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Acórdão

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001160-56.2013.815.0731 – Cabedelo
RELATOR : Juiz Ricardo Vital de Almeida
APELANTE : Raquel Monteiro de Souza e outro
ADVOGADO : Ravi Vasconcelos da Silva Matos
APELADO : ICEAS – Instituição Cultural, Educativa e de Assistência Social 

“Colégio Nossa Senhora de Lourdes” 
ADVOGADO : Jorge Marques Neto

APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZAÇÃO  POR  DANO
MORAL.  AGRESSÃO  PRATICADA  POR  CRIANÇA
EM  OUTRA  PORTADORA  DE  ESPÉCIE  DE
AUTISMO. FATO OCORRIDO NO INTERIOR DE ES-
COLA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEX-
ISTÊNCIA.  AUSÊNCIA DE  REPERCUSSÃO  NEGA-
TIVA  QUANTO  À  HONRA  DOS  AUTORES.  DANO
MORAL  NÃO  COMPROVADO.  MERO  DISSABOR.
SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

-  Um  eventual  atrito  ocorrido  entre  crianças,  sem
maiores repercussões quanto à honra do menor agre-
dido  e de sua mãe que presenciou o  fato,  não gera
dano moral passível de indenização, tratando-se de um
mero dissabor.

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Raquel Monteiro de Sousa
e  Raphael  Monteiro  Pinto (fls.133/139),  hostilizando  a  Sentença  proferida  pelo
Juízo de Direito da 5ª Vara da Comarca de Cabedelo (fls. 123/132), nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada pela apelante em face de ICEAS –
Instituição Cultural, Educativa e de Assistência Social “Colégio Nossa Senhora
de Lourdes”.

Na  sentença  recorrida,  o  Magistrado  a  quo  julgou  improcedente  a
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demanda,  condenando  os  autores  no  pagamento  de  custas  processuais  e
honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 20, §4º, do
CPC, suspendendo a sua exigibilidade na forma do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Nas  razões  recursais,  os  apelantes  pediram  a  total  reforma  da
sentença, sob o argumento de que restou comprovado o dano moral sofrido pela
autora e seu filho. Afirmaram que, por ser a instituição ré uma escola, o serviço por
ela  prestado  foi  falho,  sendo  objetiva  a  sua  responsabilidade  pelo  dano  moral
suportado pela apelante.

A promovida ofereceu contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do
apelo (fls. 140/159).

A Procuradoria de Justiça emitiu Parecer (fls. 165/168), opinando pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

Desde já, importante entender como se deram os fatos que ensejaram
a presente demanda.

Os apelantes afirmaram, inicialmente, que o menor Raphael Monteiro
Pinto era aluno da instituição de ensino ré, sendo o mesmo portador da Síndrome de
Aspenger, uma  espécie  de  autismo,  motivo  pelo  qual  estudava  na  escola
demandada, pois esta acolhia alunos nas referidas condições.

Asseveraram que, em 25 de fevereiro de 2013, o autor foi mordido por
outro aluno da escola, de apenas 03 anos de idade, vindo a autora a presenciar a
cena e separar as crianças.

Por outro lado, narram os autos, por meio de provas produzidas sob o
crivo do contraditório que a apelante/autora, ao ver que seu filho engolia o choro,
gritou  com  a  criança  que  o  mordia,  numa  reação  naturalmente  impulsiva  e  de
defesa, assustando-a. Naquela ocasião, uma funcionária da escola gritou dizendo
que  a  autora  teria  batido  na  criança  que  chorava,  passando  a  auxiliar  esta,
juntamente com a professora das crianças e da coordenadora que trabalham no
colégio.

Diante deste fato, a escola comunicou o ocorrido ao  Conselho Tutelar

2



Apelação Cível nº 0001160-56.2013.815.0731

responsável  pela  área  abrangida  pela  instituição  de  ensino,  sendo  a  apelante
notificada pelo órgão para lá comparecer.

Em relação à lesão sofrida pelo autor, filho da apelante, não há dúvidas
quanto à materialidade, segundo o Laudo de Lesão Corporal de fl. 23, bem como as
fotografias de fls. 32/33.

Entretanto, compulsando atentamente o caderno processual, verifica-
se que o caso nada mais foi  do que um atrito normal ocorrido entre crianças na
idade entre 03 e 04 anos, com uma mordendo a outra (portadora da  Síndrome de
Aspenger), vindo a mãe do menor agredido a presenciar a agressão, separando-as
com um grito dirigido à criança agressora, fazendo com que esta viesse a chorar,
causando um tumulto sem maiores repercussões à honra dos autores.

Depoimentos testemunhais produzidos em juízo (fls. 91/96) dão conta
de que após ver seu filho machucado por uma mordida, a apelante se dirigiu até o
menor agressor e o atingiu no ombro, vindo esse a cair sentado.

O que se verifica após análise do conjunto probatório é que a escola
teve o cuidado de acolher e procurar acalmar a criança que estava chorando muito e
assustada,  sem  os  pais  por  perto  naquele  momento,  comunicando  o  fato  ao
Conselho Tutelar responsável, em conformidade com o comando estabelecido no
art. 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como procurou entrar em
contato com a apelante, no dia seguinte, no intuito de evitar um encontro entre a
mãe da criança agressora com a mãe da criança agredida.

Não se vislumbra nenhum dano à moral dos apelantes, mas apenas um
mero aborrecimento possível de ser suportado por pessoas que mantém crianças
em seu convívio.

Não há que se falar em falha na prestação do serviço por parte da
instituição  de  ensino,  nem  em  responsabilidade  objetiva  desta,  uma  vez  que  a
demandada agiu dentro do estrito cumprimento do dever legal, ao acolher a criança
agressora, já que a agredida estava com sua mãe (a apelante) por perto na ocasião,
além de  comunicar  o  ocorrido  ao  órgão  responsável  pela  tutela  dos  direitos  de
crianças (Conselho Tutelar), como obrigação decorrente de expressa previsão legal
(art. 245 da Lei nº 8.069/90.

Diante do exposto, não há como acolher os argumentos tendentes a
reformar a sentença apelada.
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Em face de todo o acima exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº.Sr. Des. Leandro dos Santos, Presidente em
exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, o Exmº. Dr. Ricardo Vital de
Almeida,  a Exmª. Drª. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada para substituir o
Exmº. Sr. Des. José Ricardo Porto). Presente à sessão a Exmª. Drª. Jacilene Nicolau
Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador  Mário
Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em  31 de março de
2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
             RELATOR

g/06
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