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DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL DO PEDIDO. INSURGÊNCIA DA PARTE
PROMOVIDA.  PRELIMINAR  DE  CONEXÃO
VENTILADA  NAS  RAZÕES  RECURSAIS.  AÇÃO
PRETENSAMENTE  CONEXA.  JULGAMENTO
REALIZADO.  INCIDÊNCIA DA  SÚMULA Nº  235,
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
PREAMBULAR  SUSCITADA  EM
CONTRARRAZÕES. OFENSA À DIALETICIDADE.
INOCORRÊNCIA.  SENTENÇA  DEVIDAMENTE
REBATIDA.  REJEIÇÃO  DE  AMBAS  AS
PREFACIAIS. MÉRITO.  CURSO  DE  MEDICINA.
SUSPENSÃO  DAS  ATIVIDADES  ACADÊMICAS
EM  DECORRÊNCIA  DE  DETERMINAÇÃO  DO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC.
PARALISAÇÃO  TEMPORÁRIA DOS  ESTUDOS  E
SUBMISSÃO  A  NOVO  VESTIBULAR.
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POSTERGAÇÃO  NA  CONCLUSÃO  DO  CURSO.
ATO  ILÍCITO  PASSÍVEL  DE  INDENIZAÇÃO.
PREJUÍZOS  COMPROVADOS.  DEVER  DE
INDENIZAR.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO APELO. 

- A conexão não determina a reunião dos processos,
se  um  deles  já  foi  julgado,  segundo  preconiza  a
Súmula nº 235, do Superior Tribunal de Justiça.

-  A  preliminar  de  inadmissibilidade  recursal  não
prospera,  quando o apelatório aponta as razões de
fato  e  de  direito  pelas  quais  entende  o  insurgente
deva  ser  reformada  a  decisão  hostilizada,
obedecendo,  por  conseguinte,  o  disposto  no  art.
1.010, do Código de Processo Civil.

-  O fornecedor de serviços responde objetivamente
pelos  danos  causados  à  parte,  em  virtude  da
deficiência  na  prestação  dos  serviços  oferecidos  e
restando devidamente comprovado que a aluna após
ter seu curso de medicina suspenso e, ao se submeter
a outra faculdade, teve aproveitamento mínimo das
cadeiras  então  pagas,  imperioso  o  dever  de
indenizar, em virtude dos danos decorrentes da falha
na prestação de serviço.

- É inequívoco o transtorno vivenciado por aluna do
curso de medicina que teve suspensa sua atividade
acadêmica,  em  virtude  da  falta  de  autorização  do
Minstério  de  Educação  e  Cultura,  aliada  à
necessidade  de  se  submeter  a  novo  certame,  com
postergação na conclusão dos estudos correlatos. 
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-  A indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada
segundo  os  critérios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade,  observando-se,  ainda,  as
peculiaridades do caso concreto.

- A configuração do dano material está condicionada
a existência de prova cabal dos prejuízos suportados,
não  se  credenciando  o  acolhimento  do  pedido
referente a tal  verba quando o conjunto probatório
carreado  não  confirma  a  ocorrência  de  ofensa
patrimonial alegada.

-  Tendo  sido  observados  os  critérios  mencionados
acima quando da fixação do quantum indenizatório, a
manutenção  da  referida  verba  indenizatória é
medida que se impõe.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar as preliminares e a prejudicial, no
mérito, negar provimento ao apelo.

Trata-se de APELAÇÃO, fls. 140/161, interposta pelo
ITPAC-PE - Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos contra a sentença, fls.
107/110, proferida pela Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Campina
Grande  que,  nos  autos  da  Ação  Indenização  por  Danos  Morais  e  Materiais,
proposta por Luciana Fernandes Corrêa de Oliveira julgou parcialmente procedente
o pedido exordial, nestes termos:

Por  tais  fundamentos  e  tudo  mais  que  dos  autos
consta,  JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
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OS  PEDIDOS  para  condenar  a  Faculdade  de
Medicina  de  Garanhuns  –  FAMEG  a  indenizar  a
Promovente,  a  título  de  danos  materiais,  em  R$
30.064,00  (trinta  mil  e  sessenta  e  quatro  reais),
corrigido  monetariamente  pelo  INPC  a  partir  do
efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), acrescidos de juros
legais  a  partir  do evento  danoso (Súmula 54,  STJ),
bem como em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por danos
morais, devidamente corrigido pelo INPC, a contar
desta data, e acrescida de juros moratórios de 1% am,
estes contados a partir do evento danoso.

