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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS.

ACADEMIA. AULAS DE GINÁSTICA ARTÍSTICA. BULLYING.

NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL

AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.

R E A N Á L I S E  D O  M É R I T O .  I M P O S S I B I L I D A D E .

PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o Enunciado Administrativo n. 3 do STJ, aos

recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), como é

o caso dos autos, devem ser exigidos os requisitos de

admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando

houver contradição, omissão, obscuridade e/ou erro material no

ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC/15, antigo

535 do CPC/73, não para reexame da matéria já apreciada,

nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do

julgado.

3. O inciso II do art. 1.022 do CPC/15 é mais preciso que o

inciso II do art. 535 do CPC/73 no que diz respeito à definição

de omissão.
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3.1. Segundo o paragrafo único desse preceptivo legal c/c o

artigo 489, § 1º, ambos do CPC/15, considera-se omissa a

decisão que: a) deixar de se manifestar sobre tese firmada em

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção

de competência aplicável ao caso sob julgamento; b) se limitar

à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem

explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; c)

empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o

motivo concreto de sua incidência no caso; d) invocar motivos

que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; e) não

enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes

de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; f) se

limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem

identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar

que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; g)

deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou

precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência

de distinção no caso em julgamento ou a superação do

entendimento.

4. O acórdão embargado expressamente se manifestou acerca

das questões de relevo, notadamente quanto à falta de provas

da conduta agressiva da professora de ginástica artística,

assim como de eventual fobia social ou queda de rendimento

escolar da aluna, para fins de configuração do bullying (Lei n.

13.185/15; CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187, 927 e 932) e,

conseguintemente, do dever indenizatório, sendo o pedido de

danos morais julgado improcedente.

5. Inexistindo qualquer vício a ser sanado, e considerando que

a via dos embargos de declaração não serve ao efeito

infringente, nem mesmo à rediscussão da matéria, rejeitam-se

os declaratórios interpostos.

6. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação

expendida no acórdão - afinal, as decisões judiciais nem

sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o

Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via

estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a

irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.
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7.  O CPC/2015, dentre as concepções possíveis de

prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no

STF, por muitos chamadas de "prequestionamento ficto" em

seu art. 1.025.Portanto, a simples interposição dos aclaratórios

é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento,

independentemente do êxito desse recurso.

8. A pretensão de simples reexame de prova não enseja

recurso especial (Súmula n. 7/STJ) e/ou extraordinário (Súmula

n. 279/STF).

9. Recurso conhecido e desprovido.
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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,

TEÓFILO CAETANO - 1º Vogal, SIMONE LUCINDO - 2º Vogal, sob a presidência

do Senhor Desembargador ALFEU MACHADO,  em proferir a seguinte decisão:

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, UNÃNIME, de acordo com a ata do

julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 31 de Agosto de 2016.

Documento Assinado Eletronicamente

ALFEU MACHADO

Relator
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 CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO

COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. ACADEMIA DE

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

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
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R E L A T Ó R I O

 Cuida-se de embargos de declaração interpostos por ANA LUIZA

CARVALHO CUNHA REP. POR MUCIO RODRIGUES DA CUNHA em face do v.

acórdão de fls. 221-227, assim ementado:
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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).

 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
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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

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
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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.

(Acórdão n. 942500, 20140111730947APC, Relator: ALFEU

MACHADO 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento:

18/05/2016, Publicado no DJE: 31/05/2016. Pág.: 214-233)

  

 

 Nas razões recursais de fls. 233-243, alegou a autora embargante a

presença de omissões no v. acórdão. Aduziu que o depoimento prestado à fl. 133

demonstra que a autora não gostava da aula de ginástica artística porque a

professora a chamava de burra, ressaltando que nada que ela fazia era certo e que

não era para ninguém copiá-la. Abordou que os adjetivos utilizados pela professora

ultrapassam os limites do aceitável. Pontuou que o depoimento da autora é

corroborado pelo de sua prima, à fl. 134, a qual presenciou as agressões verbais

perpetradas pela professora, evidenciando a presença do dano. Demais disso,

sustentou que o v. acórdão se baseou exclusivamente no depoimento das

testemunhas da ré embargada (fl. 190), que apresentam contradições. Além disso,

salientou que o v. acórdão “deixou de observar a alegação que são as próprias

circunstâncias em que as aulas são ministradas é que impedem de as testemunhas

terem testemunhado as ofensas direcionadas à recorrente” (fl. 240). Ressaltou que

eventual comportamento desobediente da aluna deveria ter sido comunicado aos

pais. Nesses termos, pugnou pelo conhecimento e provimento dos declaratórios

para sanar os pontos omissos.

