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GINÁSTICA. ALUNA MATRICULADA NAS AULAS DE

GINÁSTICA ARTÍSTICA. ALEGAÇÃO DE OFENSAS

REITERADAS POR PARTE DA PROFESSORA. BULLYING.

NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA.

CPC/73, ART. 333, I .  RESPONSABILIDADE CIVIL

OBJETIVA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DANO MORAL.

DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA

MANTIDA.

1. Segundo o Enunciado Administrativo n. 2 do STJ, aos

recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a

decisões publicadas até 17 de março de 2016), como é o caso

dos autos, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade

na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então,

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A controvérsia cinge-se a presença ou não dos pressupostos

da responsabilidade civil, tendo em vista a alegação da autora

de bullying nas aulas de ginástica artística ministradas nas

dependências da academia de ginástica ré, por parte da

professora responsável, para fins de danos morais.

3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo
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conceito se amolda a academia ré, é objetiva, fundada no risco

da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC, 5º da Lei

n. 13.185/2015 e 186, 187, 927, 932, III e 943 do CC, não se

fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.

Basta, pois, a comprovação do liame de causalidade entre o

defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo

consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser

afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior

(CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3º, I) e

culpa exclusiva do ofendido e de terceiros (CDC, art. 14, § 3º,

II).

4. À luz dos arts. 1º, § 1º, da Lei n. 13.185/15 (instituiu o

Programa de Combate à intimidação sistemática - Bullying) e

art. 2º da Lei Distrital n. 4.837/12 (dispõe sobre a instituição da

política de conscientização, prevenção e combate ao bullying

nos estabelecimentos da rede pública e privada de ensino do

Distrito Federal), "entende-se por bullying todas as atitudes

agressivas, intencionais, repetitivas e sistemáticas, sem

aparente motivação, adotadas por uma pessoa, ou grupo delas,

em desfavor de outra ou outras, causando dor física ou

psicológica, angustia, sofrimento, depressão, estabelecendo

uma relação desigual de poder sobre a vítima, que não

consegue defender-se com eficácia. Para as vítimas,

dependendo de sua estrutura psíquica, da forma e da

intensidade dos ataques, as consequências mais comuns são o

baixo rendimento escolar e o desinteresse pelos estudos, a

e v a s ã o  e s c o l a r ,  p r o b l e m a s  p s i c o s s o m á t i c o s  e

comportamentais, transtorno do pânico e alterações extremas

de humor, anorexia e bulimia, fobias, stress, cefaléia, insônia e

tremores. Sentem-se rejeitadas e infelizes" (MADALENO, Rolf.;

BARBOSA, Eduardo. (coord.). Responsabilidade civil no direito

de família. São Paulo: Atlas, 2015, pp. 436 e 440).

4.1. Esse tipo de intimidação gratuita, reiterada e agressiva

pode ocorrer em qualquer contexto (na escola, no trabalho, no

clube, na vizinhança etc.), afrontando a dignidade da pessoa

humana e refletindo verdadeiro dano moral (CF, arts. 1º, III; 5º,

II, X, XV, XLI e XLII).
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5. No particular, não quedou comprovado nos autos o momento

em que a suposta conduta agressiva da professora de ginástica

artística se iniciou e a sua reiteração, tampouco eventual fobia

social, queda de rendimento escolar sofrida pela aluna, pois

sequer foi juntado aos autos seu histórico escolar ou laudo

psicológico que demonstrasse o abalo a direitos da

personalidade descrito na inicial. A prova oral produzida é

uníssona quanto à ausência de conduta agressiva por parte da

professora de ginástica artística, notadamente porque as aulas

são ministradas no mesmo espaço aberto, razão pela qual seria

possível ouvir eventual agressão. Os depoimentos explicitam,

inclusive, que, por várias vezes, a aluna se recusou a realizar

determinados exercícios, além de não gostar de ser corrigida,

ocasião em que a professora passou a ficar ao seu lado,

cobrando a realização da atividade, sem que fossem proferidas

palavras humilhantes.

5.1. Não se afasta a possibilidade de um comportamento mais

enérgico da professora em face da aluna, o que não

caracterizada qualquer conduta ilícita. Isso porque, a criança se

inscreveu para as aulas de ginástica artística, esporte este que,

como os demais, requer disciplina e dedicação, devendo ser

coibida pelo instrutor atitudes desordeiras e indisciplinares,

assim como aquelas realizadas incorretamente. Nesse

panorama, é aceitável e esperada a correção realizada pela

professora em face da aluna que está aprendendo e evoluindo

no esporte, apontando as falhas e equívocos, buscando

sempre o aprimoramento, sem que isso configure bullying.