Em  suas  razões,  o  recorrente  aduz,  em  resumo,  a
necessidade de reformar a sentença,  suscitando preliminarmente, a conexão desta
ação  com  a  Ação  Civil  Pública  tombada  sob  nº  2008.83.05.000413-9,  na  Seção
Judiciária de Garanhuns – PE. No mérito, realiza uma sinopse dos principais eventos
processuais, discorrendo sobre os seguintes tópicos: a real situação e legalidade da
FAMEG – ITPAC; da inexistência de danos moral e material; do contrato de prestação
de  serviços  educacionais  e  a  estrita  observância  das  cláusulas  contratuais  pela
ITPAC-PE;  da responsabilidade objetiva;  da literal  legalidade do ITPAC. Pugnou,
então,  pelo  provimento  do  recurso,  para,  excluindo  a  responsabilidade  civil  na
espécie, julgar improcedente o pedido exordial. 

Contrarrazões,  fls.  165/174,  declinando  em
preliminar, a falta de pressuposto recursal de admissibilidade, qual seja, desrespeito
ao princípio da dialeticidade. Outrossim, alegando a insubsistência da prefacial de
conexão,  defende  a  manutenção  do  decisum,  haja  vista  o  preenchimento  dos
requisitos constantes no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a
falha na prestação de serviço. 

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo  Civil  de  1973,  consubstanciado,  ainda,  no  art.  169,  §1º,  do  Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.
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É o RELATÓRIO.

VOTO

Ao  ingressar  com  seu  reclamo,  a  instituição  de
ensino inaugurou sua peça de inconformismo com a preliminar de conexão.

Na  ocasião,  aduz  encontrar-se  esta  demanda
interligada  com a  Ação  Civil  Pública  tombada  sob  nº  2008.83.05.000413-9,  cujos
autores  são  a  União  e  o  Ministério  Público  Federal  e  ITPAC-PE  -  Instituto
Tocantinense Presidente Antônio Carlos.

Data  venia,  entendo  não  ser  caso  de  reunião  dos
processos,  pois  a  ação  eventualmente  motivadora  da  conexão  alegada  já  foi
sentenciada,  de  acordo  com  as  fls.  24/31.  Tal  situação  afasta  possibilidade  de
julgamento simultâneo das ações,  conforme o art.  55, §1º,  do Código de Processo
Civil, ao estabelecer que “Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão
conjunta, salvo se um deles houver sido sentenciado”.

Nessa  senda,  também  se  impõe  a  aplicação  da
Súmula  nº  235,  do Superior  Tribunal  de  Justiça,  segundo a  qual  “a  conexão não
determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".

Na mesma direção:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO
DE DIREITO E JUÍZO TRABALHISTA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA  EM  TRÂMITE  NA  JUSTIÇA  DO
TRABALHO  E  AÇÃO  CAUTELAR  INOMINADA
NO  JUÍZO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA
SENTENCIADA. SÚMULA N. 235/STJ. 1. Tendo em
vista  que  a  ação  civil  pública  já  se  encontra
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sentenciada, ainda que se tratem de ações conexas, o
que poderia ocasionar a reunião de processos, incide,
no caso, a Súmula n. 235, do STJ - 'A conexão não
determina a reunião dos processos, se um deles já foi
julgado'. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no
CC  119.070/ES,  Rel.  Ministro  Luís  Felipe  Salomão,
Segunda  Turma,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em
13/11/2013, DJe 19/11/2013).

Rejeito a preliminar.

