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Vistos. 

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. 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 
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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. 

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

É o relatório. 

Decido.   

Trata-se de Ação de Restituição c/c Indenização por Danos 

Morais, através da qual a demandante pretende a condenação da parte 

demandada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. 

Sustentou a autora ter efetuado matrícula junto a parte 

requerida em agosto de 2006 com a intenção de frequentar um curso técnico em 

radiologia e, no entanto, apesar de ter frequentado regularmente as aulas e 
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adquirido o material necessário, foi informada, no decorrer do curso, que receberia 

um certificado de curso de radiologia e não de curso técnico em radiologia. 

Nesse passo, asseverou a requerida que sempre prestou 

informações corretas sobre o curso fornecido, qual seja, qualificação em 

radiologia, e que o curso técnico ainda não havia sido aprovado pela Secretaria de 

Educação do Estado. 

Não há dúvida de que o caso em exame deve ser analisado à 

luz do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, deve-se aplicar o artigo 6º, 

VIII, do referido diploma  legal, que prevê a inversão do ônus da prova como meio 

para facilitar a defesa do consumidor. Isso não significa dizer que se atribui 

presunção absoluta às afirmações da parte autora, devendo ser consideradas 

todas as provas trazidas aos autos. 

Nesse toar, impõe-se analisar o conjunto probatório trazido aos 

autos para  aferir se  realmente a parte autora pretendia realizar um curso técnico 

de radiologia e se foi induzida a acreditar que com a matrícula alcançaria o 

referido certificado. De outro lado, cumpre analisar se a demandada cumpriu, 

efetivamente, com o dever de informação adequada e clara sobre o serviço 

prestado, conforme preceitua o art. 6º, III, do CDC. 

É certo que documento acostado pela autora na fl. 15, assim 

como os documentos acostados pela parte requerida nas fls. 52/53 demonstram 

que a requerente contratou um curso de radiologia, estando marcado com um “x” 

o campo em que consta “curso”, sendo que o campo que consta “técnico em” 

estava em branco. 

No entanto, a parte autora disse que foi induzida a acreditar 

que obteria formação como técnica em radiologia em face da publicidade 

veiculada pela ré. Destacou que esse era o objetivo que pretendia, pois não teria 

feito a matrícula e adquirido material se soubesse que era apenas um curso de 

qualificação. Aduziu que durante a realização do curso, por um tempo, a 

instituição tratava como se fosse um curso técnico. Depois de dois anos, foi 

informada que não receberia o certificado de técnico em radiologia. 
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Com efeito, a prova documental corrobora as alegações da 

autora e mostra que durante o curso este era realmente tratado pela própria 

instituição como sendo “curso técnico em radiologia”. É o que se depreende do 

documento acostado às fls.16/17, ou seja, a matrícula da autora ocorreu em 

agosto de 2006 e logo em seguida, em 16 de janeiro de 2007, a ré firmou um 

convênio de estágio como Hospital Vida e Saúde, no qual constava 

expressamente que o convênio visava a realização de estágio de alunos do Curso 

Técnico em radiologia da Escola de Educação Profissional Santa Rosa, de Santa 

Rosa. Na cláusula primeira do convênio também havia referência de que o curso 

técnico em radiologia estava em fase de implantação na Escola. 

A ata de reunião entre a instituição de ensino e os alunos do 

curso de qualificação profissional de radiologia, realizada em 05 de agosto de 

2008 (fls. 68/69),  revela que a ré convocou os alunos do curso frequentado pela 

autora, para esclarecer-lhes sobre a possibilidade de se fazer o aproveitamento 

dos componentes curriculares realizados na cidade de Santa Rosa e frequentar o 

Curso Técnico em Radiologia em Porto Alegre, sem ônus financeiro extra, além de 

disponibilizarem o transporte para Porto Alegre. Na referida ata, constava, ainda, 

que: “a mantenedora está com processo de Curso Técnico em Radiologia 

tramitando no CEED, para a escola de Santa Rosa; está demorando o trâmite, 

porque, entre outras razões, houve mudança na legislação, norma estadual do 

CEEd sobre EaD (Res. 293) e em âmbito nacional a legislação federal (parecer 

11/08) do Conselho Nacional de Educação sobre cursos técnicos.” 

Contudo, o funcionamento do Curso Técnico em Radiologia 

somente foi autorizado pela Secretaria de Educação do Estado em 2009, 

conforme informou a demanda na contestação. 

A prova testemunhal empresta ainda mais plausibilidade às 

alegações  da autora. 

