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Poder Judiciário da Paraíba
1ª Vara de Fazenda Pública da Capital

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 0830277-85.2020.8.15.2001

DECISÃO

Vistos etc.

 
SEDUP – SOCIEDADE EDUCACIONAL DA PARAÍBA LTDA (FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA PARAÍBA),

devidamente qualificada nos autos e por meio de Advogado legalmente habilitado, ingressa com a presente AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER com pedido de tutela de urgência, em desfavor do ESTADO DA PARAÍBA, MUNICÍPIO

DE JOÃO PESSOA, PROCON-PB e MUNICÍPIO DE CABEDELO, todos igualmente qualificados.

Alega que diante do contexto vivido nacional e internacionalmente de enfrentamento à pandemia do Covid-19, diversas

têm sido as providências tomadas para que se diminua o impacto dos malefícios causados por tal situação relativa a

saúde pública.

Na Paraíba foi aprovado o Projeto de Lei n. 1.697/2020, que tem por objeto a redução das mensalidades escolares.

Uma vez aprovado, foi sancionado pelo Governador da Paraíba, e publicado do Diário Oficial do Estado, sob o número

de Lei n. 11.694/2020.

De acordo com a referida lei, dispõe-se acerca da obrigatoriedade das unidades de ensino particulares, de todas as

espécies, de repactuarem, de forma compulsória, seu contratos de consumo firmados com os adquirentes regulares do

serviço, descontando percentualmente os valores, conforme previsto em seu artigo 2o , de acordo com a quantidade de

alunos regularmente matriculados, sob pena de aplicação de multas pelos Procons.

Aduz se verificar na espécie claro vício de competência, eis que cabe tão somente à União legislar sobre matéria

atinente ao Direito Civil, de acordo com o artigo 22, inciso I da Constituição Federal.

Considerando a parte autora que a lei questionada contém disposições que alteram a relação contratual firmada entre

as partes e diz respeito a natureza, extensão e obrigações assumidas entre elas, e tendo em vista que tais matérias

estão disciplinadas no Código Civil, livro I, artigo 233 e seguintes, conclui que sendo a matéria objeto da lei de Direito

Civil, a iniciativa da Lei em foco deveria ser da União Federal.

Sendo assim, por reconhecer a inconstitucionalidade da Lei 11.694/2020, pugna pelo seguinte:

Que, após recebida a ação, seja concedida, liminarmente, a tutela de urgência (obrigação de não

fazer), no sentido de que os réus se abstenham de praticar qualquer ato sancionatório ou

fiscalizatório decorrente da não aplicação da Lei nº 11.694/2020 pelo promovente, na forma do

artigo 7º da referida lei, ante sua patente inconstitucionalidade frente ao artigo 22, I da

Constituição Federal, com efeitos práticos de impedir a repactuação compulsória dos contratos

entre as instituições de ensino e os tomadores de seus serviços.

É o relatório. Passo a decidir.

O cerne da presente questão consiste em saber se a Lei Estadual 11.694/2020 que dispõe acerca

da repactuação entre as partes contratantes, estabelecimentos de ensinos e respectivos usuários

dos serviços prestados, dos valores das mensalidades escolares, padece ou não de vício de

iniciativa, como alega o autor.
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Analisando detidamente a Lei em tela, notadamente em seu artigo 1o , verifica-se que a mesma

dispõe acerca da repactuação provisória e o reequilíbrio dos contratos de consumo educacionais

firmados entre as instituições de ensino privadas mencionadas na referida lei e os usuários dos

respectivos serviço educacionais, em virtude da não realização de aulas presenciais ocasionadas

pela pandemia do COVID-19, no âmbito do Estado da Paraíba.

Em que pese a importância da iniciativa, a ação proposta questiona na verdade, a

constitucionalidade ou não da referida lei, e a possibilidade de vir a sofrer as medidas

sancionatórias nela previstas em caso descumprimento da mesma.

Vejamos a disposição contida no artigo 22, inciso I da Constituição Federal:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: I - direito civil, comercial, penal,

processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

Ou seja, em se tratando de matéria afeta ao Direito Civil, compete privativamente à União Federal

legislar sobre.

