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Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário

4ª Vara Cível da Comarca de Caruaru

AV JOSÉ FLORÊNCIO FILHO, MAURÍCIO DE NASSAU, CARUARU - PE - CEP: 55014-837 - F:(81) 37257400

 

Processo No. 0003096-09.2020.8.17.2480

Demandante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Demandado : GRUPO GÊNESE DE ENSINO LTDA.

Demandado : COLÉGIO MOTIVO LTDA.

Demandado : EXATO COLÉGIO E CURSO DE CARUARU LTDA.

Demandado : INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO LESTE BRASILEIRA

Demandado : COLÉGIO ADVENTISTA DE CARUARU

JUIZ DECIDENTE : EDINALDO AURELIANO DE LACERDA.

 

 

 

DECISÃO LIMINAR

 

I - RELATÓRIO:

 

Trata-se de Ação Civil Pública, com Pedido de Tutela de Urgência, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, por intermédio do Ilustre
Promotor de Justiça, que oficia na 4.ª Promotoria de Justiça de Defesa e da Cidadania
desta Comarca, em face de :

 

(i) GRUPO GÊNESE DE ENSINO LTDA. – Colégio GGE, Unidade Caruaru.

(ii) COLÉGIO MOTIVO LTDA. – Colégio Motivo Caruaru.

(iii) EXATO COLÉGIO E CURSO DE CARUARU LTDA. - Exato Colégio Curso.

(iv) INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO LESTE BRASILEIRA e COLÉGIO ADVENTISTA
DE CARUARU. 
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Na Inicial, o Ministério Público informa que, no dia 11 de março do corrente ano, a
Organização Mundial de Saúde – OMS declarou situação da pandemia em relação ao
novo Coronavírus (SARS-COV-2), causador da COVID-19 ; de modo que, em âmbito
interno, o Congresso Nacional editou o Decreto Legislativo No. 06/2020 (DOU de
20/03/2020), ao passo que, no âmbito estadual, o Poder Executivo editou várias
normas referentes ao enfrentamento da COVID-19, dentre as quais, para fins de
suspensão das aulas até 31/05/2020, fora editado o Decreto No. 48.983/2020.

Argumenta, ainda, que, a partir das recomendações das Autoridades médicas e
sanitárias, em razão do risco de crescimento exponencial da COVID-19, as medidas de
isolamento e distanciamento social são inevitáveis, o que, invariavelmente, enseja
“cenário de retração econômica, posto que a suspensão do regular funcionamento das
atividades econômicas ocasiona enorme impacto financeiro na vida de milhares de
famílias.”

Aduz ser “público e notório, que, quando o assunto é a educação, inúmeras famílias
submetem-se a sacrifícios para custear ensino de qualidade aos seus filhos,
comumente oferecido por estabelecimentos particulares dos mais variados portes”, e
que “a redução ou, em alguns casos, subtração completa dos ganhos arruinarão, cedo
ou tarde, as reservas financeiras, poupanças ou bens eventualmente existentes, assim
como o acesso ao crédito, impedindo que sejam honrados compromissos previamente
assumidos, dentre os quais as mensalidades escolares.”

Outrossim, informa que, “o Ministério Público prontamente agiu, expedindo
Recomendação nº 02/2020 (anexa), a qual alumiou, às instituições de ensino da
Comarca, a necessidade de repassarem aos consumidores a diminuição de gastos,
provocado pela alteração de rotina na prestação de serviço presencial, como forma de
descontos nas mensalidades”, bem como, que, em reunião, “fora esmiuçada a
necessidade das instituições escolares repassarem ao consumidor, como forma de
desconto no valor das mensalidades, o impacto de diminuição de gastos, provocado
pela mudança de rotina na prestação de serviços escolares.”

Segundo o Autor, “[f]ora amplamente explanado que o impacto de diminuição de
gastos, gerado pela alteração de rotina das instituições escolares, as quais, inicialmente
avençaram com os alunos e pais de alunos prestação de serviços presenciais, e ora
prestam serviços de ensino on line impõe, necessariamente, a revisão contratual, sem
ônus excessivo ao consumidor.”

Ressalta que, na ocasião, se apontou que, “o eventual aumento de índice de
inadimplência NÃO poderia justificar a NÃO concessão do repasse de diminuição de
gastos a serem aplicados nas mensalidades, porquanto se trata de peculiaridade
momentânea, ocorrida em razão da situação econômica vivida pelo fechamento dos
comércios, contudo o fato tende a se normalizar com o tempo.”

