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EMENTA

CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
CANCELAMENTO DE MATRÍCULA – OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO DAS
MANSALIDADES ANTERIORES – AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO –
INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA – COBRANÇA DEVIDA – INSCRIÇÃO NO
SPC/SERASA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, suportada
em dívida por ele impugnada e não comprovada pelo réu, enseja, por si só, indenização por danos
morais, desnecessária a comprovação do dano, uma vez que a mera inclusão configura violação a
atributos da personalidade, passível de ser indenizado (STJ - Quarta Turma - RESP 204036/RS,
Relator Ministro Barros Monteiro, DJ 23/08/1999, pág. 132).

2. Narrou a autora, ora recorrente, que celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com a
ré em 2013 (de acordo com o contrato de ID 3354004 - Pág. 1 a 4, dia 21/8/13), mas que em setembro,
por motivos pessoais, solicitou o cancelamento da matrícula. Disse ainda que, apesar do cancelamento,
a ré efetuou diversas cobranças de débitos indevidos relativos àquela contratação e inscreveu o nome
da requerente no SPC/SERASA.

3. Em sua defesa, a ré alegou que, ao contrário do afirmado na inicial, o cancelamento da matrícula só
teria se dado em 25/11/13 e que, as 3 mensalidades vencidas, de R$ 230,00, cada (10/09/13, 10/10/13 e
11/11/13) até aquela ocasião não foram pagas pela aluna, razão pela qual, no exercício regular de seu
direito, efetuou as cobranças e diante da inércia da devedora, solicitou a inscrição de seu nome no
SPC/SERASA. Nesse sentido, formulou pedido contraposto de condenação da autora ao pagamento de
R$ 690,00.

4. Sobreveio sentença que reconheceu como data do pedido de cancelamento da matrícula, o dia
27/09/13, e por isso considerou indevidas as cobranças das mensalidades com vencimento em outubro
e novembro. Entretanto, a MM juíza sentenciante entendeu que era devida a mensalidade de
vencimento em 10/9/13, pois a autora não teria comprovado o seu pagamento, já que o documento



juntado (ID 3353994 - Pág. 1), comprovante de R$ 180,00, correspondia à matrícula apenas, e não à
mensalidade do mês de setembro. Assim, julgou parcialmente procedente o pedido contraposto e
condenou a autora ao pagamento de R$ 230,00.

5. Irretocável a sentença proferida.

6. A cláusula segunda do contrato de ID 3354004 - Pág. 1, (DA MATRÍCULA), dispõe que: “o pedido
de matrícula no curso de graduação será realizado através de requerimento próprio e terá seu
deferimento condicionado ao pagamento da primeira parcela mensal do primeiro módulo/Unidade
Temática de Aprendizagem, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), com vencimento em
06/09/13, e à entrega dos documentos indicados neste contrato”. Tal pagamento ficou comprovado
mediante documento de ID 3353994 - Pág. 1.

7. Entretanto não prospera o argumento recursal de que aquele valor se refere à mensalidade de
setembro de 2013, e não à matrícula. A uma, porque de acordo com o contrato (cláusula 4º), o valor
das mensalidades é de R$ 230,00 e não R$ 180,00. A duas, porque do comprovante não consta
nenhuma indicação de que se refere à primeira mensalidade do curso, pois não há nada escrito nesse
sentido. A três, é de se ver, no canto superior direito do documento “Parcela 1/1”, logo não há como se
assumir tratar-se de mensalidade, se o total delas, conforme a cláusula já citada, são 26. Comprovada a
inadimplência da parcela de setembro de 2013, legítima a cobrança e negativação efetuadas pela ré.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado,
suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - Relator,
FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 1º Vogal e EDUARDO HENRIQUE ROSAS - 2º
Vogal, sob a Presidência do  Senhor Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS, em proferir a seguinte
decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas
taquigráficas.

Brasília (DF), 13 de Março de 2018

Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Relator

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95.



VOTOS

O Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - Relator

Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

O Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME.


