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APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.  ENSINO  À  DISTÂNCIA.  RESOLUÇÃO
CONTRATUAL UNILATERAL. REDIRECIONAMENTO
DE UM CURSO REGULAR PARA UMA PREPARAÇÃO
INTENSIVA  DE  RETA  FINAL.  AUSÊNCIA  DA
RESTITUIÇÃO  PROPORCIONAL  DA  QUANTIA
PAGA.  DESCUMPRIMENTO  CONTRATUAL.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES.
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA  VERIFICADA.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

-  Para  a  reparação  do  dano  material  mostra-se
imprescindível  demonstrar-se  o  nexo  de  causalidade
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entre a conduta indevida e o prejuízo patrimonial que foi
efetivamente suportado.

- Aquele que alega possuir um direito deve demonstrar a
existência  dos fatos  em que tal  direito  se  alicerça e,  à
parte  contrária,  cabe  provar  fato  impeditivo,
modificativo e extintivo deste.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar
provimento ao recurso apelatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pela  Ensine
Faculdades  contra  sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  1ª  Vara  Cível  da
Comarca da Capital, lançada nos autos da Ação de Repetição do Indébito c/c
Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Ivonaldo Teixeira
de Araújo Filho em face daquela instituição e da Anhanguera Educacional
Participações  S.A,  requerendo  a  devolução,  de  forma  dobrada,  do  valor
pago pelo curso regular de agente da Polícia Federal, o qual foi suspenso de
forma unilateral.

O  julgador  primevo  rejeitou  a  preliminar  de
ilegitimidade  passiva  levantada  pela  Ensine;  rechaçou  o  pedido  de
denunciação da lide, sob o fundamento de que a Anhanguera Educacional é
sucessora  da  LFG  Business  Edições  e  Participações  LTDA,  não  havendo
interesse em trazer ao processo esta última, haja vista àquela pessoa jurídica
já integrar a demanda. 

Resolvendo o mérito da ação, afastou o pleito de danos
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morais  e  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  de  danos  materiais,
determinando a devolução simples da quantia paga pelo curso, descontadas
as  aulas  efetivamente  assistidas.  Considerou,  por  fim,  que  os  litigantes
foram  proporcionalmente  vencidos  e  vencedores,  condenando  ambos  ao
pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios.

Em  suas  razões  recursais,  às  fls.  99/105,  a  apelante
sustenta  que  o  curso  em  que  o  apelado  realizou  matrícula  sofreu  uma
alteração e, posteriormente, fora cancelado. 

Aduz  que  os  alunos  puderam  optar  pelo
encaminhamento  para  outro  curso  com  o  mesmo  objetivo  ou  o
cancelamento  com  a  devolução  do  montante  pago,  sendo  descontado  o
período usufruído.

Afirma  que  o  pacto  firmado  cumpriu  as  regras
estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e que as obrigações na
relação contratual foram devidamente cumpridas.  Assevera,  ainda, que o
Código Civil Brasileiro também fora respeitado.

Diz restar  evidente  a  obtenção de  vantagem indevida
por parte do recorrido e, sob esse argumento, pugna pelo provimento do
apelo para reformar a decisão e julgar improcedente o pedido inicial.

Devidamente  intimada,  a  parte  apelada  deixou  de
ofertar razões contrárias, conforme atesta a Certidão de fl. 109.

Cota  ministerial  sem  manifestação  meritória  às  fls.
114/115.

É o relatório.

V O T O  
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Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Contam  os  autos  que  Ivonaldo  Teixeira  de  Araújo
firmou contrato  com a  Ensine  Faculdades  e  LFG para  a  formação no
curso regular de Agente da Polícia Federal  no dia 30 de dezembro de
2011, no valor de R$ 2.096,64, com a promessa de receber 504 horas/aula e
com início no dia 30 de janeiro  de 2012 e término em 13 de julho do
mesmo ano.

Ocorre que, após 44 dias de aula, o curso foi suspenso
pela rede LFG e o aluno redirecionado ao preparatório para a Reta Final
de Agente da PF.

Pois bem. 