Ressalta que, ainda, se informou acerca da “impossibilidade de DEIXAR de repassar o
impacto negativo de gastos aos consumidores, como forma de descontos nos valores
das mensalidades, sob a justificativa de eventual investimento em plataforma digital,
porquanto, neste momento, absolutamente própria ao moti do negócio, cuja atividade
não pode ser realizada de outra maneira, bem como, porquanto absorvida pelo risco
da atividade empresária.”



10/06/2020 · Processo Judicial Eletrônico 1º Grau - TJPE

https://pje.tjpe.jus.br/1g/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=64c5477510c49a3c2d5e2b53… 3/29

Nesse sentido, declara que, das Instituições de ensino, apenas, as que estão sendo
demandadas nesta Ação Civil Pública não ofereceram propostas de descontos nas
mensalidades.

Juridicamente, aduz sua legitimidade, nos termos dos Arts. 127 e 129, inc. III, da
Constituição Federal, e Arts. 81 e 82, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor.

Defende existência da relação consumerista entre as Demandadas e os contratantes
do serviço, e que, em razão da pandemia da COVID-19, haveria onerosidade excessiva
nas mensalidades escolares, cuja imposição de desconto estaria fundamentada no Art.
6º, inc. V, do CDC, e Arts. 478, 479 e 480, do Código Civil.

Narra que, “sob a ótica dos consumidores, além da redução das rendas há um
aumento, igualmente significativo dos gastos, fruto da permanência física em casa, nas
24 horas do dia, que, por sua vez, é consequência da adesão ao isolamento social, nos
moldes recomendados pelas autoridades médicas e sanitárias; e, em muitos casos,
ainda, do regime de trabalho home office, avultando os custos de energia elétrica,
água, internet, alimentação, dentre outros”.

Ademais, que “a Medida Provisória n.º 934, de 1.º de abril de 2020, dispensou, em
caráter excepcional, os estabelecimentos de ensino de educação básico do
cumprimento do mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, acrescendo-se mais um
fator de redução de custos àqueles inicialmente planejados.”

Destarte, REQUER concessão de tutela de urgência, com fundamento no Art. 84, § 3º,
do CDC, nestes termos :

 

“a) Assegurem a todos os responsáveis financeiros dos contratos escolares a revisão
contratual por onerosidade excessiva com a redução de 30% (trinta por cento) nas
mensalidades, a partir do mês de maio, enquanto durar o isolamento social e a
impossibilidade de prestação do serviço contratado, na forma presencial;

a.1) Em caso de eventual pagamento integral da mensalidade de maio pelos
responsáveis, sejam os valores compensados na mensalidade a ser paga no próximo
mês de junho;

a.2) Em caso de descumprimento das obrigações constantes do item “a” e “a.1”, seja
fixada multa de R$ 5000,00(cinco mil reais) por cobrança de cada contrato em
desacordo;

b) Abstenham-se de compensar o desconto referido na alínea “a” com eventuais
descontos já ofertados (pagamento pontual, convênios, etc.);

c) Abstenham-se de condicionar o percentual de redução das mensalidades com a
ocupação laborativa dos responsáveis financeiros pelo contrato, bem como de exigir
comprovação de redução de rendimentos;

d) Abstenha-se de cobrar mensalidade das atividades extracurriculares até o fim do
isolamento social, restituindo os valores pagos indevidamente;

e) Apresentem a esse juízo, no prazo de cinco dias, a partir da concessão da ordem,
planilha de custos previstos para o exercício de 2020, que deve ter sido afixada em
local de fácil acesso ao público quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula,
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nos termos do art. 2º da Lei da Lei 9.870/99;

f) Apresentem a esse Juízo, até o dia 30 de cada mês, relatório com a documentação
comprobatória dos custos reduzidos durante a pandemia de COVID-19 enquanto não
houver aulas presenciais;

g) Que seja determinado a receita federal o encaminhamento dos dois últimos
balanços anuais dos estabelecimentos demandados;

h) Que sejam os réus condenados ao pagamento de multa diária no valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por descumprimento de cada obrigação impostas nos
itens “b” a”g”, cujo montante deverá ser recolhido ao Fundo Estadual de Defesa do
Consumidor.”

 

Recebidos os autos, proferi Despacho no último dia 22, para que os Demandados se
manifestassem sobre o Pedido Liminar.

O Demandado GRUPO GÊNESE DE ENSINO LTDA. – doravante, GGE – apresentou
Contestação na Petição de Id 62708773.

Preliminarmente, sustenta a necessidade de extinção do Processo, sem resolução do
mérito, considerando litispendência com a Ação Civil Pública autuada sob o No.
0022383-37.2020.8.17.2001, que tramita no Juízo da 31ª. Vara Cível da Capital,
considerando que a causa de pedir e os pedidos são os mesmos.