Pela dicção dos dispositivos legais da norma em tela, verifica-se que os mesmos se referem a

repactuação provisórias dos contratos firmados entres as partes envolvidas, quais sejam

estabelecimentos de ensino e usuários dos respectivos serviços.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, quando instado a se manifestar sobre a questão em

foco, firmou o entendimento que em se tratando de Lei Estadual versando sobre mensalidades

escolares, como na hipótese vertente, a competência privativa para legislar sobre a matéria seria

da União Federal. Confira-se.

 

 

ADI 1007

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Relator(a): Min. EROS GRAU

Julgamento: 31/08/2005

Publicação: 24/02/2006

Ementa

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.989/93 DO ESTADO DE
PERNAMBUCO. EDUCAÇÃO: SERVIÇO PÚBLICO NÃO PRIVATIVO. MENSALIDADES
ESCOLARES. FIXAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO. MATÉRIA DE DIREITO CONTRATUAL.
VÍCIO DE INICIATIVA. 1. Os serviços de educação, seja os prestados pelo Estado, seja os
prestados por particulares, configuram serviço público não privativo, podendo ser desenvolvidos
pelo setor privado independentemente de concessão, permissão ou autorização. 2. Nos termos
do artigo 22, inciso I, da Constituição do Brasil, compete à União legislar sobre direito civil. 3.
Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente.

 Decisão
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Plenário, 30.03.2005. Decisão: O Tribunal, por maioria, nos termos do voto do relator, julgou
procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 10.989, de 07 de dezembro de
1993, do Estado de Pernambuco, vencidos os Senhores Ministros Joaquim Barbosa, Carlos Britto
e Celso de Mello, que a

 Indexação

- INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, LEI ESTADUAL, FIXAÇÃO, DATA, PAGAMENTO,
MENSALIDADE ESCOLAR, ESTABELECIMENTO PRIVADO DE ENSINO, COMPETÊNCIA
PRIVATIVA, UNIÃO, LEGISLAÇÃO, DIREITO CIVIL, RELAÇÃO CONTRATUAL, CIDADÃO,
PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO. DESCABIMENTO, REDUÇÃO, CIDADÃO, AGENTE
ECONÔMICO, CONSUMIDOR

 
Neste mesmo sentido, já decidiu o TJ/RJ. Confira-se.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO PODER JUDICIÁRIO 4ª TURMA RECURSAL CÍVEL Recurso

inominado nº 0016959-50.2014 Recorrente: SKY BRASIL Recorrido: MYRIA RAMOS E SILVA V

O T O Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença, que julgou procedente em

parte o pedido inicial, condenando a ré, ora recorrente, ao pagamento de compensação por

danos morais e postagem de faturas com antecedência mínima de 10 dias. Ocorre que,

independente da análise do contexto probatório e dos fatos narrados na inicial, verifica-se que a

Lei nº. 5.190, de 14 de janeiro de 2008, em que se fundamenta a causa de pedir, encontra-se

eivada de evidente vício de inconstitucionalidade formal, que deve ser reconhecido por este

Colegiado, afastando-se, por consequência, a pretensão deduzida nestes autos. Com efeito, a

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, manifestada em reiterados precedentes, tem

reconhecido a competência privativa da União para legislar em relação às matérias tratadas na

Lei estadual nº. 5.190, de 14 de janeiro de 2008. Nesse sentido, nos autos da Ação Direta de

Inconstitucionalidade nº. 1007 - PE, por sua composição plenária, a mais alta Corte do país, em

julgamento realizado em 31/08/2005, sendo Relator o eminente Ministro Eros Grau, assim

decidiu: "EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.989/93 DO

ESTADO DE PERNAMBUCO. EDUCAÇÃO: SERVIÇO PÚBLICO NÃO PRIVATIVO.

MENSALIDADES ESCOLARES. FIXAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO. MATÉRIA DE DIREITO

CONTRATUAL. VÍCIO DE INICIATIVA. 1. Os serviços de educação, seja os prestados pelo

Estado, seja os prestados por particulares, configuram serviço público não privativo, podendo ser

desenvolvidos pelo setor privado independentemente de concessão, permissão ou autorização. 2.

