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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1022287-93.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante 
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, é apelado ROBERTO TEIXEIRA 
DE MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 24ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e 
indeferiram na parte conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA (Presidente), DENISE 
ANDRÉA MARTINS RETAMERO E SALLES VIEIRA.

São Paulo, 24 de maio de 2018.

JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA

RELATORA

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1022287-93.2017.8.26.0405

Apelante: Anhanguera Educacional Ltda 
Apelado: Roberto Teixeira de Morais
Comarca: Osasco
Voto nº 4662

APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada 

com indenização por danos morais – Contrato de 

prestação de serviços educacionais – Aluno que ficou 

impossibilitado de acessar o portal do aluno e, via de 

consequência, foi reprovado no último semestre do seu 

curso – Matérias ministradas “à distância” - Falha na 

prestação dos serviços da ré – Sentença de parcial 

procedência que determinou a rematrícula do autor no 

último semestre do próximo período letivo, sem nenhum 

custo, bem como condenou a requerida ao pagamento 

de R$ 12.000,00 a título de danos morais – Recurso da 

requerida - Inovação recursal – Requerida que inovou 

ao impugnar as conversas de whatsapp juntadas com a 

exordial – Contestação que não tratou do assunto - 

Matéria que não comporta discussão na seara recursal - 

Inteligência do art. 437 do CPC - Preclusão 

consumativa evidenciada - O autor comprovou o 

pagamento de todos os boletos, prevalecendo sua 

argumentação de que realmente houve falha no sistema 

- Sentença mantida por seus próprios e jurídicos 

fundamentos, adotados nos moldes do art. 252 do 

RITJSP – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE 

E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com 
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indenização por danos morais, ajuizada por ROBERTO TEIXEIRA DE MORAIS em 

face de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.

O autor narra que após ter realizado sua matrícula para o último 

semestre do curso de administração, foi informado de que não teria, 

temporariamente, acesso eletrônico aos boletos de pagamento, em razão da alta 

demanda por rematrículas e planos de estudo pendentes. Nesse contexto, assevera 

que não teve acesso ao terminal do aluno, sendo reprovado em diversas matérias 

e ficando impossibilitado de participar da colação de grau. 

Ao final, requer: (i) a validação dos trabalhos e provas 

substitutivas, com a sua aprovação no curso superior e expedição de diploma ou, 

alternativamente, a rematrícula no último semestre, sem custos; (ii) a condenação 

da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe 

equivalente a 20 salários mínimos. 

A r. sentença de fls. 130/133 julgou parcialmente procedente o 

feito para: (a) determinar que a ré providencie a matrícula do autor no último 

semestre do próximo período letivo, sem nenhum custo, disponibilizando para ele 

todos os meios de acesso em forma de tutela de urgência; (b) condenar a 

requerida ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de danos morais. Em razão da 

sucumbência, o r. decisum consignou que cabe à demandada o enfrentamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% 

sobre o valor da condenação. 

Irresignada, a requerida apela às fls. 145/164, aduzindo que: 1. o 

documento de fls. 25 contém ressalva em negrito de “invalidade do plano de 

estudo caso a matrícula não seja regularizada”; 2. as conversas de whatsapp não 

podem ser admitidas como prova idônea; 3. os boletos são disponibilizados no 

portal do aluno, sendo dever dele acessá-lo e providenciar a devida impressão; 4. a 

cláusula 8.1 do contrato de prestação de serviços determina que, em casos de não 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1022287-93.2017.8.26.0405 4

recebimento de boleto, o aluno deverá dirigir-se à secretaria acadêmica; 5. o 

discente efetuou o pagamento da matrícula com quase 05 meses de atraso; 6. 

inexistem danos morais indenizáveis; 7. a cifra indenizatória é excessiva.

Contrarrazões às fls. 186/200.

É o relatório.

O postulante alega, em síntese, que é aluno da instituição de 

ensino ré no curso de administração desde 2013. Afirma que, apesar de ter 

efetuado a matrícula e elaborado plano de estudos em janeiro de 2017, não 

conseguiu acessar e imprimir os boletos de pagamento por falha no sistema e 

incapacidade administrativa da demandada.

 Discorreu ter recebido o cronograma de atividades e verificado 

que as disciplinas seriam ministradas “à distância”. Entretanto, em virtude do 

péssimo serviço, não logrou conectar-se ao portal do aluno e, via de consequência, 

concluir o seu curso, não obstante tenha realizado as tarefas curriculares. Afirma 

ter procurado insistentemente o coordenador do curso com a finalidade de 

solucionar o problema, porém, sem sucesso. 

