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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 APELAÇÕES CÍVEIS. ENSINO PARTICULAR. 
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO.  CURSO TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA. FALHA NO DEVER DE 
INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL 
CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇAO E 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS NA 
FORMA DA SENTENÇA. 
1. A prova produzida nos autos, nos leva a concluir 
que os alunos foram induzidos a acreditar que o curso 
que freqüentavam era de Técnico em Radiologia, 
sendo induzidos em erro, havendo na presente 
situação falha no dever de informar, norma esta que 
deve ser observada com base no art. 6 º inciso III do 
CDC. 
2. Assim, se a parte autora não obteve o resultado 
almejado com o curso realizado, na medida em que 
não concretizado na forma anunciada, tem a 
demandada a obrigação de restituir a quantia paga 
pelas mensalidades do curso, assim como os gastos 
com materiais de radiologia suportados pela autora. 
Da mesma forma, tenho que devida a indenização 
postulada a título de dano moral, haja vista que o fato, 
evidentemente, frustrou as expectativas da autora em 
receber a qualificação de técnico em radiologia. 
3. Quanto ao valor da indenização arbitrada em 
primeiro grau, mostra-se adequada, tendo em vista 
que atende aos seus critérios orientadores da 
indenização pelo dano moral: compensação à vítima, 
caráter punitivo e pedagógico ao agressor. 
4. Verba honorária mantida. 
APELOS DESPROVIDOS. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

A CÓR DÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento 

aos apelo. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE E 

REVISOR) E DES. ANTÔNIO CORRÊA PALMEIRO DA FONTOURA. 

Porto Alegre, 25 de agosto de 2011. 

 
 

DES. ARTUR ARNILDO LUDWIG,  
Relator. 

 

R E L AT ÓRI O  

DES. ARTUR ARNILDO LUDWIG (RELATOR) 

Inicialmente, adoto o relatório da sentença das fls.115-125: 

 

BÁRBARA DE OLIVEIRA DUARTE, devidamente 
qualificada, ajuizou Ação de Restituição c/c 
Indenização por Danos Morais em face de 
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL GALILEU GALILEI e 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SANTA 
ROSA, também qualificados. Relatou que se 
matriculou em agosto de 2006 no curso técnico em 
radiologia, amplamente divulgado em Santa Rosa. 
Aduziu que preencheu um formulário nos campos 
indicados pela requerida, ciente de que estaria 
matriculando-se para um curso técnico. Asseverou que 
a primeira requerida firmou, em 16.01.2007, convênio 
com o Hospital Vida e Saúde visando a realização de 
estágio de alunos do curso técnico em radiologia. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Alegou que frequentou regularmente as aulas de 
agosto de 2006 à setembro de 2008, efetuando o 
pagamento das mensalidades, assim como adquirindo 
o material didático necessário para o 
acompanhamento das aulas. Afirmou que, após dois 
anos frequentando as aulas, recebeu a informação de 
que não receberia certificado de técnico em radiologia 
e sim de curso de radiologia. Sustentou que o curso 
técnico foi divulgado antes da aprovação pela 
Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do 
Sul. Referiu a aplicabilidade do Código de Defesa do 
Consumidor. Discorreu acerca da restituição dos 
valores pagos e da ocorrência de danos morais. 
Postulou pela procedência dos pedidos, com a 
condenação da parte requerida ao pagamento de 
danos materiais no valor de R$ 7.502,45 (sete mil, 
quinhentos e dois reais e quarenta e cinco centavos), 
assim como ao pagamento dos danos morais sofridos. 
Requereu a concessão do benefício de assistência 
judiciária gratuita. Com a inicial, acostou documentos – 
fls. 09/30. 

Deferida a assistência judiciária gratuita – fl. 31. 

Citada, a Associação Educacional Galileu Galilei 
apresentou contestação – fls. 36/49. Alegou que em 
agosto de 2007 a autora procurou a empresa 
demandada para se inscrever num curso de 
qualificação em radiologia. Suscitou que após o 
término do curso prestado, a autora requereu a 
emissão do certificado de conclusão. Aduziu que após 
o recebimento do certificado, a autora não se deu por 
satisfeita, exigindo a emissão de um certificado de um 
curso técnico em radiologia e não somente curso de 
radiologia. Relatou que jamais deixou de prestar 
informações corretas sobre o curso prestado, que era 
de qualificação em radiologia somente, já que o curso 
técnico ainda não havia sido aprovado pela Secretaria 
de Educação do Estado. Asseverou que a conduta da 
autora é inaceitável, pois além de não cumprir com 
sua parte contratual, requer a realização de conduta 
diversa. Suscitou haver má-fé na conduta da 
requerente. Discorreu acerca da inocorrência de danos 
morais. Postulou pela improcedência da ação. Acostou 
documentos – fls. 50/54. 

