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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

4004299-32.2013.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante LUIZ 

GERALDO BAETA NEVES, é apelado COLÉGIO ERENTRUD NUMBER ONE DO 

MATAO.

ACORDAM, em 30ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao 

recurso, vencida a 3ª juíza, que dava provimento, com declaração de voto.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE 

NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.

São Paulo, 11 de março de 2015.

Marcos Ramos

RELATOR

Assinatura Eletrônica

25.461
Apelação com Revisão nº 4004299-32.2013.8.26.0604 (digital)
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Comarca: Sumaré
Juízo de Origem: 3ª Vara Cível
Ação nº 4004299-32.2013.8.26.0604
Apelante: Luiz Geraldo Baeta Neves
Apelada: Colégio Erentrud Number One do Matão
Classificação: Prestação de serviços - Cobrança

EMENTA: Prestação de serviços educacionais - Ação de cobrança  
Mensalidades escolares - Demanda de instituição de ensino em face de 
pai de ex-alunos - Sentença de parcial procedência  Manutenção do 
julgado  Necessidade  Arguição de inexigibilidade do débito e de 
culpa do autor pela rescisão da avença  Inconsistência - Efetiva 
prestação dos serviços  Ocorrência - Ausência de mínima 
demonstração quanto aos pagamentos, ou qualquer outra causa apta a 
desconstituir a pretensão deduzida pelo credor  Alegação defensiva 
ligada à aludida prática de 'bullying' no interior do colégio, tendo como 
vítima a filha do réu - Descabimento, nesta sede de cobrança  Alegados 
fatos contra os quais o requerido não adotou providências de ordem 
legal, ou pelo menos não demonstrou tê-lo feito - Inteligência dos arts. 
333, I e II, do CPC, e art. 320, do CC.

Apelo do réu desprovido.

VOTO DO RELATOR

Trata-se de recurso de apelação interposto em ação de 

cobrança fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, 

movida por “Colégio Erentrud Number One do Matão” em face de Luiz 

Geraldo Baeta Neves, onde proferida sentença que julgou parcialmente 

procedente a pretensão deduzida para condenar o réu ao pagamento das 

mensalidades escolares e taxas de matrículas relativas ao ano letivo de 

2009, com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês 

a contar da citação. Sucumbência distribuída de forma recíproca e 

igualitária entre as partes  fls. 96/98.

Aduz o réu que o julgado comporta anulação, na medida em 

que postulou pela realização de prova testemunhal a fim de comprovar a 
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prática de “bullying”, suportada por um de seus filhos nas dependências da 

instituição de ensino, assim como dos prejuízos psicológicos e financeiros 

ocasionados por tal fato.  No mérito, sustenta que os recibos acostados aos 

autos demonstram o adimplemento de parte das obrigações perante a 

requerida, ao que pugna pela improcedência da pretensão deduzida  fls. 

102/108.

O autor não apresentou contrarrazões, ao que vieram os 

autos conclusos a este relator.

É o relatório.

O apelo não comporta acolhimento.

A preliminar de nulidade é de pronto afastada, haja vista 

que a solução das questões postas na causa dependia única e 

exclusivamente da análise interpretativa da documentação que instruiu a 

exordial, onde incluídos os contratos de prestação de serviços 

educacionais.

O julgamento do feito no estado em que se encontra guarda 

pleno amparo na legislação processual civil. As provas carreadas aos autos 

têm como objetivo fundamental formar a convicção do juiz acerca dos 

fatos e, se já havia elementos suficientes para tanto, autorizado estava de 

decidir (art. 330, I, do Código de Processo Civil).

Ademais, a alegação de que um dos filhos do réu sofreu 
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“bullying” nas dependências da instituição de ensino é grave, e sua 

constatação dependia da efetiva comprovação de que os fatos foram objeto 

de oportuna providência legal contra o autor, assim como perante as 

autoridades públicas competentes, o que não ocorreu.

Revela-se, portanto, inconveniente e descabida a discussão 

desse assunto no bojo de singela ação de cobrança de mensalidades 

escolares, mediante oitiva de testemunhas, sob pena de indesejável tumulto 

processual.

No mais, resta comprovado através dos documentos de fls. 

16/28 que o apelante contratou o colégio apelado para prestar serviços no 

ensino fundamental em favor de seus dois filhos menores, nos anos letivos 

de 2008 e 2009.

Postulou o autor pela condenação do réu ao pagamento dos 

valores relacionados ao material didático adquirido, no valor de R$ 897,00, 

além da taxa de matrícula desses dois anos letivos e das mensalidades 

escolares no período de abril a dezembro de 2008 e janeiro a dezembro de 

2009, no total de R$ 26.285,41, conforme planilha anexada à petição 

inicial, no que foi apenas parcialmente atendido pelo Juízo da causa. 

A discussão gira em torno do pagamento ou não das 

pendências que constaram do decreto condenatório, pois o apelante argui 

que não houve cumprimento integral do contrato no ano letivo de 2009, em 

relação ao estudante Luiz Ricardo e, ainda, de eventual culpa pela rescisão 

do contrato da estudante Daniela, por ter sido vítima de aludida prática de 
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“bullying”. 

Dessarte, corretamente decidiu o Magistrado do processo ao 

reconhecer a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão deduzida 

pelo autor em relação ao débito de 2008, fulcro no art. 206, §5º, I, do 

Código Civil.