 Contrarrazões às fls. 247-251, pelo desprovimento do recurso.

 O MPDFT apresentou manifestação às fls. 255-256, pela rejeição

dos declaratórios.

 É o relatório.
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O Enunciado Administrativo n. 3 do STJ, por sua vez, estabelece

que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões

publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de

admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

Em complementação, o Enunciado Administrativo n. 4 do STJ dispõe

que:

 

 

Nos feitos de competência civil originária e recursal do STJ, os

atos processuais que vierem a ser praticados por julgadores,

partes, Ministério Público, procuradores, serventuários e

auxiliares da Justiça a partir de 18 de março de 2016, deverão

observar os novos procedimentos trazidos pelo CPC/2015, sem

prejuízo do disposto em legislação processual especial.

 

 

No particular, considerando que o v. acórdão de fls. 221-227 foi

publicado em 1º/6/2016 (fls. 228-230) e que recurso data de 10/6/2016 (fl. 233), deve

o inconformismo ser dirimido à luz do CPC/15, conforme preconiza o princípio do

tempus regit actum (o tempo rege o ato).

Dessa forma, conheço dos embargos de declaração, porquanto

presentes os pressupostos de sua admissibilidade. O recurso é tempestivo

(fls. 228-233; CPC/15, art. 1.023), subscrito por advogado devidamente

constituído (fl. 22) e dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art.

1.023 do CPC/15, com correspondência no art. 536 do CPC/73.
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V O T O S

O Senhor Desembargador ALFEU MACHADO - Relator

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), devem ser exigidos os requisitos de

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

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
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Como sabido e consabido, os embargos declaratórios têm

cabimento apenas quando houver contradição, omissão, obscuridade e/ou erro

material no ato judicial, conforme preceitua o artigo 1.022 do CPC/15, antigo 535 do

CPC/73, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível

para inovação ou modificação do julgado.

O inciso II do art. 1.022 do CPC/15 é mais preciso que o inciso II do

art. 535 do CPC/73 no que diz respeito à definição de omissão, entendida esta como

a "ausência de pronunciamento do juiz a respeito de aspecto relevante na causa,

não somente sobre algum pedido (decisão citra petita), mas de algum aspecto

importante da causa de pedir ou da contestação" (GARCIA, Gustavo Felipe Barbosa.

Novo código de processo civil: principais modificações. Rio de Janeiro: Forense,

2015, p. 280).

Confira-se, a propósito, o seu conteúdo:

 

 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer

decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia

se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de

assunção de competência aplicável ao caso sob

julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489,

§ 1º. (g.n.)

 

 

Segundo o paragrafo único desse preceptivo legal c/c o artigo 489, §

1º, ambos do CPC/15, considera-se omissa a decisão que: a) deixar de se

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente

de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; b) se limitar à
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indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação

com a causa ou a questão decidida; c) empregar conceitos jurídicos indeterminados,

sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; d) invocar motivos que se

prestariam a justificar qualquer outra decisão; e) não enfrentar todos os argumentos

deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo

julgador; f) se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar

seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se

ajusta àqueles fundamentos; g) deixar de seguir enunciado de súmula,

jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de

distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

No particular, com a devida vênia a irresignação exposta pela parte

embargante, não houve a demonstração de qualquer omissão no julgado

impugnado.

Isso porque não há tese firmada em julgamento de casos repetitivos

ou em incidente de assunção de competência aplicável à espécie, sendo certo que a

decisão colegiada não se limitou à indicação, reprodução ou paráfrase de ato

normativo, explicitando expressamente cada dispositivo legal invocado com a

matéria posta a desate. Basta o cotejo de fls. 221-227 para confirmar essa situação.

Não houve, ainda, o emprego de conceitos jurídicos indeterminados.