Nos termos do artigo 22, inciso I, da Constituição do Brasil, compete à União legislar sobre direito

civil. 3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente. "Depreende-se do

entendimento acima referido que a fixação da data de vencimento de obrigações, forma de

pagamento e a própria antecedência para o envio dos documentos de cobrança estão inseridas

no âmbito do direito contratual, e, portanto, na órbita do direito civil, reservado à competência

legislativa privativa da União, pelo artigo 22, I, da Constituição da República. Por outro lado, em

diversas hipóteses pertinentes a determinados serviços públicos concedidos, cuidou a

Constituição de estabelecer especificamente a competência legislativa privativa da União,

excluindo-se a possibilidade de regulação destes por atos legislativos estaduais e, mesmo que
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não fosse assim, a inovação nas obrigações das empresas contratadas com acréscimo de custos

não lhes poderia ser imposta sem prévia revisão dos contratos administrativos em vigor, para

inclusão da respectiva fonte de custeio. Isso ocorre, e.g., em relação aos serviços públicos de

águas, energia, telecomunicações e o serviço postal, na forma do artigo 22, IV e V, da

Constituição da República. Em tais casos, o Supremo Tribunal Federal também tem entendido

que não se aplica a competência concorrente dos Estados para legislar sobre consumo, eis que

se trata de matéria reservada privativamente à União, excluindo-se, portanto, toda possibilidade

de regulação na órbita estadual. Pelo exposto, VOTO no sentido de conhecer do recurso e, no

mérito, dar-lhe provimento para julgar improcedente o pedido. Sem ônus sucumbenciais. Rio de

Janeiro, 25 de novembro de 2014. VANESSA DE OLIVEIRA CAVALIERI FELIX Juíza Relatora

(TJ-RJ - RI: 00169595020148190002 RJ 0016959-50.2014.8.19.0002, Relator: VANESSA DE

OLIVEIRA CAVALIERI FELIX, Quarta Turma Recursal, Data de Publicação: 22/05/2015 17:17)

Saliente-se, outrossim, ad argumentandum tantum, que não se vislumbra na legislação

questionada disposição acerca da educação ou ensino, o que nos termos do artigo 24, inciso IX

da CF atrairia a competência legislativa concorrente do Estado.

Cabendo, como se sabe, à União legislar sobre direito civil, e sendo os contratos matéria

eminentemente de direito civil, tem-se que não compete ao legislador estadual disciplinar por lei

tal questão.

Para arrematar, e no que tange a suposta ilação de que a matéria seria de direito do consumidor,

vale transcrever parte do Voto do Ministro Eros Grau, que com maestria discorre sobre o assunto:

“Por fim, a relaçao contratual de que se cuida não é travada entre prestador do serviço e mero

consumidor, porém entre aquele e usuário do serviço público, isto é, cidadão. Daí porque não há

pura e simplesmente, na hipótese, uma relação de consumo, o que ensejaria a ponderação do

disposto no artigo 24, inciso V da Constituição do Brasil. As relações de consumo são acessíveis

a quem possa ir ao mercado portando moeda suficiente para adquirir bens e serviços, situação

bem diversa daquela em que se situa o cidadão usuário de serviço público.”

Deste modo, sendo a matéria objeto da Lei em tela claramente de direito civil, pois como

demonstrado, versa sobre contratos firmados entre estabelecimentos de ensino e o usuário deste

serviço, a competência para legislar sobre o assunto seria da União Federal e não do Estado da

Paraíba, razão pela qual se mostra plausível o direito do autor.

Quanto ao periculum in mora, este também se afigura presente, diante da possibilidade de vir a

parte autora a sofrer fiscalização e aplicações de medidas coercitivas, em face do

descumprimento da referida Lei.

Isto Posto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar que os réus se

abstenham de praticar qualquer ato sancionatório ou fiscalizatório decorrente da não

aplicação da Lei n. 11.694/2020 pelo promovente, na forma do artigo 7o da referida Lei.

Citem-se os réus na forma da Lei.

 
 
JOÃO PESSOA, 2 de junho de 2020.
Juíza Flávia da Costa Lins Cavalcanti
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