A testemunha PAULO FERNANDO GAZOLA (fls. 102/104), 

inscreveu-se no mesmo curso acreditando que seria um curso técnico. Relatou o 
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seguinte: 

Juíza: O senhor frequentou esse curso também? 
Testemunha: Sim. 
Juíza: Concluiu o curso? 
Testemunha: Sim. 
Juíza: Quando o senhor assinou o contrato e iniciou o curso, o senhor sabia 
que não era um curso técnico? 
Testemunha: Eu quando comecei a fazer achei que era um curso técnico. 
Juíza: O senhor achou por quê? Alguém responsável do curso fez essa 
afirmação pro senhor? 
Testemunha: Não to lembrado, mas eu procurei por achar que seria o curso 
técnico em radiologia. 
Juíza: Houve divulgação nesse sentido, propaganda de que seria um curso 
técnico? 
Testemunha: Seria curso, tipo, curso radiologia, mas depois, tipo eu no meu 
caso, eu achava que era técnico. Não lembro. 
Juíza: Não lembra se houve propaganda, alguma coisa nesse sentido, se 
alguém do curso falou pro senhor se era técnico? 
Testemunha: Não to lembrado. 
Juíza: O senhor leu o contrato? 
Testemunha: Não. 
Juíza: O senhor concluiu o curso? 
Testemunha: Sim. 
Juíza: Teve um aproveitamento posteriormente como curso técnico? 
Aproveitou as matérias? 
Testemunha: Sim, tipo que nós fomos pra Ijuí terminar o curso lá? 
Juíza: É. 
Testemunha: Lá foi aproveitado as matérias. 
Juíza: Como foi isso? 
Testemunha: Tipo aqui, a gente questionou, porque falavam que ia ser só 
curso, daí nós pedimos pra direção lá do SEG, aí eles falaram que não 
era pra nós se preocupar que ia ser o técnico em radiologia, não só o 
curso, aí foi falado pra nós não se preocupa, até que um dia não foi 
aprovado pela DE aqui. 
Juíza: Não foi aprovado? 
Testemunha: É, que daí nós teria que ir pra Porto Alegre ou pra Ijuí terminar, 
porque lá o curso era aprovado. 
(...) 
Procurador da parte autora: Se o depoente quando fez a matrícula do curso. 
Quanto tempo era o curso? 
Testemunha: O curso seria um ano e meio, mais meio de estágio. 
Procurador da parte autora: Dois anos. E ele seria ministrado aonde? 
Testemunha: Aqui em Santa Rosa. 
Procurador da parte autora: E quando ele fez a matrícula ele sabia que o 
curso ia da habilitação pra ele trabalhar junto com radiologia? 
Testemunha: Eu, no meu entender, eu achei que era. 
Procurador da parte autora: Teve alguma reunião, ou convocação por parte 
da escola, a fim de esclarecer sobre esses maus entendidos? 
Testemunha: Teve, teve depois que nós começamos a questionar daí até o 
pessoal de Porto Alegre, a primeira opção era Porto Alegre, aí depois 
acabamos indo pra Ijuí. 
Procurador da parte autora: Foi na época em que estavam cursando o curso 
que surgiram boatos que não existia o registro, não existiria a possibilidade 
de receber certificação? 
Testemunha: Foi. 
Procurador da parte autora: Quanto tempo? 
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Testemunha: Mais ou menos na metade do curso. 
Procurador da parte autora: Na metade do curso ficaram sabendo que não 
receberiam a certificação de técnico? 
Testemunha: Isso. 
Procurador da parte autora: O depoente comentou que fez viagens a Ijuí, 
você arcou com os custos da viagem? 
Testemunha: Não, foi tudo pago pelo SEG. 
Procurador da parte autora: Foi pago pelo SEG? 
Testemunha: Foi. 
Procurador da parte autora: Ficou entendido pra você que em algum 
momento eles reconheceram que houve algum erro, tentando assim 
proporcionar o término do curso em outra localidade: 
Testemunha: Não sei se seria um erro, mas que eles vieram fala que o curso 
ia ser aqui em Santa Rosa e acabou que terminamos lá em Ijuí, porque a 
aqui não seria aprovado, não foi aprovado. 
Procurador da parte autora: Esse contrato que você disse que assinou, ele 
era pronto, você que preencheu ele, tu lembra de alguma coisa? 
Testemunha: Não, só assinei, não cheguei a ler ele. 
Procurador da parte autora: Se esse curso não fosse um curso técnico, você 
teria se matriculado? 
Testemunha: Não. 
Procurador da parte autora: Nada mais. 
Juíza: Pela parte ré. 
Procurador da parte requerida: Como gancho da última pergunta, o senhor 
no início disse que não tinha certeza se ele serviria como técnico, então ao 
momento da matrícula como que o senhor teria certeza que não teria se 
matriculado, se não teria certeza se ele serviria pra técnico ou não? 
Testemunha: Eu fui me matricular pro curso técnico, depois na metade que 
eles acabaram falando que ia ser só o curso, aí a gente começou a 
questionar, questionar sei lá, por que eu achei que era técnico, todo o 
pessoal que foi lá fazer foi pra fazer curso técnico, aí como surgiu que a DE 
tava demorando pra aceitar o curso técnico, começou a surgir essa dúvida, 
ia começaram a falar que era só curso, só curso. (grifei) 
(...) 