5.2. Não tendo sido demonstradas as repetidas atitudes

agressivas da professora, afasta-se a configuração da prática

de bullying e, conseguintemente, o dever de compensação por

danos morais.

6. O art. 333 do CPC/73 distribui o ônus da prova de acordo

com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse

passo, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato

constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre

demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da

pretensão deduzida por aquele.Cuida-se de um indicativo para
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que o juiz se livre do estado de dúvida e decida o meritum

causae. Pairando essa incerteza sobre o fato constitutivo do

direito postulado, essa deve ser suportada pela parte autora,

por meio da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial

(CPC/73, art. 333, I).

7. A inversão do ônus probatório prevista no Código de Defesa

do Consumidor (art. 6º, VIII) não tem o condão de afastar a

autora do dever de produção de prova minimamente condizente

com o direito vindicado, notadamente quando as alegações não

se mostram verossímeis, tampouco há dificuldade na produção

da prova.

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 1ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ALFEU MACHADO - Relator,

ROMULO DE ARAUJO MENDES - 1º Vogal, TEÓFILO CAETANO - 2º Vogal, sob

a presidência do Senhor Desembargador ALFEU MACHADO,  em proferir a

seguinte decisão: CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME, de acordo

com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 18 de Maio de 2016.

Documento Assinado Eletronicamente

ALFEU MACHADO

Relator
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 Nas razões de apelação de fls. 181-192, alegou a autora recorrente

que sofreu ofensas reiteradas da professora de ginástica de solo na frente dos

outros alunos, enaltecendo seus erros e a tornando um referencial negativo da

turma. Aduziu que essa situação fática é confirmada pelo depoimento de sua prima

em juízo, que a acompanhou em uma aula e presenciou as ofensas da professora.

Salientou que a conduta reiteradamente ofensiva e humilhante da professora não

tem o condão de transferir a culpa pelo ocorrido à ora recorrente. Ressaltou que

eventual comportamento desobediente da aluna em momento algum foi comunicado

aos pais. Pontuou a existência de depoimentos contraditórios das testemunhas

arroladas pela ré. Nesses termos, requereu o conhecimento e provimento do apelo

para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido inicial de danos morais.

 Preparo às fls. 193-194.

 Apelação recebida no duplo efeito (fl. 199).

 Contrarrazões às fls. 202-208, pelo desprovimento do recurso.

 Parecer do MPDFT às fls. 213-216, pelo desprovimento do recurso.

 É o relatório.
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R E L A T Ó R I O

 Cuida-se de recurso de apelação interposto por ANA LUIZA

CARVALHO CUNHA rep. por MUCIO RODRIGUES DA CUNHA contra a r.

sentença de fls. 176-178 que, nos autos da ação por danos morais ajuizada em

desfavor de BRDF FITNESS CENTER ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA.,

embasada em bullying nas aulas de ginástica artística, julgou improcedente o

pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos

honorários advocatícios, fixados estes em R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme art.

20, § 4º, do CPC/73.
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De início, registre-se que, segundo o Enunciado Administrativo n. 2

do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a

decisões publicadas até 17 de março de 2016), como é o caso dos autos, devem ser

exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as

interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse passo, uma vez que ausente(s) preliminar(es) e/ou

prejudicial(is) de mérito, passo ao exame da questão de fundo.

Cinge-se a controvérsia em verificar a presença ou não dos

pressupostos da responsabilidade civil da ré apelada, BRDF FITNESS CENTER

ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA., tendo em vista a alegação da autora recorrente,

ANA LUIZA CARVALHO CUNHA rep. por MUCIO RODRIGUES DA CUNHA, de

bullying nas aulas de ginástica artística, para fins de compensação a título de danos

morais.

Desde logo, registre-se que a relação jurídica será analisada à luz

do Código de Defesa do Consumidor, pois a autora recorrente, na qualidade de

aluna das aulas de ginástica artística, e a ré recorrida enquadram-se no conceito de

consumidor e fornecedor de serviços, conforme arts. 2º e 3º do aludido Diploma

legal. Aplicável, ainda, pelo diálogo das fontes, as normas do CC.

Nesse viés, registre-se que a responsabil idade civi l  dos

fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a ré apelada, é objetiva,

fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC, 5º da Lei n.

13.185/2015e 186, 187, 927, 932, III, e 933 do CC, não se fazendo necessário

perquirir acerca da existência de culpa.

Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre

o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja

responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso

fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3º, I) e

culpa exclusiva do ofendido e de terceiros (CDC, art. 14, § 3º, II).

Na espécie, pretende a autora apelante a condenação da requerida
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V O T O S

O Senhor Desembargador ALFEU MACHADO - Relator

Conheço do recurso de apelação, porque presentes os

pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. É tempestivo (fls.

179-181), subscrito por advogado devidamente constituído (fl. 22) e recolhido o

devido preparo (fls. 193-194).
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apelada em danos morais, sob o fundamento de bullying praticado pela professora

responsável pelas aulas de ginástica artística, Sra. Luciana.

O termo inglês bullying é uma particularização do assédio moral,

enquanto importunação psíquica entre crianças. São ingressos indevidos e não

permitidos na esfera de proteção interna/anímica da pessoa, causando-lhe

transtornos e imiscuindo na personalidade de outrem, atingindo valores morais, com

infringência ao art. 5º, X, da CF, que assegura a inviolabilidade da intimidade, da

honra e da imagem das pessoas (STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil:

doutrina e jurisprudência. 8. ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2011, p. 1.952).

Esse termo é utilizado, portanto, para descrever atos intencionais,

repetitivos e gratuitos de violência física ou psicológica, praticados por um ou mais

indivíduos, com o objetivo de intimidar o outro, conforme art. 1º, § 1º, da Lei n.

13.185/2015 (instituiu o Programa de Combate à intimidação sistemática - Bullying) e

art. 2º da Lei Distrital n. 4.837/2012 (dispõe sobre a instituição da política de

conscientização, prevenção e combate ao bullying nos estabelecimentos da rede

pública e privada de ensino do Distrito Federal).

Em outros dizeres, bullying é o:

 

 

(...) fenômeno recentemente conhecido como um conjunto de

atitudes de violência física e/ou psicológica, de caráter

intencional e repetitivo, que causa dano à vítima. O ato do

bullying constitui, inequivocamente, ato ilícito (CC, arts. 186,

187), pois viola direitos da vítima e causa danos, direitos

constitucionalmente protegidos: intimidade, a vida privada, a

honra e a imagem das pessoas (CF, art. 5º, X).

(...).

De modo geral, entende-se por bullying todas as atitudes

agressivas, intencionais, repetitivas e sistemáticas, sem

aparente motivação, adotadas por uma pessoa, ou grupo delas,

em desfavor de outra ou outras, causando dor física ou

psicológica, angustia, sofrimento, depressão, estabelecendo

uma relação desigual de poder sobre a vítima, que não

consegue defender-se com eficácia.
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(...).

O bullying se caracteriza pelo domínio do agressor sobre a

vítima por meio de atos físicos ou psicológicos de perseguição

insidiosa, que reduzem a vítima a uma condição insignificante,

sem controle do rumo de suas ações e de sua própria vida.

(...).

A prática do bullying impõe várias consequências para as

vítimas e também para os agressores e testemunhas. Para as

vítimas, dependendo de sua estrutura psíquica, da forma e da

intensidade dos ataques, as consequências mais comuns são o

baixo rendimento escolar e o desinteresse pelos estudos, a

e v a s ã o  e s c o l a r ,  p r o b l e m a s  p s i c o s s o m á t i c o s  e

comportamentais, transtorno do pânico e alterações extremas

de humor, anorexia e bulimia, fobias, stress, cefaléia, insônia e

tremores. Sentem-se rejeitadas e infelizes. (MADALENO, Rolf.;

BARBOSA, Eduardo. (coord.). Responsabilidade civil no direito

de família. São Paulo: Atlas, 2015, pp. 435-436 e 439-440).

 

 

As formas de agressão, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei n.

13.185/2015 e do art. 3º Lei Distrital n. 4.837/2012, "são as mais diversas, como

empurrões, pontapés, insultos, espalhar histórias humilhantes, mentiras para

implicar a vítima a situações vexatórias, inventar apelidos que ferem a dignidade,

captar e difundir imagens (inclusive pela internet), ameaças (enviar mensagens, por

exemplo), e a exclusão" (PACIEVITCH, Thais. Bullying na escola. Disponível em:

Acesso em 3/5/2016).

Ressalte-se que esse tipo de intimidação gratuita, reiterada e

agressiva pode ocorrer em qualquer contexto (na escola, no trabalho, no clube, na

vizinhança etc.), afrontando a dignidade da pessoa humana e refletindo verdadeiro

dano moral (CF, arts. 1º, III; 5º, II, X, XV, XLI e XLII).

