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APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONDENAÇÃO A 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E 
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  C/C  PEDIDO  DE 
ANTECIPAÇÃO  DOS  EFEITOS  DA  TUTELA. 
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  DE  ENSINO. 
EXTINÇÃO  DO  FEITO  SEM  RESOLUÇÃO  DO 
MÉRITO,  COM  FULCRO  NO  ART.  267,  VII,  DO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  VIGENTE  À 
ÉPOCA.  IRRESIGNAÇÃO  DA  PARTE  AUTORA. 
CONTRATO  DE  ADESÃO.  CUMPRIMENTO  DO 
ART.  4º,  §  2º,  DA  LEI  DE  ARBITRAGEM. 
APLICAÇÃO  DO  ART.  51,  DO  CÓDIGO  DE 
DEFESA DO  CONSUMIDOR.  IMPOSSIBILIDADE. 
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM. 
DESPROVIMENTO.
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- Verificando que o contrato firmado entre as partes 
previa,  expressamente,  a  convenção de arbitragem, 
tendo  inclusive  cumprido  rigorosamente  o  que 
determina  o  art.  4º,  §  2º,  da  Lei  nº  9.307/1996, 
impossível  reconhecer  a  nulidade  da  cláusula  62. 
diante da correta observância da Lei de Arbitragem.

- Mantém-se a decisão recorrida, pelos seus próprios 
fundamentos,  quando  o  magistrado,  sopesando  o 
contido  nos  autos,  julgou  extinto  o  processo  sem 
resolução  do  mérito,  em  razão  da  existência  de 
convenção de arbitragem, devendo ser negado, por 
conseguinte, o inconformismo da parte apelante.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes 

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se de  APELAÇÃO,  fls. 124/147, interposta por 
Leney Pessoa Leal, contra sentença, fls. 117/18, prolatada pela Juíza de Direito da 15ª 
Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação Declaratória Inexistência de 
Débito c/c Condenação a Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito 
c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela ajuizada contra Centro Nacional de 
Ensino  Superior  Ltda  (Faculdade  Maurício  de  Nassau  João  Pessoa-PB),  nos 
seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, mais que dos autos constam e 
princípios de direito aplicáveis à espécie, ACOLHO a 
preliminar  suscitada  pela  Faculdade  Maurício  de 
Nassau e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,  em 
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razão da existência  de convenção de arbitragem, o 
que faço com arrimo no art. 267, inciso VII, do CPC.

Em suas razões, sustentou, em suma, que a sentença 
guerreada deve ser  revista,  uma vez que a cláusula  de convenção de arbitragem 
prevista no contrato de adesão é abusiva, devendo, desta feita, ser considerada nula 
de pleno direito.  No mais, colaciona inúmeras decisões de outros Tribunais, e por 
fim, requer que seja declarada nula a cláusula acima mencionada e, nos termos do 
art. 515, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, seja examinado o mérito da lide.

Contrarrazões ofertadas,  fls.  177/186,  defendendo a 
manutenção da sentença, “devido à existência de cláusula compromissória ou se o 
entendimento do Douto Tribunal for diverso, que os autos voltem para a primeira 
instância para que seja julgado o mérito da ação”, fl. 186.

A Procuradoria  de Justiça  através da  Dra.  Vanina 
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa,  fls.  193/195, deixou de se manifestar quanto ao 
mérito do recurso.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De início, convém registrar que o art.  4º, da Lei de 
Arbitragem, Lei nº  9.307/1996, assim preceitua:

Art.  4º.  A cláusula  compromissória  é  a  convenção 
através  da  qual  as  partes  em  um  contrato 
comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios 
que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.
(..)
§  2º.  Nos  contratos  de  adesão,  a  cláusula 
compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a 
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iniciativa  de  instituir  a  arbitragem  ou  concordar, 
expressamente, com a sua instituição, desde que por 
escrito em documento anexo ou em negrito,  com a 
assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.

Com efeito, observando o contrato firmado entre as 
partes, fls. 61/66, verifica-se que  este cumpriu corretamente o que determina a lei 
supra  citada,  pois  a  cláusula  62,  a  qual  prevê  a  convenção  de  arbitragem,  foi 
devidamente  acordada  entre  as  partes,  tendo,  inclusive  o  autor  assinado, 
especialmente, a mencionada cláusula, a qual foi escrita em caixa alta.

Desta  feita,  impossível  reconhecer  a  nulidade  da 
cláusula  citada alhures,  diante da correta  observância  da Lei  de Arbitragem, não 
havendo, portanto, que aplicar o art. 51, do Código de Defesa do Consumidor, como 
requer o recorrente.

A propósito, não destoa a recente jurisprudência, em 
caso similar:

 
APELAÇÃO  –  AÇÃO  DE  COBRANÇA  – 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Sentença que julgou 
extinto  o  processo,  sem  resolução  do  mérito,  nos 
termos do art. 267, inciso VII, do CPC. APELAÇÃO – 
AÇÃO  DE  COBRANÇA  –  PRESTAÇÃO  DE 
SERVIÇOS  –  ARBITRAGEM –  Cláusula 
compromissória  previamente  ajustada  no  contrato 
firmado entre as partes – Controvérsias que devem 
ser dirimidas na via arbitral – Direito de acesso ao 
Poder Judiciário mitigado – Inteligência do art. 4o. da 
Lei de Arbitragem – Precedente do Superior Tribunal 
de  Justiça.  SENTENÇA MANTIDA.  APELO  NÃO 
PROVIDO. (TJSP, AC 0123714-71.2012.8.26.0100, Rel. 
Des. Luis Fernando Nishi, J. 18/02/2016).
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Por  essas  razões,  entendo  que  a  decisão  que 
extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267, VII, do  Código 
de Processo Civil  vigente à época, deve ser mantida, pois a presença da cláusula 
arbitral no contrato firmado entre os litigantes vincula o deslinde da controvérsia no 
juízo arbitral. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
RECURSO.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes, 
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 14 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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