Os motivos expostos, por sua vez, guardam relação com a

particularidade do caso apresentado, não tendo sido invocados precedentes ou

enunciado de súmula de forma genérica, estando a fundamentação em estrita

obediência à legislação e ao conjunto probatório apresentado, conforme explanado

às fls. 221-227.

O acórdão também enfrentou todos os argumentos deduzidos no

processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo colegiado.

Por ocasião do julgamento, após a análise dos depoimentos

prestados nos autos, foi destacada a falta de provas (CPC/73, art. 333, I) da conduta

agressiva da professora de ginástica artística e sua reiteração, assim como de

eventual fobia social ou queda de rendimento escolar da aluna, para fins de

configuração do bullying (Lei n. 13.185/15; CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187, 927 e

932) e, conseguintemente, do dever indenizatório.

Na oportunidade, foi ponderado que, não obstante o depoimento

prestado pela autora embargante e por sua prima, as demais alegações foram

uníssionas quanto à ausência de conduta agressiva por parte da professora,

sobretudo porque as aulas são ministradas em um mesmo espaço, motivo pelo qual

seria possível ouvir eventual agressão.
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E mais: que a prória aluna, por diversas vezes, se recusou a realizar

determinados exercícios, além de não gostar de ser corrigida, não havendo falar em

contradição nesses depoimentos, conforme defendido nos declaratórios.

Daí porque o pedido de danos morais foi julgado improcedente.

Desse modo, verifica-se que todas as argumentações e elementos

de prova foram analisados no acórdão, segundo as razões de convencimento dos

julgadores.

É dizer: houve fundamentação concreta, em obediência à situação

jurídica deduzida em juízo pelas partes.

Ressalte-se que meras razões de inconformismo com a

fundamentação expendida não constituem motivação idônea para o manejo de

embargos de declaração, de limites estreitos e exaustivamente previstos em lei

(CPC/15, art. 1.022).

À vista de todo o exposto, considerando que os pontos indicados

pela autora embargante foram apreciados no bojo da decisão colegiada (fls. 221-

227), e tendo em vista que o Poder Judiciário não é órgão de consulta, é de se

rejeitar os embargos de declaração.

Ora:

 

 

A função teleológica da decisão judicial é a de compor,

precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária,

tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de

quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema

com a solução da controvérsia observada a res in iudicium

deducta. (REsp 664484/RN, Rel. Ministro FRANCIULLI

NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2005, DJ

02/05/2005, p. 310)

 

 

Em verdade, levando em conta os fundamentos expostos, certo é

que a discordância manifestada comporta relação com a interpretação dada pelo

Órgão julgador ao caso concreto, peculiaridade esta que não caracteriza omissão,

sendo incabíveis os embargos de declaração com o fim de reexame da matéria de
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mérito já apreciada, por ausência de previsão legal nesse sentido.

É dizer: Inexistindo qualquer vício a ser sanado, e considerando que

a via dos embargos de declaração não serve ao efeito infringente, nem mesmo à

rediscussão da matéria, rejeitam-se os declaratórios interpostos.

Se a parte embargante não concorda com a fundamentação

expendida no v. acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre

satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão

não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração,

deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via, concessa venia.

Por fim, a título de argumentação, destaque-se que, com o intuito de

uniformizar o modo como se deve entender prequestionada a matéria, o CPC/2015,

em seu art. 1.025, optou pela orientação dominante manifestada pela jurisprudência

do STF, no sentido de que, tendo as partes apresentado embargos de declaração, e

sendo estes indevidamente rejeitados, consideram-se examinados e repelidos os

fundamentos apresentados pela parte. Ou seja, o CPC/2015, dentre as concepções

possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por

muitos chamadas de "prequestionamento ficto". Portanto, a simples interposição dos

aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento,

independentemente do êxito desse recurso(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo

código de processo civil comentado: com remissões e notas comparativas ao

CPC/73. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pp. 1.420-1.421).

Mais a mais, a pretensão de simples reexame de prova não enseja

recurso especial (Súmula n. 7/STJ) e/ou extraordinário (Súmula n. 279/STF).

Por essas razões, diante da efetiva e regular prestação jurisdicional,

NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como voto.
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O Senhor Desembargador TEÓFILO CAETANO - Vogal

Com o relator.

A Senhora Desembargadora SIMONE LUCINDO - Vogal

Com o relator.
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 D E C I S Ã O

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, UNÃNIME
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