra-se mais vantajosa, eis que, quase sempre, a identificação de todos aqueles que 

de alguma forma participam dessa dinâmica cruel exsurge deveras truncada, vez que o 

comportamento do bully é reproduzido pelos demais componentes do grupo-classe, 

restando diluída a autoria do evento lesivo. 

Invocado o dever de guarda e vigilância sobre os estudantes, umbilicalmente 

ligado à prestação de serviços educacionais, seja qual for o nível de ensino, temos que 

cabe à escola arcar com os prejuízos imateriais experimentados pelo educando 

vitimado, mediante responsabilidade objetiva, quer seja público quer seja privado o 

colégio, teorização que encontra respaldo na legislação pátria, sob distintos 

fundamentos, conforme restou patenteado ao longo do presente estudo. 

No tocante à responsabilidade indireta das entidades educacionais, já o 

dissemos, não se afasta o direito de regresso contra aquele que causou o dano e não 

contra seus representantes legais. 
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Por derradeiro, reiteramos o que já foi sobejamente argumentado: é papel da 

escola auxiliar os seus pupilos a conviverem de forma harmoniosa, propiciando um 

clima pacífico e solidário, valendo-se de todos os meios preventivos e repressivos 

idôneos para alcançar esse fim, em reforço à tese de que o bullying é, sim, ocorrência 

passível de ser repelida, não se enquadrando, pois, na escusa de força maior. 
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