Feito este registro, primordialmente, cabe ressaltar que a
relação  jurídica  existente  entre  as  partes  é  consumerista,  aplicando-se,
portanto, as regras do Código de Defesa do Consumidor. 

Além disso, todo direito  se  sustenta  em fatos.  Aquele
que  alega  possuir  um  direito  deve,  antes  de  mais  nada,  demonstrar  a
existência dos fatos em que tal direito se alicerça. 

À  parte  contrária  cabe  provar  fato  impeditivo,
modificativo e extintivo deste. Esta regra é prevista nos incisos I e II do art.
373 do Código de Processo Civil de 2015

In verbis:

Art. 373 - O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor. 
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Com  base  nessa  regra  dominante  do  nosso  sistema
probatório, examino o conjunto de provas encartadas aos autos.

É inconteste que o contrato de prestação de serviços (fls.
08/17),  firmado entre os litigantes, tinha por objetivo o Curso Regular de
Agente  da  Polícia  Federal.  Também  é  incontroverso  que  o  curso  foi
suspenso  unilateralmente,  conforme  pode  ser  observado  no  e-mail
encartado à fl. 18, no qual a LFG se pronuncia da seguinte forma:

“Em razão da publicação do edital de Agente da Polícia Federal,
promovemos  a  imediata  adequação  de  todo  conteúdo  e
consequentemente a transferência do Curso Regular de Agente e
Escrivão para o Reta Final de Agente da Polícia Federal.
O objetivo é oferecer a mais completa preparação para os alunos e
o melhor produto e opção comercial para os parceiros.
O Curso Reta final de Agente da Polícia Federal contará com os
diferenciais exclusivos abaixo apresentados (...)”

Feito este registro, verifico que os argumentos da Ensine
não prosperam. Ao reverso, pretendem eximir a faculdade das obrigações
contratuais, a qual atuou como intermediária da avença, como demonstra o
papel timbrado com o seu logotipo e o recebimento do pagamento.

Ademais,  o  redirecionamento  para  o  curso  reta  final
descumpriu  o  objetivo  da  relação  contratual,  haja  vista  que  o  recorrido
buscava  uma  preparação  completa  e  mais  abrangente,  não  somente
informações condensadas em curto espaço de tempo. Insta ressaltar, ainda,
que  os  valores  cobrados  pelas  retas  finais  são  bem  menores  do  que  os
regulares.

Isso posto, verifico que a Ensine não conseguiu provar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
pois não trouxe aos autos qualquer documento capaz de demonstrar que
oportunizou a restituição do montante pago.

Como visto, de fato ocorreu um dano material, restando
esse especificado e comprovado. Desse modo, a fim de ressarcir a perda e
recompor  o  status  quo  patrimonial  do  ofendido,  correta  a  decisão  do
magistrado, que reconheceu o dano e determinou a devolução, de forma
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simples, dos valores adimplidos, descontadas, tão somente, as horas/aulas
assistidas.

Nesse sentido, segue entendimento desta egrégia Corte:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR DANOS
MORAIS  E  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  CONTRATO  DE
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS.  RESOLUÇÃO  CONTRATUAL.
AUSÊNCIA DA RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DA QUANTIA
PAGA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR.
NÃO  CONFIGURAÇÃO  DO  DEVER  DE  INDENIZAR.
DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO.  AUSÊNCIA  DE  COBRANÇA.
RESTITUIÇÃO  DOS  VALORES  DE  FORMA  SIMPLES.
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA  VERIFICADA.  MANUTENÇÃO.
DESPRO-VIMENTO DO APELO.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00822092920128152001,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO ,  j.  em 10-03-
2015)

Com essas  considerações,  NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO APELATÓRIO, para manter irretocável o decisum vergastado.

É o relatório.

Presidiu  a  Sessão  Ordinária  da  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 20 de fevereiro
de 2018, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Participaram do
julgamento, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes (Relatora), o
Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides  e  o  Exmo.  Des.  Marcos
Cavalcanti  de  Albuquerque.  Presente  à  Sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo
Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa/PB, 26 de fevereiro de 2018

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
               R E L A T O R A  
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