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01. Encontra-se em trâmite no Congresso, o 
Projeto de Lei número 7457/2010, da autoria da 
Deputada Sueli Vidigal. Referido projeto define o 
que é bullying e determina que as escolas, públicas e 
privadas, adotem políticas de conscientização do 
corpo docente e discente sobre o tema.  
  
02. Da justificativa de referido projeto 
destacamos:  “A expressão “BULLYING” origina-
se no idioma inglês, derivando de “bully”, ou seja, 
valentão, brigão, arruaceiro, sem similar em nossa 
língua pátria. Sua definição, no contexto da presente 
proposição, se evidencia pelo desejo consciente e 
deliberado que um individuo ou grupo tem em 
maltratrar, reiteradamente, outra pessoa ou colocá-la 
sob permanente tensão, impondo-lhe sofrimento 
físico ou psicológico.”  
 
03. O PL 7.457/2010 elenca práticas que 
caracterizam bullying, dentre as quais a criação de 
apelidos vergonhosos, ou vexatórios, disseminação 
de boatos que denigram a imagem ou a honra de 
outrem, ameaças e agressões físicas, submissão a 
condições humilhantes. Destacamos ainda que o PL 
prevê o cyberbullying, ou seja, a divulgação de 
conteúdo difamatório, ou constrangedor em blogs, 
redes sociais, sítios na Internet, ou ainda postados 
através de celulares, pagers e quetais.  
 
04. Referido PL cria a obrigação das escolas 
relatarem à Secretaria Estadual de Educação, em 
periodicidade a ser determinada, todas as 
ocorrências de bullying em suas dependências, e 
deixa a critério de cada escola a imposição das 
medidas sócio educativas adequadas àqueles que 
cometerem bullying no ambiente escolar, de forma 

que se busque a mudança de comportamento do 
“infrator”.  
 
05. Aqui cabe um esclarecimento – o bullying 
escolar não apenas pode ser praticado contra crianças 
(alunos), mas ao reverso, pode ser praticado por 
crianças. É usual que vejamos noticias em jornais de 
educadores que praticaram lesão corporal ou maus 
tratos com seus alunos. Mas o inverso não é 
comumente relatado. Entretanto, no caso do 
cyberbullying, há registros deste fenômeno, ou seja, de 
crianças que agrediram professores através da Internet. 
A este respeito citamos o acórdão proferido pela 2ª 
Câmara Cível do TJRO, apelação cível numero 
100.007.2006.011349-2, assim ementado: 
 
06. “Indenizatória. Danos morais, Comunidade 
virtual. Divulgação, por menores de mensagens 
depreciativas em relação a professor. Identificação. 
Linguagem chula  e de baixo calão. Ameaças. Ilícito 
configurado. Ato infracional apurado. Cumprimento 
de Medida sócio educativa. Responsabilidade dos Pais. 
Negligencia ao dever de legal de vigilância”.  
 
07. Se por um lado as escolas respondem pelos 
atos praticados por seus representantes e prepostos 
enquanto no exercício de suas funções - e para isto 
não é necessário promulgação de lei nova, haja vista já 
existirem dispositivos no Código Civil (artigo 932, IV) 
e no Código do Consumidor (artigo 14) aptos a regular 
a matéria - por outro, também os pais respondem por 
atos praticados por seus filhos, enquanto membros de 
uma determinada comunidade escolar.  
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08. Não se deve, por conseguinte, tentar 
transferir a responsabilidade dos pais às escolas e 
vice versa. Ambos os lados, pais e escolas, têm 
responsabilidades que coexistem e que podem 
eventualmente se somar. 
 
09. Na PRÁTICA, o PL 7.457/2010 denota 
preocupação do Legislador com um fenômeno 
crescente no Brasil, o bullying e cyberbullying 
correlatos ao ambiente escolar. Tal matéria diz 
respeito ao direito à educação e ao direito à infância, 
e merece ser discutida de forma ampla pela 
sociedade e por representantes do Judiciário e do 
Legislativo.  
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O PRESENTE BOLETIM TEM CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO POSSUI O CARÁTER DE OPINIÃO LEGAL, OU ASSESSORIA 

JURÍDICA. TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS À BRENTANI RONCOLATTO ADVOGADOS, NOS TERMOS DA LEI. 

O Comitê Gestor da Internet (CGI), em 07 de maio do 

corrente, aprovou através da Resolução número 003/2010 o 

Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos aos 

nomes de Domínio sob o “.BR” - SACI- Adm. Em 30 de  

setembro deste ano, foi promulgado o Regulamento que 

disciplina o SACI- Adm. Até o presente momento apenas o 

Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comercio 

Brasil -Canadá está cadastrado junto ao NIC para resolver 

conflitos relativos a nomes de domínio.  

Recortes 