 A testemunha ALINE PEREIRA DE OLIVEIRA (fls. 106/107), 

relatou em seu depoimento que estava passando com a autora na Avenida Rio 

Branco e que havia “uma faixa dizendo que era um curso técnico em radiologia e 

aí a gente foi até lá se informou como era, como que funcionava, o valor, quanto 

tempo era” 

Veja-se que não foi só a autora, mas outros alunos criaram 

as mesmas expectativas e sofreram as mesmas frustrações. 

Todas as circunstâncias reveladas pela prova coligida aos 

autos permitem concluir que efetivamente os alunos foram induzidos a acreditar 

que obteriam certificado de Técnico em Radiologia, mormente a ata de reunião 

supra referida, pois, no mínimo é estranho a demandada disponibilizar aos alunos 
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os meios para alcançar o certificado de técnico, com a complementação do curso 

em outra cidade, sem qualquer ônus adicional, inclusive transporte 

Ainda que a instituição demandada não tivesse assegurado 

tal resultado, falhou no dever de informação, norma insculpida no art. 6º, III, do 

CDC. Poder-se-ia argumentar que os alunos se enganaram, mas se equívoco 

houve, este se deu unicamente por responsabilidade do réu, que veiculou 

propaganda de que seria um curso técnico, que durante a realização do curso 

criou a expectativa nos alunos de que o curso seria aprovado e que alcançariam o 

certificado de técnico. 

Impende destacar, ainda, que a demandada nada 

comprovou no sentido das suas alegações, ou seja, de que a autora tinha 

conhecimento de que o curso que frequentou era apenas de qualificação, sem 

direito a receber certificado de  técnico em radiologia. 

Consoante o art. 20 do Código de Defesa do Consumidor, o  

fornecedor é responsável pelos vícios de qualidade decorrentes da disparidade 

com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o 

consumidor exigir, inclusive, a restituição das quantias pagas, sem prejuízo das 

perdas e danos. 

No caso em exame, se a autora não obteve o resultado 

almejado com o curso em questão, uma vez 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. 

Desse modo, os danos materiais a serem indenizados 

referem-se às despesas comprovadas nos autos, ou seja, inscrição, pagamento 

das mensalidades (fls. 19/23) e à aquisição do livro “Tratado de Técnica 

Radiológica e Base Anatômica” (fls. 24), que resulta no valor total de R$ 5.528,60, 

o qual deverá ser atualizado monetariamente pelo índice do IGP-M, desde a data 
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em que cada parcela foi paga e acrescida de juros legais de 1% ao mês, a partir 

da citação. 

Com relação aos danos morais, da mesma forma são 

devidos, em face da conduta da ré, que causou expectativa na autora, que 

posteriormente, fora frustrada, por não obter o certificado do curso técnico que 

almejava, em que pese ter frequentado a instituição por mais de dois anos. 

Neste contexto, a conduta de quem submete outrem à 

situação incômoda deixa de ser um mero dissabor tolerável da vida cotidiana e 

passa a configurar dano de ordem moral, passível de compensação civil pela via 

indenizatória. Nesse momento, cumpre divagar sobre a funcionalização dos 

institutos do direito privado, especialmente no que respeita à função social do 

dano moral. A reparação do dano moral deve ter escopo compensatório e 

pedagógico, com o intuito de não apenas compensar a vítima do dano, mas de 

punir o ofensor que deu causa. 

Nesse diapasão, considerando que na fixação do valor do 

dano moral, deve-se buscar atender à duplicidade de fins a que a indenização se 

presta, compensatória e pedagógica, o valor será fixado em R$ 5.000,00(cinco mil 

reais), atendendo, ainda, aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. 

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 
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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. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Santa Rosa, 22 de junho de 2010. 

Miroslava do Carmo Mendonça, 
             Juíza de Direito. 