Nesse viés, do cotejo dos autos, verifica-se que a autora recorrente

encontrava-se matriculada em frequentava as aulas de ginástica artística,

ministradas pela professora Luciana, nas dependências da ré apelada.

Como bem destacado em 1º Grau (fl. 177), não quedou comprovado

nos autos o momento em que a suposta conduta agressiva da professora se iniciou
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e a sua reiteração, tampouco eventual fobia social, queda de rendimento escolar

sofrida pela autora, pois sequer foi juntado aos autos seu histórico escolar ou laudo

psicológico que demonstrasse o abalo a direitos da personalidade descrito na inicial.

Embora a autora e sua prima tenham sido ouvidas em juízo (fls. 133-

134), a narrativa por elas expostas não é suficiente para imputar qualquer

comportamento ilícito por parte da professora Luciana, por se encontrar isolada nos

autos.

Lado outro, o depoimento prestado pelas demais testemunhas (fls.

135-137), professores e estagiários - é uníssono quanto à ausência de conduta

agressiva por parte da professora de ginástica artística, notadamente porque as

aulas são ministradas no mesmo espaço aberto, razão pela qual seria possível ouvir

eventual agressão. Os depoimentos explicitam, inclusive, que, por várias vezes, a

autora se recusou a realizar determinados exercícios, além de não gostar de ser

corrigida, ocasião em que a professora Luciana passou a ficar ao seu lado, cobrando

a realização da atividade, sem que fossem proferidas palavras humilhantes. Confira-

se, a propósito, o conteúdo dos depoimentos:

 

 

(...) conhece a requerente; teve contato com a requerente por

dois meses; é professora de ginástica de solo; dá aulas para

turmas de 4 e 5 anos; na arena, ocorrem aulas simultâneas;

tudo que acontece nesse espaço, que é fechado, é

presenciado pelos professores; salvo engano, o espaço não

chega a 400 m² e ocorrem 3 aulas simultaneamente, razão pela

qual ouvem o que outros professores dizem; os fatos ocorreram

no 3º horário, 16h45; as turmas são separadas por faixa etária;

havia a turma do professor do professor Hugo, só de meninos,

a da professora Luciana, com crianças de 7 a 9 anos, e a da

depoente, com crianças de 4 a 5 anos; nesse dia, as crianças

foram orientadas a entrar na aula por faixa etária; primeiro a da

Luciana, depois a do Hugo e depois a da depoente; os

professores orientam os alunos a chegar, no máximo, com 10

minutos de atraso, mas acabam liberando a entrada de todos

os alunos que chegam depois; neste dia, a Coordenadora

Daniela chegou acompanhada da requerente e de mais uma
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outra criança; nesse momento, as demais crianças já estavam

na aula, no final do aquecimento, mesmo assim a professora

Luciana autorizou a entrada das menores; a aula da professora

Luciana é muito cheia; na Arena, os professores separam os

alunos para evitar tumulto; neste dia, a depoente estava

próxima à aula realizada pela professora Luciana, pois

enquanto a Luciana fazia preparação física, a depoente

ministrava aula de flexibilidade; visualizou quando Luciana

pediu para que seus alunos realizassem determinada

quantidade de pulos na corda; quando a professora Luciana

percebeu que a requerente não havia realizado todo o

exercício, ficou ao lado desta para que realizasse a atividade

nos moldes determinados; o mesmo aconteceu quando a

professora Luciana pediu aos alunos que fizessem atividade de

"barra"; como a requerente não realizou as repetições

determinadas, a professora Luciana pediu para que ela

completasse o exercício, ficando ao lado desta; em nenhum

momento ouviu a professora Luciana proferir palavras

humilhantes em relação à autora; em nenhum momento ouviu a

professora falar que Ana Luíza era burra e que não fazia nada

certo; a depoente prosseguiu com sua aula normalmente e não

presenciou qualquer outra ocorrência; ao término da aula, a

deopente foi embora; não se recorda de outros momentos em

que tenha presenciado aulas da professora Luciana e a

requerente; recorda desse fato porque quando um aluno tem

dificuldade, os professores passam a reparar; nesse dia foi

marcante porque somente a requerente não executou a

atividade proposta pela professora Luciana; acredita que o fato

possa ter decorrido de a autora ter levado uma amiga para

fazer aulas com ela.(Depoimento de JHULIANA KARIE DA

SILVA DO NASCIMENTO - fl. 135).

