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INTRODUÇÃO
O ambiente escolar é um espaço social caracterizado pelas 

múltiplas possibilidades de convivência e interação. Entretanto, 

dessa convivência surgem problemas que podem ser pontuais ou 

caracterizados como violência sistemática. Dentre os fatos mais 

significativos constatados, destacam-se atos de violência 

repetitiva e intencional, também conhecidos por bullying.

Nos últimos anos, o cyberbullying apresentou elevado 

crescimento em todas em todos os níveis de escolaridade (do 

ensino fundamental ao ensino superior) e atinge escolas públicas 

e privadas, bem como as universidades e clubes.
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O QUE É C OMPLIA NC E 

E SC OLA R?

QUAL A SUA 

NECESSIDADE NA 

ESCOLA?
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A palavra significa COMPLIANCE tem origem no verbo 

em inglês “to comply” que significa agir de acordo com 

uma regra, uma instrução interna.

No Brasil, não é incomum que a palavra compliance seja

compreendida como sinônimo de sistemas anticorrupção 

e, consequentemente, existem instituições de ensino que 

alegam não precisarem de programa de compliance 

porque não possuem relações comerciais ou 

institucionais com os órgãos públicos.



As instituições de ensino contemporâneas precisam entender e 

observar as regras pré-estabelecidas no ambiente presencial e 

virtual, de abrangência federal, estadual e municipal; estas leis 

são orientações e ou obrigações legais, tais como leis 

trabalhistas, leis relativas ao Marco Civil da Internet e lei do 

Bullying, relações consumeristas, relações com mantenedores, 

discentes, docentes, pais de alunos, concorrentes, Diretorias de 

Ensino e demais órgãos públicos.
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C OMO FUNC I ONA  O 

COMPLIANCE DENTRO

DA ESCOLA?
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Como são muitas leis e diversos níveis de atuação, existe a 

necessidade imperativa de analisar todas as situações fáticas e 

leis, de forma a criar instruções internas para nortear todos os 

envolvidos na comunidade escolar e para que as obrigações 

sejam cumpridas. A área de compliance pode estar dentro da 

área jurídica e ou mesmo pode ser uma área específica.

Esta área tem como atribuição, gerar estas orientações de forma 

a colocar a organização dentro das leis e normas que afetam o 

negócio, evitando multas, ações indenizatórias e processos 

criminais contra os diretores e mantenedores.
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C OMO PRE VINIR  

CRIMES E INC IDENTES 

CRIMINAIS?
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A prevenção e diagnose precoce geram frutos de valor 

inestimável à comunidade escolar. Com a aplicação do 

compliance escolar, essas escolas estão protegidas de forma 

jurídica e pedagógica do uso irregular de tecnologias no 

ambiente escolar. Atualmente, os participantes do programa 

podem facilmente comprovar os benefícios da implantação do 

programa. Os coordenadores e professores que receberam o 

curso de treinamento podem tranquilamente atuar nos casos 

de agressão presencial e virtual; lidar com questões éticas e 

legais não causa assombro ou pânico, pois os profissionais 

estão preparados para qualquer circunstância.
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Intervenções diretas de esclarecimento junto aos que promovem o 

bullying ou cyberbullying, especialmente quando dirigidas aos líderes 

dos grupos de agressores, são muito efetivas quando coordenadas 

dentro do programa “Proteja-se dos Prejuízos do Cyberbullying”.

A orientação jurídica e pedagógica correta inibe e previne a ação 

violenta presencial e virtual. Os educadores estão aptos a observar os 

alunos que apenas seguem os líderes por medo e submissão. Todos 

que estão envolvidos, direta ou indiretamente, precisam de suporte e 

apoio jurídico e pedagógico.



QUAIS SÃO AS 

C ON SEQUÊ NC IAS 

CRIMINAIS E C IVIS 

PARA DIRE TORES E 

MANTENEDORES?

1212



13

A obrigação das instituições de ensino, clubes e agremiações

recreativas é implementar o programa de combate ao 

bullying nos termos da lei 13.185/2015 e Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação ¹

¹ Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 

comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;
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nº 9.394/96, artigo 12, incisos IX e X, com todos os requisitos 

exigidos. Se não o fizerem, o serviço prestado será defeituoso, 

violando o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ², sem 

prejuízo da apuração da responsabilidade penal dos diretores e 

mantenedores nos termos do artigo 13 do Código Penal ³.

II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;

III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;

IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;

V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento;

VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 

integração da sociedade com a escola;
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VII - informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 

execução de sua proposta pedagógica.

VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a 

frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; (Redação 

dada pela Lei nº 12.013, de 2009)

VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao respectivo representante 

do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinqüenta por cento 

do percentual permitido em lei. (Incluído pela Lei nº 10.287, de 2001)

VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas 

acima de 30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei; (Redação dada pela Lei nº 13.803, de 2019)

IX - promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência,

especialmente a intimidação sistemática (bullying), no âmbito das escolas; (Incluído pela Lei nº 13.663, de 2018)

X - estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. (Incluído pela Lei nº 13.663, de 2018)
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² Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se 

em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.
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³ Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa.

Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. (Redação dada pela Lei

nº 7.209, de 11.7.1984)

Superveniência de causa independente (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o 

resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 

11.7.1984)

Relevância da omissão (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)



A LER TA!
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Alertamos aos colégios que ainda não se adequaram à lei nº 13.185/2015 que 

nunca é tarde para cumprir a eterminação legal. É importante não esperar o 

problema acontecer – a conduta do administrador escolar deve ser preventiva e 

não apenas reativa. A aplicação imediata de políticas de compliance escolar 

objetiva a proteção de vidas e a perpetuação do sucesso pedagógico na era virtual.
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Benefícios usufruídos em curto prazo
As escolas que implementaram o programa “Proteja-se dos Prejuízos do Cyberbullying” 

estão colhendo os frutos do árduo e dedicado trabalho de compliance escolar, sendo eles:

 Menos atendimentos em relação a brigas no WhatsApp

 Otimização de tempo dos professores e funcionários

 Acordos e extinção dos problemas antes de se tornatrem processos judiciais

 Regularização da escola diante das Diretorias de Ensino e orgãos públicos

 As escolas se tornam Modelos publicos de referencia em pacificação social

 Reconhecimento das atividades pela comunidade local

  Aumento de matriculas

 Diminuição do numero de inadimplentes

 Blindagem jurídica do colegio e dos seus diretores e mantenedores.
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§ 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir 

incumbe a quem:(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)



A C LASSNE T
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Fundada em 2010, a Class Net ajuda as pessoas a 

avançarem fazendo uso de estratégias e recursos 

disponíveis no ambiente online.

Temos em nosso DNA a busca contínua pela entrega de 

serviços de alto padrão. Com uma equipe arrojada, 

multidisciplinar e altamente especializada, estamos 

sempre prontos para atender nossos clientes nas mais 

variadas demandas. 

Quer saber mais sobre como impulsionamoes 

o desenvolvimento e proteção de empresas e 

instituições de ensino?   

Temos em nosso DNA a busca contínua pela entrega de 

serviços de alto padrão. Com uma equipe arrojada, 

multidisciplinar e altamente especializada, estamos 

sempre prontos para atender nossos clientes nas mais 

Quer saber mais sobre como impulsionamoes 

o desenvolvimento e proteção de empresas e 

VISITE NOSSO SITE

https://www.classnet.tech/

