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PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BULLYING.

FACULDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

AUSÊNCIA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA

MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta em face de r. sentença que

julgou improcedente o pedido de  indenização por supostos

danos morais, extinguindo o feito com base no art. 487, inciso I,

do CPC

2. De acordo com o art. 14 do CDC, que adota a teoria do risco

d o  e m p r e e n d i m e n t o ,  o  f o r n e c e d o r  r e s p o n d e ,

independentemente de culpa, pela reparação dos danos

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação

dos serviços, salvo quando provar que prestou o serviço e o

defeito inexiste ou em caso de culpa exclusiva do consumidor

ou de terceiro.

3. Aresponsabilidade civil da instituição de ensino está

enquadrada como de natureza objetiva, aferível pela

demonstração do dano e do nexo de causalidade entre este e a

falha no serviço prestado

4. Bullying é uma palavra de origem inglesa utilizada para

nominar atos de violência física ou psicológica praticados por

uma pessoa ou um grupo de pessoas em desfavor de alguém
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que se encontra em situação de inferioridade.

5. Do acervo probatório verifica-se que a discussão que deu

azo à propositura desta demanda foi um episódio isolado,

motivada pela realização de trabalho em grupo, razão pela qual

não restou configurado bullying ou qualquer violação aos

direitos da personalidade da autora. Ausente, portanto, o dever

de indenizar.

6. Tais fatos não evidenciam a falha na prestação dos serviços

ofertados pelo apelado, razão pela qual ausentes os elementos

caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam, a

conduta lesiva, o dano ocasionado e o nexo de causalidade.

7. Recurso conhecido e desprovido.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 2ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, SANDOVAL OLIVEIRA -

Relator, SANDRA REVES - 1º Vogal, JOÃO EGMONT - 2º Vogal, sob a presidência

da Senhora Desembargadora CARMELITA BRASIL,  em proferir a seguinte

decisão: NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e

notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 19 de Julho de 2017.

Documento Assinado Eletronicamente

SANDOVAL OLIVEIRA

Relator
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 Trata-se de apelação interposta por SUELI TEIXEIRA DE SOUZA

em face da r. sentença de fls. 138/140, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 20ª

Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento subordinada ao procedimento

comum (Indenização por danos morais), ajuizada em desfavor da FACULDADE JK

MICHELÂNGELO, julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com base no

art. 487, inciso I, do CPC.

 Em face da sucumbência, condenou a requerente ao pagamento de

custas e honorários advocatícios, estes no equivalente a 10% (dez por cento) do

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, cuja exigibilidade restou

suspensa em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita, consoante o art.

98, § 3º, do mesmo diploma legal.

 Em suas razões de recurso (fls. 145/154), a apelante afirma ter sido

vítima de “bullying” por alguns colegas de classe que promoveram xingamentos e

intimidações, nas dependências da faculdade onde cursava Pedagogia.

 Assevera que a faculdade foi omissa quanto ao episódio e, ao invés

de impedir as agressões, limitou-se a tentar remediar o fato ao realizar uma reunião

com os envolvidos.

 Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a

sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial e condenar a ré ao pagamento

de indenização por danos morais.

 Preparo dispensado em razão do deferimento da gratuidade de

justiça à fl. 136.

 Contrarrazões às fls. 158/178 pela manutenção da sentença.

 É o relatório.
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R E L A T Ó R I O
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Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

e passo à análise do mérito.

De acordo com o art. 14 do CDC, que adota a teoria do risco do

empreendimento, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação

dos serviços, salvo quando provar que prestou o serviço e o defeito inexiste ou em

caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A responsabilidade civil da instituição de ensino está enquadrada

como de natureza objetiva, aferível pela demonstração do dano e do nexo de

causalidade entre este e a falha no serviço prestado. No caso em apreço, para

desobrigar-se do dever de indenizar, é imperioso que o réu faça prova de que não

houve defeito no serviço.

Diante disso, é necessário verificar se estão presentes os requisitos

da responsabilidade objetiva da faculdade pelos danos alegados pela apelante.

Na origem, a autora sustenta que era aluna da Faculdade JK

Michelangelo, onde cursava Pedagogia. No dia 22/06/2016, teve seus direitos da

personalidade violados em razão de ter sido vítima de "bullying" perpetrado por

alguns colegas, que promoveram xingamentos e intimidações contra ela, nas

dependências da faculdade.

Diante de tais fatos, alega falha na prestação dos serviços ofertados

pela instituição de ensino em razão da ausência de segurança no local, razão pela

qual requer a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos

morais.

Sabe-se que o Bullying é uma palavra de origem inglesa utilizada

para nominar atos de violência física ou psicológica praticados por uma pessoa ou

um grupo de pessoas em desfavor de alguém que se encontra em situação de

inferioridade.

Diante do crescimento desse tipo de prática no país, foi editada

recentemente a Lei 13.185/2015 que instituiu o Programa de Combate à Intimidação
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V O T O S

O Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA - Relator

Inicialmente, impende consignar que a sentença foi disponibilizada

no Diário de Justiça Eletrônico em 11/05/2017 e o apelo interposto no dia

31/05/2017, sendo, portanto, tempestivo. Sem preparo, em razão do deferimento da

gratuidade de justiça à fl. 136. Manifesto o interesse recursal.
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Sistemática (Bullying) que, em seu art. 1º, § 1º, estabelece um conceito para tais

atos, in verbis:

 

(...)

§ 1o  No contexto e para os fins desta Lei, considera-se

intimidação sistemática (bullying) todo ato de violência física ou

psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação

evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais

pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando

dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de

poder entre as partes envolvidas.