Houve Réplica – fls. 75/79. 

Em audiência de instrução e julgamento, foi o 
depoimento pessoal dos representantes das 
requeridas e inquiridas as testemunhas arroladas. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

A parte autora apresentou memoriais – fls. 108/114. 

É o relatório. 

 

Sobreveio decisão, julgando procedente os pedidos, nos 

seguintes termos: 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, os pedidos 
contidos na presente Ação de Restituição c/c 
Indenização por Danos Morais, ajuizada por 
BÁRBARA DE OLIVEIRA DUARTE em face de 
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL GALILEU GALILEI e 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SANTA 
ROSA, para condenar a parte requerida ao pagamento 
de danos materiais no valor de R$ 5.528,60, o qual 
deverá ser atualizado monetariamente pelo índice do 
IGP-M, desde a data em que cada parcela foi paga e 
acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da 
citação. Outrossim, condeno a ré no pagamento de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais), à autora a título de danos 
morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente 
pelo IGP-M, a contar da data da prolação da sentença, 
mais juros legais, no patamar de 1% ao mês, até a 
data do efetivo pagamento. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro 
em 20% (dez por cento) do valor da condenação, 
considerando o trabalho desenvolvido. 

 

Inconformada, apela a parte autora às fls. 127-130. Alega em 

suas razões, que após dois anos freqüentando as aulas, recebeu a 

informação de que não receberia certificado de técnico em radiologia, mas 

simples certificado de curso de radiologia. Sustenta que o valor fixado a 

título de danos morais deve ser majorado, já que houve uma quebra de 

expectativa quanto ao fim perseguido e prometido pelas demandadas, ora 

recorridas, conquanto extrema frustração quanto ao resultado do curso. 

Postula o provimento do recurso para o fim de majorar o 

quantum indenizatório. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Por sua vez, apela a parte ré às fls. 131-140. Alega em suas 

razões, a inaplicabilidade do artigo 20 do CDC, na medida em que em 

nenhum momento se veiculou notícia diferente à esclarecia aos alunos do 

presente curso. Sustenta que a aluna procurou a instituição para matricular-

se em curso de radiologia, o qual teria que adquirir material e pagar 

mensalidades, seja em qualificação ou técnico, descabendo tal 

ressarcimento. Afirma ser incorreta configuração e quantificação do dano 

moral, pois não há qualquer prova de que a aluna tenha sofrido abalo moral. 

Aduz que os fatos narrados não passam de mero incômodo, sequer capaz 

de resultar em abalo moral. Por fim, postula a redução da verba honorária. 

Prequestiona a matéria.  

Postula o provimento do recurso para julgar improcedente o 

pedido deduzido na inicial, em específico, a reversão da condenação por 

danos materiais e do quantum arbitrado a título de danos morais, ou sequer 

reduzi-los, bem como condenar a apelada ao pagamento integral dos ônus 

sucumbenciais, ou reduzir o valor fixado a título de verba honorária. 

Recebido os apelos no duplo efeito. 

A parte autora apresentou contrarrazões, conforme fls. 144-

151, e a parte ré às fls. 152-158. 

Vieram-me os autos conclusos para julgamento. 

Registro, por fim, que tendo em vista a adoção do sistema 

informatizado, os procedimentos para observância dos ditames dos arts. 

549, 551 e 552, do CPC foram simplificados, mas observados na sua 

integralidade. 

É o relatório. 

V O TO S  

DES. ARTUR ARNILDO LUDWIG (RELATOR) 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto presentes os 

requisitos de admissibilidade recursal. 

Analiso conjuntamente os apelos. 

Conforme se verifica na inicial, a parte autora se matriculou em 

agosto de 2006 no curso técnico de radiologia. Mencionou que preencheu 

um formulário ciente de que estaria matriculando-se para um curso técnico. 

Mencionou que freqüentou regularmente as aulas de agosto de 2006 à 

setembro de 2008. Após dois anos de curso, afirmou que recebeu a 

informação de que não receberia certificado de técnico em radiologia e sim 

de curso de radiologia. 