Pleiteou, assim, a validade dos trabalhos e provas realizadas ou, 

subsidiariamente, rematrícula sem nenhum custo, além de danos morais. 

Para comprovar suas assertivas, trouxe aos autos: (i) plano de 

estudo relativo ao primeiro semestre de 2017 (fls. 25); (ii) cronograma de 

atividades (fls. 26); (iii) conversas de whatsapp trocadas entre as partes (fls. 27/33); 

(iv) boletos de pagamento emitidos em abril e maio de 2017 (fls. 34/39); (v) 

comprovantes de pagamentos (fls. 40/45).

A requerida, por sua vez, asseverou que o autor não demonstrou 

a impossibilidade de emissão dos boletos, que ficam disponibilizados no portal 
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eletrônico dos alunos, bem como defendeu a inércia do demandante em se dirigir 

à secretaria para regularizar a situação. Acrescentou que o requerente quitou seus 

boletos apenas em abril, enfatizando que sem o pagamento das mensalidades não 

seria obrigada a disponibilizar as atividades educacionais. 

Verifica-se, portanto, que a apelante não dedicou nenhuma linha 

de sua contestação para refutar as mensagens de whatsapp amealhadas às fls. 

27/33, tampouco a tese exordial de que o aluno teria mantido contato direto com 

o coordenador do curso de administração. 

Todavia, por ocasião da apresentação de recurso de apelação, a 

recorrente, atentando-se ao fato de que a troca de mensagens influenciou no 

julgamento do feito em seu desfavor, inovou ao sustentar que “não há qualquer 

comprovação de titularidade de quem são as pessoas na conversa juntada, não há 

qualquer forma de garantir a veracidade do discutido ali. Não há qualquer 

segurança jurídica no documento de fls. 28/33, razão pela qual não pode ser 

admitido como comprovação ou meio de convencimento judicial” (fls. 148). 

Não merece ser conhecida a indigitada parcela das razões 

recursais, porque além de ser direcionada aos documentos apresentados com a 

peça inicial, não foi deduzida no momento processual oportuno, isto é, por ocasião 

da contestação, nos termos do art. 437 do CPC/2015:

“Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação 

sobre os documentos anexados à inicial, e o autor 

manifestar-se-á na réplica sobre os documentos 

anexados à contestação” (sem destaques do original). 

Assim sendo, tais alegações estão cobertas pelo manto da 

preclusão, uma vez que só é lícita a dedução de alegações novas na hipótese de 

“força maior”, conforme preceitua o art. 1.014 do CPC/2015. 
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Com efeito, ao contestar, a recorrente, então ré, deveria ter se 

manifestado contrariamente acerca dos documentos que instruíam a inicial. Não o 

fazendo, sobre eles recai a preclusão consumativa. 

Segundo a lição de Fredie Didier Jr.: “A preclusão consumativa 

consiste na perda da faculdade/poder processual, em razão de ter sido exercido, 

pouco importa se bem ou mal exercido. Já se praticou o ato processual pretendido, 

não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. Observa-se quando já se 

consumou a faculdade/poder processual. (...). É o que ocorre, por exemplo, quando 

a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia 

do prazo (que é de quinze dias, relembre-se), mas esquece de deduzir um 

argumento importante; como já exerceu e consumou sua faculdade de recorrer, 

não pode, nos dez dias restantes ao prazo, corrigir, melhorar ou repetir a 

contestação/recurso” (Curso de Direito Processual Civil  Teoria Geral do Processo 

Civil, Volume 1, 18ª ed., 2016, Ed. Jus Podivm, pág. 432). 

Vale dizer, os fatos não impugnados no momento 

processualmente propício tornam-se incontroversos e não podem, em sede 

recursal, ser alegados.

Em situação análoga, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de 

débito cumulada com pedido de reparação de danos 

morais. Sentença de improcedência. Negativação do 

nome da autora junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. Apresentação, com a defesa, de contrato 

devidamente assinado e cópia de documentos 

pessoais da autora, exibidos no ato da contratação. 

Autora que, em réplica, não impugnou a prova 

apresentada. Matérias novas alegadas nas razões de 
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apelação, atinentes à ausência de correlação entre o 

número do contrato apresentado e o daquele anotado 

no Serasa. Inovação recursal, que não comporta 

discussão nessa sede. Inteligência do art. 437 do CPC 

(o autor manifestar-se-á na réplica sobre os 

documentos anexados à contestação). Preclusão 

consumativa evidenciada. Ausente motivo de força 

maior a justificar a apreciação das questões 

suscitadas. Arts. 1.014 do CPC. Apelação não 

conhecida, por descabida inovação recursal” 

(Apelação 1048932-40.2016.8.26.0002; Relator (a): 

Silveira Paulilo; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito 

Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 24/01/2018).