 

E, ainda, o caput do artigo 2º da referida Lei estabelece que:

 

Art. 2o  Caracteriza-se a intimidação sistemática (bullying)

quando há violência física ou psicológica em atos de

intimidação, humilhação ou discriminação e, ainda:

I - ataques físicos;

II - insultos pessoais;

III - comentários sistemáticos e apelidos pejorativos;

IV - ameaças por quaisquer meios;

V - grafites depreciativos;

VI - expressões preconceituosas;

VII - isolamento social consciente e premeditado;

VIII - pilhérias.

 

Verifica-se dos depoimentos das testemunhas arroladas (fls.

118/123) que a autora pagou R$ 50,00 (cinquenta reais) para uma colega, a fim de

que esta realizasse um trabalho acadêmico consistente na elaboração de maquete.

Ocorre que a recorrente não ficou satisfeita com o resultado e exigiu o dinheiro de

volta, o que gerou toda uma discussão envolvendo, inclusive, os demais alunos
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presentes na sala de aula.

Segundo a coordenadora do curso de Pedagogia e Letras, à época

dos fatos (fl. 118), a apelante se dirigiu à coordenação e relatou ter sido agredida

verbalmente pelos colegas de classe, sem declinar o motivo da desavença. Contudo,

após certa insistência, ela informou que tudo decorreu da realização de um trabalho

em grupo. Diante disso, a coordenadora propôs uma conversa com os envolvidos

para averiguar o ocorrido, o que foi prontamente aceito pela recorrente.

Da conversa restou firmado um acordo entre todos os alunos no

sentido de que se comprometessem a pedir desculpas à apelante e, ainda, que dali

em diante ela realizaria todos os trabalhos acadêmicos sozinha, conforme

depoimento da aluna e representante de sala, DAYANE CARNEIRO DE SOUZA (fl.

120), in verbis:

 

(...) que no dia seguinte, todos os envolvidos foram para a

coordenação, inclusive a depoente e que todos os fatos aqui

narrados foram expostos à coordenadora; que diante da

coordenadora, os envolvidos pediram desculpas à requerente e

que esta pediu à coordenadora que a partir daquele momento

que não fosse forçada a fazer trabalho em grupo, pois relatou

ter problemas de se relacionar com as pessoas; que na ocasião

a coordenadora aceitou a proposta da requerente de que não

mais fizesse trabalhos em grupo; que na visão da depoente,

nessa reunião, a situação tinha sido resolvida; que depois

desse dia, a requerente não voltou a frequentar o curso (...).

 

Do acervo probatório juntado aos autos, verifica-se que o motivo da

discussão que deu azo à propositura desta demanda foi a realização de um trabalho

em grupo. Em razão desse episódio isolado, foram proferidos, no calor do momento,

xingamentos mútuos.

Dessa maneira, entendo que a autora não foi alvo da prática de

bullying durante o período em que esteve na faculdade. Foi demonstrada apenas a

ocorrência de um episódio em que se desentendeu com os colegas em relação a um

trabalho realizado. Resta, portanto, descaracterizada a violência psicológica

intencional e repetitiva, necessária para se configurar o bullying, o que certamente
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ensejaria a intervenção da instituição ré de maneira mais incisiva.

Logo, não restou configurada qualquer violação aos direitos da

personalidade da autora por parte da ré. Ausente, portanto, o dever de indenizar.

Ademais, a instituição de ensino superior não se omitiu, pois

envidou esforços com vistas à solução do conflito à medida que os fatos foram

devidamente apurados, consoante restou demonstrado pelos depoimentos de fls.

118/123.

Nesse sentido, confira-se:

 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO

CONSTITUICIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BULLYING. ESCOLA.

PRESTAÇÃO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO. DEVER DE

INDENIZAR. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO

PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Constituição Federal prevê "Art. 227. É dever da família,

da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente

e ao jovem, 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."

2. No caso em análise, o aluno estudou na instituição de ensino

ré por seis anos e conforme o laudo pericial sofreu bullying,

caracterizada por violência verbal de colegas de classe.

3. Sobre falha na prestação de serviço leciona Leonardo de

Medeiros Garcia: para averiguação da responsabilidade em

razão da prestação de serviços defeituosos é preciso

demonstrar o dano ocorrido (acidente de consumo) e a relação

de causalidade entre o dano e o serviço prestado (nexo

causal). (in Direito do Consumidor. Código Comentado e

Jurisprudência. 11ª Ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2015. p.

183)

4. Do arcabouço probatório não é possível verificar nexo
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causal entre o dano e prestação de serviço. Os

d o c u m e n t o s  c o l a c i o n a d o s  n o t i c i a m  z e l o  n o

acompanhamento pedagógico e educacional do aluno.

Contudo, uma das características de personalidade do

agredido demonstra dificuldade em informar as agressões

sofridas, razão pela qual, não é possível imputar a escola a

ocorrência das agressões.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

(Acórdão n.924136, 20101110030498APC, Relator: ROMULO

DE ARAUJO MENDES, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1ª

TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no

DJE: 15/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos

acrescidos)

 

Logo, descabe falar em indenização por danos morais porque não

demonstrada a falha na prestação de serviços pela apelada. Assim, a sentença

vergastada deve ser mantida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, em

consequência, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do

valor da causa, conforme art. 85, § 11, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa

em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.
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A Senhora Desembargadora SANDRA REVES - Vogal

Com o relator

O Senhor Desembargador JOÃO EGMONT - Vogal

Com o relator
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 D E C I S Ã O

NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME
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