De  outra  senda,  no  âmbito  das  contrarrazões,  a
apelada  ventilou  a  preliminar  de  não  conhecimento  recursal,  por  ofensa  ao
princípio da dialeticidade, porque os argumentos do apelante não observaram o teor
do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Apesar  de  mencionar  o  inciso  III,  a  sublevação
caminha para a ausência de dialeticidade no reclamo, implicando, pelo teor de seus
argumentos, em mácula ao inciso II, do referido artigo.

Entrementes, não merece guarida tal inconformismo.

Aludido  princípio  traduz  a  necessidade  do  ente
processual descontente com o provimento judicial interpor a sua sedição de maneira
crítica,  ou seja, discursiva, sempre construindo um raciocínio lógico e conexo aos
motivos  elencados  no  decisório  combatido,  possibilitando  à  instância  recursal  o
conhecimento pleno das fronteiras do descontentamento. E, como ficou corroborado
no processo, fls. 140/161, essa conduta foi adotada pelo insurgente, nada obstante a
falta de clareza na redação da peça recursal.

Rejeito dita prefacial.

Muito embora não atacada no recurso, mas a título
de esclarecimento e do bom debate, não há que se falar em prescrição quinquenal,
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pois, a ação foi ajuizada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, em 06 de
junho de 2014, mediante consulta do Processo Judicial Eletrônico respectivo, Id nº
546986. 

Por  oportuno,  o  art.  27,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor,  direito  material  aplicado  na  espécie,  estabelece  que:  “Prescreve  em
cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do
serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir
do conhecimento de dano e de sua autoria”.

Então,  insta averiguar se,  entre o conhecimento do
fato,  isto  é,  a  data  da  suspensão  das  atividades  do  curso,  ocorrida  no  segundo
semestre, mais precisamente 2009.2, e o ajuizamento da presente ação, decorreu o
interregno de cinco anos.

A reposta é negativa.

Com  efeito,  os  elementos  fáticos  confirmam  ter  a
aluna  cursado  o  período  2009.1 normalmente,  só  tomando  conhecimento  da
suspensão das atividades acadêmicas, na prática, quando restou impossibilitada de
se matricular no período 2009.2,  o que, em tese,  acontece no mês de julho. Desse
modo, ao considerarmos que a inviabilidade de formalizar a matrícula ocorrera em
julho de 2009, não houve prescrição, haja vista que a ação foi ajuizada em  06 de
junho de 2014, antes, porém, do decurso de cinco anos. Afinal, como apregoa o art.
132,  §3º,  do  Código  Civil  “Os  prazos  de  meses  e  anos  expiram no  dia  de  igual
número do de início ou do imediato, se faltar exata correspondência. Logo, se tomou
conhecimento  do fato  em julho  de  2009,  e  a  demanda foi  ajuizada  em junho do
mencionado ano, não transcorrido o quinquênio legal.   

No mérito, melhor sorte não socorre ao insurgente

O desate da controvérsia consiste em saber se houve
falha na prestação do serviço oferecido pela instituição de ensino e, em caso positivo,
se esta causou dano moral e material à parte autora, passível de indenização.
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De  início,  registra-se  que  restou  devidamente
comprovado, através dos documentos colacionados às fls. 10/53, que a demandante
iniciou cursando medicina na Faculdade de Medicina de Garanhuns – FAMEG,
vinculada ao  ITPAC-PE - Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos,  com
atividades  doravante  suspensas,  e,  tendo  se  submetido  a  outro  vestibular,  agora
perante  Faculdade de Ciências Médicas – FCM, com aproveitamento mínimo nas
cadeiras outrora “pagas”, aumentando consideravelmente o período para conclusão
da graduação. 

Como visto, o caso dos autos é regido pelas normas
pertinentes ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto o ITPAC-PE - Instituto
Tocantinense Presidente Antônio Carlos caracteriza-se como fornecedor de serviços,
motivo pela qual, sua responsabilidade é objetiva, nos termos dos arts. 3º e 14, da
supracitada legislação, senão vejamos:

Art.  3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública  ou  privada,  nacional  ou  estrangeira,  bem
como os entes despersonalizados, que desenvolvem
atividade  de  produção,  montagem,  criação,
construção,  transformação,  importação,  exportação,
distribuição  ou  comercialização  de  produtos  ou
prestação de serviços.