Logo, não se conhece de parcela do recurso dedicada à 

impugnação das conversas de whastaap.

Ultrapassada tal questão, vai-se ao exame do mérito recursal. 

Sem razão a requerida, ora apelante, que se opõe à r. sentença 

por não ter acolhido a sua pretensão.

Data maxima venia, os argumentos da recorrente não merecem 

subsistir, de modo que a r. sentença deve ser mantida integralmente, por seus 

próprios e jurídicos fundamentos, os quais são adotados, nos moldes do art. 252 

do Regimento Interno desta Colenda Corte Bandeirante, que assim dispõe: “Nos 

recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão 

recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.

A regra regimental tem sido amplamente utilizada nesta Corte 
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paulista com o propósito de evitar repetições inúteis e com o objetivo de que 

prevaleça a celeridade processual e o princípio constitucional da razoável duração 

dos processos. Dentre outros julgados, confiram-se: Apel. n. 0459378-70.2010, Rel. 

Des. Mendes Gomes, 35ª Câmara, j. 29.08.11; Apel. n. 99406023739-8, Rel Des. 

Elliot Akel, 1ª Câmara, j. 17.06.2010; Apel. n. 99405106096-7, Rel. Des. Neves 

Amorim, 2ª Câmara, j. 29.6.2010; Apel. n. 99010031478-5, Rel. Des. Beretta da 

Silveira, 3ª Câmara, j. 13.4.2010; Apel. n. 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, 

11ª Câmara, j. 20.5.2010; Apel. n. 991000213891, Rel. Des.Paulo Roberto de 

Santana, 23ª Câmara, j. 09.6.2010.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconhece “a 

viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na 

sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre 

omissão ou ausência de fundamentação no 'decisum'” (cf. STJ, REsp n. 662.272-RS, 

2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.9.2007; REsp n. 641.963-ES, 2ª 

Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n. 265.534-DF, 4ª Turma, Rel. 

Min. Fernando Gonçalves, j. 01.12.2003).

Cabe ressaltar, contudo, os pontos relevantes do r. decisum 

apelado e que se circunscrevem aos seguintes:

1. “O pedido é procedente em parte. Está 

demonstrado nos autos que o autor efetuou sua matrícula 

para o oitavo e último semestre da faculdade, mas por 

problemas administrativos da ré, não conseguiu terminar seu 

curso. O documento carreado a folhas 25 comprova que o 

autor efetuou a matrícula para o oitavo período. O documento 

emitido pela faculdade, em janeiro de 2017, aponta que o 

autor está matriculado” (fls. 131).

Acrescente-se que a mera circunstância de o referido documento 

conter ressalva nestes termos: “o plano não terá efeito caso não esteja 
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regularizada a matrícula com a secretaria”, não altera o fato de que, aos 

10.01.2017, o autor estava inscrito no curso de administração na série “8ªA”. 

Afinal, a regularização da matrícula nada mais é do que o pagamento do boleto 

que deveria ser disponibilizado ao recorrido, mas não o foi, por problemas 

administrativos internos da instituição educacional ré, conforme se demonstrará a 

seguir. 

Não se ignora determinar a cláusula 8.1 do contrato de prestação 

de serviços que, em casos de não recebimento de boleto, o aluno deverá dirigir-se 

à secretaria acadêmica. Todavia, o cenário delineado nos autos indica que o autor 

não permaneceu inerte, porquanto contatou o coordenador do seu curso 

diretamente. 

2. “O autor fez juntar ainda diversas conversas 

eletrônicas travadas com o coordenador do curso, nas quais 

relata que não conseguia acessar seu plano de estudos para 

concluir o curso, tampouco imprimir seus boletos. Ora, se a ré 

disponibilizava um coordenador para o curso, que pelas 

conversas trocadas, se comprometia a solucionar as questões 

pendentes, conclui-se que o autor agiu com a diligência média 

de um aluno, não obstante não exista prova de que 

efetivamente tenha feito requerimento junto a secretaria da 

faculdade” (fls. 131).

Não obstante parcela das razões recursais destinada a depreciar 

as conversas de whatsaap não tenha sido conhecida em razão da ocorrência de 

preclusão consumativa, forçoso reconhecer que a jurisprudência deste Egrégio 

Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de tais mensagens constituem 

meios idôneos para comprovar obrigação livremente anuída. Confira-se in verbis:

“AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÕES. 1. Documentos 
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eletrônicos, como 'conversas de whatsapp', 

constituem meios de prova idôneos para comprovar 

obrigação livremente anuída. 2. Alegação genérica à 

onerosidade excessiva, sem apresentar elementos 

próprios e necessários previstos no artigo 478 do 

código civil. R. sentença mantida. Recurso de apelação 

não provido” (Apelação 1013185-59.2015.8.26.0068; 

Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª 

Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 5ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 20/10/2016).