Consta na ficha de inscrição e termo de adesão ao contrato de 

prestação de serviços educacionais (fl. 15), que a opção escolhida pela 

aluna foi pelo “curso” em Radiologia e não em “técnico”. Assim, a 

controvérsia consiste no fato de que a parte autora alega ter sido induzida 

em erro quando da contratação do curso, pois sempre achou que cursava o 

técnico.  

Por outro lado, o documento constante na fl. 16-17, demonstra 

que o curso realizado pela aluna era tratado como Curso Técnico em 

Radiologia, conforme se verifica no convênio firmado pela instituição de 

ensino como o Hospital Vida e Saúde da associação Hospitalar Caridade 

Santa Rosa. 

A parte ré, em sua contestação, referiu que o presente curso foi 

aprovado pela Secretaria de Educação do Estado somente no ano de 2009. 

Assim, o caso dos autos é de ser analisado sob a ótica da 

responsabilidade civil objetiva, sendo prescindível, a configuração da culpa, 

mormente porquanto estamos diante de nítida relação de consumo. 

Reza o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: 

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, 
independentemente da existência de culpa, pela 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

reparação dos danos causados aos consumidores por 
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 
por informações insuficientes ou inadequadas sobre 
sua fruição e riscos.  

 

Por tais razões, entendo que a prova produzida nos autos, nos 

leva a concluir que os alunos foram induzidos a acreditar que o curso que 

freqüentavam era de Técnico em Radiologia, sendo induzidos em erro, 

havendo na presente situação falha no dever de informar, norma esta que 

deve ser observada com base no art. 6 º inciso III do CDC. 

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes: 

APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PARTICULAR. 
CONTRATAÇÃO DE CURSO TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA 
TESTEMUNHAL. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO 
OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA. Em razão dos 
elementos comprobatórios trazidos aos autos nos 
levam a concluir que os alunos foram induzidos a 
acreditar que o curso que freqüentavam era de 
Técnico em Radiologia, sendo induzidos em erro , 
demonstrada a falha no dever de informar, norma esta 
que deve ser observada com base no art. 6 º inciso III 
do CDC. Prova testemunhal comprova os fatos 
alegados pela autora. Danos materiais e morais 
devidos. Em razão da manutenção da decisão 
favorável à parte autora, resta prejudicado o recurso 
interposto pela ré. APELOS DESPROVIDOS. 
(Apelação Cível Nº 70040664450, Quinta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Romeu 
Marques Ribeiro Filho, Julgado em 18/05/2011) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PARTICULAR. 
INSCRIÇÃO PARA O CURSO TÉCNICO DE 
RADIOLOGIA. INFORMAÇÕES INADEQUADAS DO 
CURSO. SIMPLES CURSO DE ATUALIZAÇÃO. 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 
DEVIDOS. Havendo evidente dissonância entre o 
curso ministrado à autora e o que foi oferecido, é 
devida a restituição da quantia paga pelas 
mensalidades uma vez que o objetivo da autora, 
quando da inscrição, era especificamente o de obter o 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

diploma técnico. Do mesmo modo, no que se refere 
aos gastos com materiais de radiologia suportados 
pela autora, devem ser ressarcidos, haja vista que, 
não fosse o claro objetivo da mesma, de se tornar 
técnica em radiologia, não teria os adquirido, não 
sendo crível que, mesmo tendo frustrada a sua 
expectativa profissional, em face do ato ilícito da ré, 
comporte ônus financeiro, relativo à material do qual 
não se utilizará. No que tange aos danos morais 
alegados, decorrem do próprio ato ilícito da ré, que 
prestou informações errôneas à autora, a qual, 
induzida, matriculou-se e frequentou, por 
aproximadamente dois anos, curso de radiologia, 
acreditando que, ao final, receberia um diploma de 
técnica, quando, na verdade, sequer havia a 
aprovação da instituição para o oferecimento de curso 
técnico. Diante da configuração do dano moral, devida 
é a reparação dos prejuízos ocasionados ao 
consumidor, merecendo reforma a sentença prolatada, 
quanto ao quantum arbitrado, já que a finalidade da 
reparação do dano moral é oferecer compensação ao 
lesado, atenuando seu sofrimento, e, ao mesmo 
tempo, atentar para o seu caráter punitivo-pedagógico 
contra o causador do dano, o desestimulando a 
reincidência do ato ilícito. Redução do "quantum" 
indenizatório, para R$ 5.100,00, fixados de acordo 
com os parâmetros adotados por esta Colenda 
Câmara. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 
(Apelação Cível Nº 70036061190, Quinta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Romeu 
Marques Ribeiro Filho, Julgado em 30/06/2010) 

 

Assim, se a parte autora não obteve o resultado almejado com 

o curso realizado, na medida em que não concretizado na forma anunciada, 

tem a demandada a obrigação de restituir a quantia paga pelas 

mensalidades do curso, assim como os gastos com materiais de radiologia 

suportados pela autora. 

