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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

1010925-21.2015.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelado 

INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR, é apelante 

CRISTIANE REIS DA SILVA BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA).

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

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao 

recurso. V. U.", 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, 4 de maio de 2016.

Marcos Ramos

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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30.371 

Apelação com Revisão nº 1010925-21.2015.8.26.0161
Comarca: Diadema
Juízo de Origem: 2ª Vara Cível
Apelante: Cristiane Reis da Silva Bezerra
Apelado: Instituto Metodista de Ensino Superior 
Classificação: Prestação de serviços - Monitória

EMENTA: Prestação de serviços educacionais – 
Ensino superior – Curso de Tecnologia em 
Gastronomia - Ação monitória - Demanda de 
instituição de ensino em face de ex-aluna - Sentença de 
improcedência dos embargos monitórios e da 
reconvenção, com constituição, de pleno direito, do 
título executivo judicial - Manutenção do julgado – 
Necessidade - Singela arguição defensiva, replicada em 
reconvenção, de que a ré teria sofrido “bullying” 
perpetrado por alunos, que a teriam preterido e 
ofendido quando da formação de grupos de atividades 
em sala de aula – Alegação de que, com isso, a 
instituição de ensino prestou serviços defeituosos e 
infringiu o art. 3º e parágrafos, do CDC – 
Inconsistência jurídica – Ré/embargante que já 
contava com mais de 30 anos de idade e era aluna de 
curso superior – Inexistência de qualquer indício no 
sentido de que, à época, tenha notificado à escola ou à 
autoridade policial a respeito dos aludidos fatos – 
Matéria reconvencional, ademais, que não guarda 
conexão com o pedido de cobrança de mensalidades, 
constante da petição inicial – Inteligência do art. 315, 
do CPC/1973.
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Apelo da ré desprovido.

                                 VOTO DO RELATOR

Cuida-se de recurso de apelação interposto em 

ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços 

educacionais, ajuizada por “Instituto Metodista de Ensino 

Superior” em face de Cristiane Reis da Silva Bezerra, onde 

proferida sentença que rejeitou os embargos opostos, converteu o 

mandado inicial em título executivo judicial no valor de R$ 

8.020,74, atualizado desde agosto de 2015 (propositura) e 

acrescido de juros moratórios legais a partir da citação, além de 

condenar a ré no pagamento das verbas decorrentes da 

sucumbência, observada a gratuidade de justiça  fls. 109/110.

Aduz a ré/embargante que o julgado merece 

integral reforma sob argumentação, em apertada síntese, de que o 

instituto de ensino autor prestou serviços defeituosos, na medida 

em que, durante aula de gastronomia, foi rejeitada por alunos 

integrantes de grupos de trabalho, sendo que aquele que a aceitou 

acabou por praticar “bullying” consistente em impor-lhe 

isolamento das atividades de aprendizagem, em flagrante 

violação ao quanto dispõe o art. 3º e parágrafos, do Código de 

Defesa do Consumidor. Postula, assim, pelo decreto de 
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procedência da reconvenção, com condenação do autor a lhe 

reparar os danos experimentados, nos termos do que preceitua o 

art. 14, do mesmo Código consumerista  fls. 118/126. 

Contrarrazões às fls. 130/136, ao que vieram os 

autos conclusos a este relator.

É o relatório.

O apelo não comporta acolhimento.

Demanda ajuizada à alegação de que a ré 

estabeleceu vínculo contratual com o instituto autor tendo como 

objetivo cursar, em nível superior, Tecnologia em Gastronomia, 

mas acabou deixando de arcar com o pagamento das 

mensalidades escolares vencidas no período de agosto a 

dezembro de 2014, cujo débito atualizado na data da propositura 

totalizava R$ 8.020,74.

Conforme se nota pela leitura das razões de 

recurso, a ré jamais se insurgiu contra a contratação dos serviços 

ou a existência do débito e seu montante. Limitou-se a oferecer 

contestação e reconvenção procurando justificar a falta de 

pagamento das contraprestações mediante singela afirmação de 
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que teria sofrido “bullying”, eis que teria sido preterida e 

ofendida por ocasião da formação de grupos de trabalho.

Ocorre que, conforme bem fundamentado pelo 

digno Juízo da causa, a arguição é despropositada se 

considerados o curso superior escolhido e a própria idade da 

aluna, que é pessoa com mais de 30 (trinta) anos de idade.

De outro lado, não trouxe aos autos, a apelante, 

qualquer evidência no sentido de que, à época desses aludidos 

acontecimentos, tenha notificado a instituição de ensino a fim de 

externar seu inconformismo com o tratamento de que estava 

sendo alvo, ou mesmo levado os fatos ao conhecimento da 

autoridade policial com atribuição para apurá-los.

Ademais, a relação processual cuida de simples 

ação de cobrança estribada em contrato escrito de prestação de 

serviços, e a reconvenção deveria manter conexão com o quanto 

veiculado na ação principal (falta de pagamento), a teor do 

quanto exigido pelo art. 315, do Código de Processo Civil, sem o 

que, “... portas largas a que o réu protelasse, mediante o 

oferecimento de reconvenção, o desfecho de toda e qualquer 

causa.” (JTJ 314/252: Ap. 917.894-0/5)

Ante o exposto, nego provimento ao apelo. 
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MARCOS RAMOS
Relator

Assinatura Eletrônica 
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