E,

Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
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.
§1º.  O  serviço  é  defeituoso  quando  não  fornece  a
segurança  que  o  consumidor  dele  pode  esperar,

Apelação Cível nº 0005830-95.2015.815.0011                                                                                                                                                                                  8



levando-se  em  consideração  as  circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
§2º. Omissis;
§3º.  O  fornecedor  de  serviços  só  não  será
responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se não bastasse vaticina o art. 6º, do Código de
Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(…)
III  –  a  informação  adequada  e  clara  sobre  os
diferentes  produtos  e  serviços,  com especificação
correta de quantidade, características, composição,
qualidade e preço, bem como sobre os riscos que
apresentem; – a informação adequada e clara  orreta de

VI  -  a  efetiva  prevenção  e  reparação  de  danos
patrimoniais  e  morais,  individuais,  coletivos  e
difusos.

 
Logo,  restando  incontroversa  a  versão  apresentada

pela  autora,  e  por  não  ter  a  ré  provado  qualquer  fato  impeditivo,  extintivo  ou
modificativo do direito alegado, imperioso o reconhecimento na falha na prestação
do  serviço  e,  como  consequência,  o  dever  de  indenizar,  máxime  pelo  fato  de  a
exclusão de ilicitude estarem vinculadas a confirmação dos pressupostos insertos no
mencionado 14, §3º.

Em reforço, insta  esclarecer  que,  in  casu,  os  danos
morais  são,  presumidamente,  configurados  em  face  de  serem  categóricos  os
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transtornos sofridos pela parte, com repercussão em diversos aspectos, prescindindo-
se, pois, da comprovação da existência de constrangimento, sendo suficiente, apenas,
a prova cabal da conduta ilícita do fornecedor de serviços.

Digo  isso,  pois,  ao  compulsar  o  processo,
notadamente  os  documentos  colacionados,  constata-se  os  diversos  transtornos  e
prejuízos, de ordem patrimonial e moral, suportados pela promovente. Em primeiro
lugar, a declaração de matrícula realizada no dia 02 de junho de 2008, ratificando que
Luciana Fernandes Corrêa de Oliveira estava cursando medicina no 1º semestre de
2008,  fl  15,  firmando  o  respectivo  contrato  de  prestação  de  serviços  perante  a
Faculdade  de  Medicina  de  Garanhuns,  vinculada  à  promovida,  fls.  16/17.  A
interrupção  dos  serviços  educacionais  prestados  pela  ITPAC-PE  -  Instituto
Tocantinense  Presidente  Antônio  Carlos,  porquanto  inexistente  o  respectivo
credenciamento no Ministério de Educação, de acordo com a ação judicial tramitada
na Justiça Federal,  fls.  24/52.  Desse modo, com a interrupção nos estudos, e para
continuar  a  frequentar  o  predito  curso,  foi  aprovada  na  Faculdade  de  Ciências
Médicas – FCM,  fls. 18/19, período 2010. 1. Em arremate, ao aproveitar minimamente
as  disciplinas  na  nova  instituição,  em virtude da  incompatibilidade com a  grade
curricular disposta nas fls.  18/19,  ao atrasar  01 (um) ano e meio de curso para a
conclusão da faculdade, segundo menciona às fls. 03 e 10.