Da mesma forma, tenho que devida a indenização postulada a 

título de dano moral, haja vista que o fato, evidentemente, frustrou as 

expectativas da autora em receber a qualificação de técnico em radiologia. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Imperativo ressaltar que após a Constituição Federal de 1988, 

o dano moral passou a ser olhado sob uma nova ótica, mais ampla, até 

mesmo porque a dignidade da pessoa humana foi elencada como um dos 

fundamentos do Estado Democrático de Direito. Dessa maneira, o direito à 

honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou a qualquer outro 

direito da personalidade, que constroem a dignidade humana, são a base 

essencial do preceito constitucional que se refere aos direitos fundamentais 

do cidadão. 

Entendo que o dano moral está inserido em toda prática que 

atinja os direitos fundamentais da personalidade, trazida no sentimento de 

sofrimento íntimo da pessoa ofendida, suficiente para produzir alterações 

psíquicas ou prejuízos tanto na parte social e afetiva de seu patrimônio 

moral e, dependendo da situação prescinde a sua demonstração em juízo (in 

re ipsa). 

Saliento que não é, nem será qualquer angústia ou 

constrangimento que acarretará a indenização, mas àquele sofrimento que 

fuja a normalidade, sendo o que se apresenta no caso concreto. 

Portanto, em havendo afronta ao dispositivo da legislação 

consumerista, perfeitamente aplicável ao caso, é de ser reconhecida a 

caracterização dos danos alegados na inicial, pois os prejuízos morais 

resultantes da impossibilidade de exercer atividade para a qual se qualificou 

são inegáveis. 

Assim, configurado a conduta danosa e o nexo de causalidade, 

presente está o dever de indenizar. 

No que tange ao montante da indenização fixada em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), tenho que em tal quantia se mostra razoável, 

considerando a extensão do dano e o aspecto pedagógico-punitivo da 

decisão, bem como a situação econômica das partes, evitando-se, assim, o 

enriquecimento ilícito, vedado no direito pátrio.  
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Por derradeiro, quanto à verba honorária, igualmente a 

mantenho, considerando que o valor arbitrado na sentença, qual seja, 20% 

sobre o valor da condenação, bem atende ao § 4º, do art. 20, do CPC, já 

que se encontra em conformidade com o grau de complexidade da causa, 

assim como adequado ao trabalho realizado pelo profissional. 

PREQUESTIONAMENTO 

Por último, dou por prequestionados os artigos aqui deduzidos, 

tão-somente com a finalidade de evitar eventual oposição de embargos 

declaratórios. Cumpre salientar que o julgador não está obrigado a 

manifestar-se acerca de todos os artigos de lei invocados pelas partes ao 

longo da lide, bastando apenas fundamentar sua decisão.  

Ante o exposto, nego provimento aos apelos, mantendo hígida 

a sentença. 

É o voto. 

 

 

VR 

 
DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE E REVISOR) 

Estou por acompanhar o E. Relator. 

Analisando os autos e cotejando a bem lançada sentença com 

a prova lançada, entendo que a magistrada aplicou bem a norma 

consumerista ao caso. 

Registro que em ocasião passada votei em sentido contrário a 

atual, na Apelação Cível 70021457122, julgada em 11.12.08. Todavia, em tal 

caso, havia um componente fático diferente do presente processo, pois lá a 

autora não fazia sequer jus ao ingresso no curso técnico, eis que não havia 

comprovado a conclusão do ensino médio, fato que não foi debatido nestes 

autos. 
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É como voto. 

 

DES. ANTÔNIO CORRÊA PALMEIRO DA FONTOURA 

Acompanho o Relator no caso concreto. 

 

 

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA - Presidente - Apelação Cível nº 

70039809223, Comarca de Santa Rosa: "À UNANIMIDADE, NEGARAM 

PROVIMENTO AOS APELOS." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: MIROSLAVA DO CARMO MENDONCA 


