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Registro: 2017.0000695236

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1005767-90.2015.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante 
ENZO JACOB VAZ (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado 
COLÉGIO NOVO ACADÊMICO LTDA.

ACORDAM, em 26ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao 
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO 
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.

São Paulo, 14 de setembro de 2017.

BONILHA FILHO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 1005767-90.2015.8.26.0320

COMARCA: LIMEIRA

APELANTE: ENZO JACOB VAZ 

APELADO: COLÉGIO NOVO ACADÊMICO LTDA

Juiz de 1º grau: Rilton Jose Domingues

VOTO Nº 11.442

Apelação. Prestação de serviços 
escolares. Indenização por Dano Moral e 
obrigação de fazer. Prática de “bullying”. 
Sentença de improcedência, fundada na 
ausência de provas. Cerceamento de 
defesa. Ocorrência. Provas pleiteadas, 
em tese, úteis. Sentença anulada. 
Recurso provido. 

Trata-se de apelação interposta por ENZO 

JACOB VAZ  (menor representado), contra a r. sentença de fls. 140/150, 

cujo relatório adoto, que, nos atos da ação cominatória c.c. indenização por 

danos morais movida contra COLÉGIO NOVO ACADÊMICO LTDA, julgou 

improcedente o pedido, considerando que os fatos narrados não indicam 

conduta antipedagógica e que a prática de “bullying” não restou 

comprovada, não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe competia. 

Irresignado, insurge-se o demandante (fls. 

155/163), sustentando, em síntese, nulidade de sentença, por cerceamento 

de defesa, ante o julgamento antecipado da lide e a solução determinada 

pela ausência de provas, que foram justificadamente pleiteadas. 

Subsidiariamente, requer a redução da verba honorária sucumbencial.

Recurso tempestivo, preparado (fls. 

164/165), respondido (fls. 168/174), com parecer da d. Procuradoria pelo 

provimento do recurso (fls. 188/191).

É o relatório. 
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O recurso merece guarida.

Com a devida vênia, restou nitidamente 

caracterizado o cerceamento de defesa.

De início, cumpre assentar que a questão 

versa sobre falha na prestação de serviço educacional, relacionada à 

alegação de ineficiência da ré em assegurar ao recorrente sua 

incolumidade psíquica e moral, bem como impedir a ocorrência de 

tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, 

no ambiente escolar, proteção garantida pelos artigos 17 e 18, dentre 

outros, do Estatuto da Criança e do Adolescente que, a despeito de 

previsão legal, são inerentes à atividade exercida pela recorrida.

Indubitável que a questão, além de ser 

posta sob a luz do referido diploma, também é regida pelas normas de 

Direito do Consumidor, as quais preconizam a facilitação da defesa de seus 

direitos.

Tratando-se de interesse de menor, que 

ainda não possui condições plenas de expressão pessoal, aliado ao fato de 

estar parcialmente sob a tutela da Escola, instituição diretamente 

interessada no feito, é de se concluir pela imprescindibilidade da produção 

de prova oral, bem como de maiores esclarecimentos sobre a existência de 

gravação referente à atuação da preposta da ré.

Assim, respeitado o entendimento do MM. 

Juízo “a quo”, de rigor o provimento do recurso.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso 

para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 

origem para o regular prosseguimento do feito.

BONILHA FILHO
Relator

Assinatura Eletrônica
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