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AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65) Nº 5000205-87.2016.4.03.6102
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RÉU: UNISEB CURSOS SUPERIORES LTDA
Advogados do(a) RÉU: THIAGO VINICIUS DOS SANTOS - SP329676, PAULO CEZAR BOFFI DE ASSIZ - SP344836,
LARISSA BARBOZA - SP329236, FABRICIO LUIS GIACOMINI - SP331793, CAMILA SIQUEIRA CESARIO - SP310342,
BIANCA STRIPOLI - SP342450, RODRIGO DE SOUZA LEITE - SP208024, LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO -
SP200863

     D E C I S Ã O

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face de UNISEB Cursos

Superiores Ltda., objetivando a concessão de tutelas de evidência e de urgência para que a ré se abstenha de

cobrar de seus alunos (de cursos presenciais e de ensino a distância) quaisquer taxas ou emolumentos

referentes a serviços ordinários educacionais, possibilitando apenas a cobrança de taxas para expedição de

segunda via de documentos, limitadas à cobrança do valor de custo deles, sob pena de cominação de multa

diária por episódio de descumprimento.

 

Pede, a final, que sejam as tutelas tornadas definitivas e que a ré fixe cartazes, em locais de grande

fluxo de alunos, e veicule no sítio eletrônico da instituição, mantendo-os por 6 (seis) meses, informando os

discentes sobre o direito de restituição dos valores indevidamente cobrados nos últimos 5 (cinco) anos, que

devem ser em dobro e acrescidos de juros e correção monetária.

 

Aduz que, por força da Lei n. 9.870/99, os serviços prestados por uma Instituição de Ensino Superior

aos alunos são, via de regra, remunerados pelas anuidades, semestralidades ou mensalidades, devendo, por

sua vez, estar obrigatoriamente inclusos na referida contraprestação todos os serviços inerentes ao objetivo da

 prestação educacional. Reforça esse entendimento a revogação da Lei n. 8.170/91  -  que permitia a cobrança

  - pela mencionada Lei n. 9.870/99, bem como a redação das Resoluções n. 01/83 e 03/89, editadas pelo

Conselho Federal de Educação; Portaria Normativa n. 40/2007 e Portaria n. 230/2007, ambas do Ministério

da Educação; pelos artigos 6.º, III, 31, 39 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem

o direito de o consumidor ter todas as informações sobre os serviços correspondentes à prestação pecuniária e

a nulidade das cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem manifestamente exagerada.
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Intimada para se manifestar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, acerca da tutela de evidência e

sobre eventual interesse em audiência de conciliação, a ré alegou, em suma, apenas a ausência dos requisitos

para o deferimento da medida.

 

A ré já apresentou, espontaneamente, a sua contestação. Aduziu, em apertada síntese: a incompetência

da Justiça Federal, uma vez que não se trata de ação mandamental e que a União não figura nos polos da

demanda; que o limite dos efeitos da sentença deverá restar circunscrito à extensão territorial do órgão

prolator; que não há cobranças para os serviços de expedição da primeira via de diploma e histórico escolar;

que a falta de previsão expressa da cobrança dos serviços, com a revogação da Lei n. 8.170/91, que permitia a

cobrança, pela mencionada Lei n. 9.870/99, não restringe a cobrança de taxas; a perda da vigência das

Resoluções CFE n. 1/83 e 3/89; que a ré fornece gratuitamente os documentos essenciais para a vida

acadêmica do discente e que a ampliação para todos os documentos ocasionaria uma atuação extraordinária,

que não está contemplada no valor da anuidade escolar de cada aluno e, assim, caso procedente a demanda,

será necessário aumentar a mensalidade dos cursos oferecidos; argui, ainda, a inexistência de má-fé, razão

pela qual é indevida a restituição em dobro.

 

É o relatório. .Decido

 

          Diante da ausência de manifestação da parte ré, deixo de designar audiência de conciliação e passo a

apreciar os pedidos de tutela de evidência e de urgência, requeridas pelo Ministério Público Federal, bem

como as preliminares arguidas em contestação.