Também se houve com justiça quando excluiu a cobrança 

dos valores devidos a título de material didático, por ausência de previsão 

contratual e, no mais, condenou o réu ao pagamento do restante do débito 

em aberto, pois este último não logrou comprovar a efetiva quitação da 

pendência financeira, durante o trâmite processual.

Não há prova apta a ilidir o fato de que o estudante Luiz 

Ricardo deixou de cursar o ano letivo de 2009, nas dependências do 

colégio autor. 

Ademais, nota-se que o réu é o advogado, ou seja, 

profissional afeto ao teor das normas jurídicas que regem a matéria e suas 

respectivas consequências.

Deveria ter, portanto, demonstrado a existência de 

protocolo de requerimento de cancelamento ou trancamento de matrícula, 

sendo juridicamente inservível mera arguição de que tal rompimento se 

deu de forma amigável. 

Também poderia ter comprovado, de qualquer outra forma, 
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que o vínculo jurídico com a ré foi desfeito, o que não ocorreu, não 

podendo, agora, insurgir-se contra o que foi pactuado.

Conforme dispõe o art.472, do Código Civil/2002, o 

distrato deve revestir-se da mesma forma exigida para o contrato, já que é 

negócio jurídico consistente em acordo entre as partes com o objetivo de 

extinguirem o vínculo obrigacional originalmente estabelecido.

Nesse sentido a melhor jurisprudência:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESCOLA - 

INADIMPLEMENTO - "A desistência do curso não formalizada 

autoriza a exigência do pagamento integral ajustado, sendo procedente a 

cobrança ajuizada." (extinto 1º TACivSP - Apelação nº 1.223.435-6 - 8ª 

Câmara - Relator Juiz CARLOS BONDIOLI - j. 14.04.04)  

De igual forma, como já acima dito, o âmbito desta ação de 

cobrança de mensalidades não se presta à discussão sobre a ocorrência ou 

não de ilícito consistente na prática de “bullying” nas dependências da 

escola, o que teria motivado a rescisão do contrato com relação à estudante 

Daniela.

Por fim, razão também não socorre ao réu no que tange à 

arguição de que o próprio autor colacionou aos autos recibos que 

comprovam a efetivação dos pagamentos das taxas de matrícula, e que tais 

montantes devem ser excluídos do valor da condenação.
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A questão foi enfrentada pelo Magistrado da causa tão logo 

distribuída a presente ação e antes mesmo da citação do requerido.

Na ocasião, a fim de cumprir ordem judicial, o autor, 

através da petição de fls. 38/39, esclareceu que os documentos que 

instruíram a petição inicial eram aptos a comprovar que houve solicitação 

de matrícula e de materiais didáticos, mas que o réu não efetuou os 

correspondentes pagamentos, tanto que os recibos permaneceram retidos 

em poder do colégio, mas acabaram sendo exibidos somente para efeito de 

comprovar a veracidade quanto aos inadimplementos.

No que pertine às mensalidades escolares, cabia 

exclusivamente ao réu a exibição dos respectivos recibos de quitação, meio 

seguro e imparcial cuja previsão se encontra no art. 320, do Código 

Civil/2002, o que não se verificou, na espécie.

Face ao exposto, nego provimento ao recurso.

MARCOS RAMOS
Relator

Assinatura Eletrônica 
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Voto 10.897

Comarca: Sumaré
Juízo de Origem: 3ª Vara Cível
Ação nº 4004299-32.2013.8.26.0604
Apelante: Luiz Geraldo Baeta Neves
Apelada: Colégio Erentrud Number One do Matão

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA  MENSALIDADES 
ESCOLARES  ALEGAÇÃO DE BULLYING  
NEGATIVA DE PAGAMENTO  CERCEAMENTO 
DE DEFESA

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa se 
o pai dos alunos cujas mensalidades são cobradas 
alega que a instituição de ensino descumpriu sua 
obrigação contratual e praticou contra seus filhos 
atos descritos como “bullying”, pretendendo 
comprovar sua alegação por meio de oitiva de 
testemunhas. Prova que deve ser autorizada, pois 
em caso de comprovação do descumprimento do 
dever da instituição de ensino, o pagamento das 
mensalidades poderá ser afastado.

RECURSO PROVIDO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Respeitado o entendimento do Douto Desembargador Relator, ouso divergir 
de sua decisão, entendendo que o recurso interposto pelo réu deve ser PROVIDO, 
reconhecendo o cerceamento de defesa.

Isto porque o réu postulou pela realização de prova testemunhal a fim de 
comprovar a prática de “bullying”, suportada por um de seus filhos nas dependências da 
instituição de ensino, assim como dos prejuízos psicológicos e financeiros ocasionados 
por tal fato. E uma vez comprovada tal alegação, a responsabilidade pelo pagamento de 
eventuais mensalidades em aberto será afastada.

Diante disso, tratando-se de alegação de fato, cuja realização da prova 
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oral é essencial, inviável o julgamento da demanda sem a oitiva das testemunhas 
pretendidas, razão pela qual era o caso de acolher a tese de cerceamento e anular a 
sentença, determinando a reabertura da fase de instrução.

Desse modo, pelo meu voto, era o caso de DAR PROVIMENTO ao 
recurso interposto pelo réu, reconhecendo o cerceamento de defesa.

MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora
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Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:

Pg. inicial Pg. final Categoria Nome do assinante Confirmação

1 7 Acórdãos 

Eletrônicos

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS 12AE6CF

8 9 Declarações de 

Votos

MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI 

MENDES
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Para conferir o original acesse o site: 
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo 
4004299-32.2013.8.26.0604 e o código de confirmação da tabela acima.