3. “Por outro lado, o autor comprovou o pagamento de todos os boletos, 

prevalecendo sua argumentação de que realmente houve falha no sistema. De fato, 

houve concessão de desconto ao autor, que foi 'isentado' do pagamento de 

quaisquer multas ou juros nos boletos pagos fora dos vencimentos, como bem 

apontou seu patrono em réplica (fls. 120/125). Se houvesse efetiva mora 

fatalmente a ré teria cobrado os acréscimos contratuais previstos, inclusive as 

multas. Nesse sentido, a conclusão possível, frente a toda controvérsia, é de que o 

autor, por falhas administrativas da ré, não conseguiu ter acesso ao seu plano de 

estudos e concluir o curso” (fls. 131).

4. “Não há demonstração, entretanto, de que houve a entrega de 

trabalhos e realização de provas substitutivas. Essas provas são impossíveis de se 

comprovar, uma vez que se dariam junto ao portal eletrônico do aluno. Não existe 

prova documental e a testemunhal não teria valia, simplesmente porque não 

existiria avaliação. A realização de perícia, que seria de alta complexidade e custos, 

frente ao tempo que levaria e possibilidade concreta de inexistência de dados para 

o perito, até porque a ré afirma inexistir essas informações, não se justifica. Além 

disso, como não estava regularizada a situação do autor, seus trabalhos e provas 

não foram aferidos. Assim, impossível que seja emitida ordem judicial para 
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validação de trabalhos ou mesmo provas substitutivas” (fls. 131/132). 

5. “O caminho, portanto, é a obrigação da ré rematricular o autor para 

o oitavo semestre, sem qualquer custo, a fim de que possa realizar as matérias 

pendentes e que constam com reprovação, como se nota no documento de folhas 

106, parte final” (fls. 132).

No tocante aos danos morais, o nobre magistrado de piso 

pontuou que:

6. “Por fim, os danos morais são devidos frente a repercussão negativa 

aos direitos de personalidade do autor, inclusive honra, já que não conseguiu 

concluir seu curso no tempo e prazo previsto. É certo que o autor poderia ter sido 

um pouco mais diligente e procurado a secretaria da escola, se é que não o fez. 

Mas, de qualquer forma, conversou seguidamente com o coordenador do curso, 

pagou pelas mensalidades e a não conclusão do curso, mais que uma mera 

frustração, lhe causou danos, que atingem seus direitos de personalidade. Fixo a 

indenização no equivalente a R$ 12.0000,00, valor a ser corrigido monetariamente 

desta sentença e juros do trânsito em julgado” (fls. 132).

Os fatos descritos na exordial causam inegável prejuízo, sendo 

suficientes para dar azo à condenação da recorrente ao pagamento de dano 

imaterial.

Deveras, após ser admitido na instituição ré, o demandante 

passou a nutrir a legítima expectativa de frequentar e finalizar o curso selecionado 

e, por conseguinte, obter capacitação necessária ao exercício profissional.  

A perturbação psicológica e o desapontamento oriundos da 

impossibilidade de participar das atividades e provas em virtude da falha da 

prestação dos serviços da ré ultrapassaram, por conseguinte, o limite do aceitável 

e do tolerável, não podendo ser considerados como mero dissabor.
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Afinal, sem justificativa plausível, a requerida criou embaraços 

para fornecer o boleto necessário a que o autor continuasse o seu aprendizado. 

Quanto ao valor arbitrado pelo douto Juízo a quo (R$ 12.000,00), 

sopesando-se todas as nuances do caso concreto, infere-se que se revela 

adequado, servindo não só compensar o abalo psíquico vivenciado pelo recorrido 

como, outrossim, para motivar a recorrente a repensar o seu comportamento 

frente aos alunos, sem, contudo, dar azo ao enriquecimento sem causa.

Portanto, ausentes os elementos que poderiam dar ensejo à 

reversão do decisum, nega-se provimento ao recurso, subsistindo incólume a r. 

sentença guerreada.

Sem honorários recursais, uma vez que a verba já foi arbitrada no 

patamar máximo de 20% do valor da condenação (art. 85, §11, do CPC/2015).

Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria 

devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não 

está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, 

tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido 

fundamentadamente apreciado.

Ante o exposto, nega-se provimento à parte conhecida do 

recurso. 

JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
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