 

             A União é competente para legislar sobre diretrizes e bases da educação, bem como para autorizar,

reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores, ainda que privadas. Considerando, ainda, a

atribuição da União para fiscalizar o cumprimento das normas gerais sobre educação, a sua ausência nos

 polos da demanda não afasta a competência da Justiça Federal para seu processamento.  

 

Em relação à abrangência das decisões proferidas neste feito, anoto que ela deve se restringir à

jurisdição desta Subseção Judiciária de Ribeirão Preto.
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Quanto à análise das tutelas requeridas, verifico, de início, que não se encontram preenchidos os

requisitos para a tutela de evidência, previstos no art. 311 do Código de Processo Civil, uma vez, ainda, que

não restou demonstrado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte ré.

 

Quanto à tutela de urgência, dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que ela “será concedida

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao

resultado útil do processo”. 

 

Acerca da probabilidade do direito, verifico que a tabela acostada à p. 54 do arquivo “Anexo 04 – IC

– 1.34.010.000135-2016-98 – p077-124” (ID 263724) comprova que a ré fornece gratuitamente os seguintes

serviços:

- Certificação Intermediária;

- Histórico Escolar;

- Diploma (1.ª via);

- Declaração de 3/5 do Curso – OAB;

- Declaração de Estágio;

- Declaração de Pagamento – Especialização;

- Declaração de Pagamento para Imposto de Renda.

 

De outro lado, conforme decidido na Apelação Cível 0007998-52.2008.403.6100, pela eminente

Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, as cobrança para os serviços ordinários, essenciais à vida

acadêmica do discente, são indevidas, porquanto estariam abrangidas pelo valor pago a título de

mensalidades e anuidades.

 

No caso em tela, tendo em vista que a ré já fornece alguns serviços de forma gratuita, a lide persiste

quanto ao possível enquadramento dos demais serviços como ordinários, que são aqueles realmente

necessários para que o discente frua de sua vida acadêmica. Vale aqui ressalvar que o serviço ordinário não

deve decorrer de desídia do aluno.
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Dessa forma, em juízo de cognição sumária, verifico que, além daqueles já prestados de forma

gratuita pela ré, apenas três outros serviços devem ser enquadrados como ordinários, quais sejam:  o(a)

fornecimento de declaração de matrícula, pois essa declaração possui a finalidade de comprovar a situação do

aluno, especialmente perante terceiros, como empresas de ônibus circular, emprego e estágio, e que, assim, o

discente possa usufruir dos direitos inerentes a sua condição de estudante;  análise e exclusão de(b)

disciplinas curriculares já cursadas pelo discente, pois não pode ficar o aluno a mercê da vontade da

instituição e de seu eventual interesse em não conferir a correspondência da disciplina a ser cursada; e (c)

revisões de correções de provas, pois as revisões e correções das provas são serviços inerentes à atribuição

educacional e configuram direito do discente em buscar a escorreita compreensão das razões de sua avaliação

pelos docentes.

 

No tocante ao perigo de dano, ele fica evidenciado com a possibilidade de a parte ré exigir a cobrança

dos serviços de seus alunos. De outro lado, para as situações pretéritas, eventual dano ocorrido poderá ser

corrigido, após o trânsito em julgado da presente ação.

 

Diante do exposto,  para que a ré se abstenha de cobrar dedefiro parcialmente a tutela de urgência

seus alunos (de cursos presenciais e de ensino a distância) quaisquer taxas ou emolumentos referentes a

serviços ordinários educacionais relacionados nesta decisão, possibilitando apenas a cobrança de taxas para

expedição de segunda via de documentos, limitadas à cobrança do valor de custo deles, sob pena de

cominação de multa diária por episódio de descumprimento.

 

Intime-se a parte ré da presente decisão, para imediato cumprimento.

 

Manifeste-se o Ministério Público Federal acerca da contestação ofertada.

 

Int.

Ribeirão Preto, 4 de outubro de 2016.
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