 

(...) conhece a requerente; ministrou aulas de ginástica

artística; salvo engano, o depoente ministrou aulas para ela por

um mês; não se recorda muito bem do comportamento da

requerente, mas apenas que ela não gostava muito de ser

corrigida; muitas vezes, a autora fingia que realizava os
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exercícios e o depoente tentavam fazer com que a menor

realizasse a atividade corretamente, mas como ela fazia

expressões de que não estava satisfeita, acabavam desistindo

de insistir na realização correta da atividade; já presenciou

atividades ministradas pela professora Luciana e a requerente;

o transcorrer das aulas era tranqüilo; de vez em quanto havia

atritos entre a professora Luciana e a requerente no sentido de

corrigir as atividades que deveriam ser realizadas pela autora,

e esta não concordava; esclarece que nada era fora do normal,

pois isso era comum; não presenciou a professora Luciana

chamar a requerente de burra ou mesmo dizer que esta não

sabia fazer nada; comparado à academia, o ambiente das

atividades é grande; é possível ouvir o que os outros

professores dizem por ser um ambiente controlado; o tamanho

do local das atividades é similar ao de uma quadra de futebol

de salão, onde vários professores dão aula ao mesmo tempo.

(...) tirando a parte da correção, realizada pela professora

Luciana, que era recorrente, nada mais aconteceu de diferente

no dia; durante o exercício de força (barra), a professora

Luciana corrigiu a autora, solicitando para que esta puxasse o

queixo até a altura da barra; a autora tentou realizar o

exercício, mas não conseguiu; a professora Luciana não mais

insistiu; o depoente esclarece que ouviu a conversa da

professora Luciana e a requerente, pois estava ao lado das

duas; lembra-se bem dos fatos ocorridos nesse dia, pois

aproximadamente uma semana depois a mãe da autora

apareceu na academia para realizar reclamações e o depoente

precisou relatar os fatos à coordenação, passando por escrito o

que ocorreu durante a aula; no dia dos fatos, realizaram uma

brincadeira de pique esconde, mas não houve qualquer

incidente. (Depoimento de HUGO MENDONÇA LIMA - fl. 137).

 

 

Ressalte-se, como bem salientado pela douta Procuradoria de

Justiça (fl. 215/verso), que não se afasta a possibilidade de um comportamento mais
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enérgico da professora em face da autora apelante, sem que seja caracterizada

qualquer conduta ilícita. Isso porque, a criança se inscreveu para as aulas de

ginástica artística, esporte este que, como os demais, requer disciplina e dedicação,

devendo ser coibida pelo instrutor atitudes desordeiras e indisciplinares, assim como

aquelas realizadas incorretamente. Nessa situação, é aceitável e esperada a

correção realizada pela professora em face da aluna que está aprendendo e

evoluindo no esporte, apontando as falhas e equívocos, buscando sempre o

aprimoramento, sem que isso configure bullying ou ofensa moral.

Afinal, "discussões e brigas pontuais não caracterizam o fenômeno.

Conflitos entre alunos e professor ou entre aluno e gestor, não são considerados

bullying" (MADALENO, Rolf.; BARBOSA, Eduardo. (coord.). Responsabilidade civil

no direito de família. São Paulo: Atlas, 2015, p. 437)

Dessa forma, não tendo sido demonstradas as repetidas atitudes

agressivas da professora, tal qual noticiado na inicial, afasta-se a configuração da

prática de bullying e, conseguintemente, o dever de compensação por danos morais.

Rememore-se que o art. 333 do CPC/73 distribui o ônus da prova de

acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, à

parte autora cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito

afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e

modificativos da pretensão deduzida por aquele.Cuida-se de um indicativo para que

o juiz se livre do estado de dúvida e decida o meritum causae. Pairando essa

incerteza sobre o fato constitutivo do direito postulado, essa deve ser suportada pela

parte autora, por meio da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (CPC/73,

art. 333, I).

Impera acentuar, por derradeiro, que a inversão do ônus probatório

prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) não significa impor à

parte adversa o ônus de demonstrar o direito alegado na inicial, notadamente

quando as alegações da consumidora não se mostram verossímeis, tampouco há

dificuldade na produção desses elementos (hipossuficiência).

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.
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O Senhor Desembargador ROMULO DE ARAUJO MENDES - Vogal

Com o relator.
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O Senhor Desembargador TEÓFILO CAETANO - Vogal

Com o relator.

 D E C I S Ã O

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME
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