Nesse espeque, o Superior Tribunal de Justiça, assim
decidiu:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NECESSIDADE
DE  PRODUÇÃO  DE  PROVAS.  SUPOSTA
OFENSA  AO  ART.  130  DO  CPC.  NÃO
OCORRÊNCIA.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO.  FALHA  NA
PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  DANOS  MORAIS
CONFIGURADOS. DECISÃO PROFERIDA COM
BASE  NA  ANÁLISE  DO  CONTEXTO  FÁTICO-
PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.  REEXAME.
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IMPOSSIBILIDADE.  SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.  INEXISTÊNCIA.  SÚMULA  Nº
326/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.  Para  se  chegar  à  conclusão  de  que  a  prova
requerida  pela  parte  é  ou  não  indispensável  à
solução da controvérsia, seria necessário se proceder
ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência  incompatível  com  a  via  estreita  do
Recurso Especial, a teor do enunciado da Súmula nº
7  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  que  dispõe:  "a
pretensão de simples reexame de prova não enseja
Recurso Especial. " 2. A corte de origem, com base no
exame do substrato fático-probatório dos autos,  foi
categórica  em  afirmar  a  responsabilidade  da
instituição  de  ensino  pelos  alegados  danos
reclamados  pela  autora  da  ação,  concluindo  pela
presença  dos  requisitos  ensejadores  da  reparação
civil, de modo que a revisão do julgado, no ponto,
também encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 3. Nos
termos  da  Súmula  nº  326/STJ,  "na  ação  de
indenização  por  dano  moral,  a  condenação  em
montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca". 4. Agravo regimental a que
se  nega  provimento.  (STJ;  AgRg-AREsp  443.018;
Proc.  2013/0392097-5;  SP;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.
Raul Araújo; DJE 01/09/2014).

Sabe-se ser o dano moral uma lesão que integra os
direitos da personalidade, tal como a vida, a liberdade, a intimidade, a privacidade, a
honra, a imagem, a identificação pessoal, a integridade física e psíquica, o bom nome;
enfim, a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa
do Brasil, apontado, expressamente, na Constituição (art. 1º, III).

Sérgio Cavalieri Filho explica:
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O  dano  moral  existe  in  re  ipsa;  deriva
inexoravelmente  do  próprio  fato  ofensivo,  de  tal
modo  que,  provada  a  ofensa,  ipso  facto  está
demonstrado  o  dano  moral  à  guisa  de  uma
presunção natural, uma presunção hominis ou facti
que decorre das regras de experiência comum (In.
Programa  de  Responsabilidade  Civil,  5.  ed.,  São
Paulo: Malheiros, 2004, p. 100) – destaquei.

Dessa forma, considerando a extensão do dano, bem
como as circunstâncias do fato, sua repercussão e as condições sócio-econômica da
vítima  e  do  ofensor  e,  ainda,  atentando-me  aos  critérios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade, entendo prudente manter a sentença primeva, a qual condenou a
promovida  a  pagar  a  importância  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais),  conforme
determinado na decisão.

Quanto  aos  danos  materiais,  visualizo  não  haver
reparos  a  serem  operados  no  provimento  monocrático,  pois,  como  dito,  ficou
evidente o prejuízo experimentado pela parte adversa. Para tanto, basta analisar os
valores discriminados à fl. 10. 

De fato, conforme adverte De Plácido e Silva: 

O  dano  emergente  (damnum  emergens)  é  o  que
consiste na perda efetivamente sofrida. É o prejuízo
real  ou  aquilo  que  se  perdeu,  em  virtude  do  ato
praticado  ou  do  fato  ocorrido.  (In.  Vocabulário
Jurídico, Forense, vol. III, p. 4). 

Sobre  tema,  oportuno  transcrever  o  magistério  de
Caio Mário da Silva Pereira:

As perdas e danos não poderão ser arbitrários. Não
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pode o credor receber, a esse título, qualquer lucro
hipotético.  Somente  lhe  cabe,  com  fundamento  na
reparação, receber, como benefício de que o dano o
privou,  aquilo  que  efetivamente  decorreu  do  fato
imputável,  e  os lucros cessantes por efeito direto e
imediato  do  descumprimento  da  obrigação.  (In.
Instituições de Direito Civil, vol. II, 15ª ed., Forense,
p. 238).

Destarte,  os  prejuízos  patrimoniais  alegados  se
coadunam com a importância declinada na sentença, a saber, R$ 30.064,00 (trinta mil
e sessenta e quatro reais).

Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES E A
PREJUDICIAL, CONHECIDA DE OFÍCIO, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO
AO APELO.

É o VOTO.

Presidiu o julgamento,  o Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 24 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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