Neste sentido, aduz que, “demandada GRUPO GÊNESE DE ENSINO – GGE, registrada
sob o CNPJ nº 01.934.404/0001-15, constitui-se de uma unidade matriz, localizada da
Capital do Estado (Recife), no bairro da Imbiribeira, e mais 4 (quatro) filiais, sendo elas:
Paissandu e Benfica (ambas na Capital), Aldeia (em Camaragibe) e Caruaru”, e que
“Todas as unidades, pertencem a mesma pessoa jurídica (Grupo Gênese de Ensino),
constituídas pelo mesmo Contrato Social”.

Aponta, ainda, que :

 

[...]

“independentemente se matriz ou filial, pelo princípio da unicidade da personalidade
jurídica, a personalidade da sociedade empresária no presente caso é una, o que vale
dizer, em outras palavras, existe apenas uma única empresa, ainda que sejam
instituídos outros estabelecimentos com CNPJ distintos, razão pela qual, o tratamento
jurídico dado a uma, será aproveitado a TODAS.

No presente caso, o CNPJ da Filial de Caruaru encontra-se averbado ao registro da
Matriz (Doc. 3), ou seja, não há nova inscrição, vez que fica vinculada a inscrição
original da empresa. Em que pese haver CNPJs distintos, não há pluralidade de pessoas
jurídicas, pois a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do
acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, não ostentando personalidade
jurídica própria, não sendo uma pessoa distinta da sociedade empresária.”      [...]
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Ademais, sustenta a ilegitimidade ativa do Ministério Público, eis que, nestes autos, se
pretende “suposta tutela dos direitos coletivos dos consumidores que firmaram
contratos de prestação de serviços educacionais com os estabelecimentos de ensinos
demandados, estabelecendo, portanto, um “filtro” dentre os consumidores lesados em
razão de ato que, conforme será tratado mais adiante, encontra-se em TOTAL
alinhamento ao que estabelece a legislação e as diretrizes aplicadas a matriz
educacional no Brasil.”

Afirma que, “suposta tutela dos direitos coletivos dos consumidores que firmaram
contratos de prestação de serviços educacionais com os estabelecimentos de ensinos
demandados, estabelecendo, portanto, um “filtro” dentre os consumidores lesados em
razão de ato que, conforme será tratado mais adiante, encontra-se em TOTAL
alinhamento ao que estabelece a legislação e as diretrizes aplicadas a matriz
educacional no Brasil.”

Ainda, em defesa processual, aponta inépcia da Inicial, considerando o fato de que “o
MPPE requer a redução das mensalidades escolares de forma equânime para as 04
(quatro) instituições de ensino demandadas, ação está que é no mínimo PREMATURA,
uma vez que não individualiza as condutas das instituições de ensino demandadas,
ferindo, portanto, o PRINCÍPIO DA ISONOMIA, uma vez que as escolas demandadas são
pessoas jurídicas com portes econômicos diferentes e modalidades de ensino
diversos.”

Em relação à inépcia da Peça Exordial, destaca que, o Parquet não juntou qualquer
prova de que “a Demandada tenha reduzido custos em razão da oferta de aulas em
meio remoto, e que, os responsáveis financeiros sofreram relevante diminuição em
suas receitas em razão da pandemia.”

Nesse sentido, aponta que, teve um resultado líquido negativo no mês de maio/2020
em 4,42%, em razão da escalonada perda de receita o mês de abril (19,34%) e ao mês
de maio (31,44%), e que isso decorreu do aumento da inadimplência das turmas
regulares e isenção ofertada de serviço complementares.

Salienta que, igualmente, deve ser considerado o “aumento de custos com implantação
das aulas online, despesas e manutenção de equipamentos de informática, aumento
de custos dos provedores de internet e licenças de [softwares] para adaptar a
ferramenta de trabalho de todo o corpo docente, resultaram numa perda considerável
para a demandada.”

Defende que, “O pedido do Ministério Público, se deferido, terá um potencial
catastrófico nas atividades desenvolvidas pela DEMANDADA– sobretudo, em relação a
manutenção dos inúmeros postos de trabalho diretos e indiretos gerados (em torno
dos 500, se levado em conta todas as suas filiais).”

Aponta, juridicamente, ofensa aos princípios estabelecidos no Art. 170, incs. I e V, da
Constituição Federal, ressaltando a tramitação no Supremo Tribunal Federal da Ação
Direta de Inconstitucionalidade No. 6.423, em que se postula o reconhecimento da
inconstitucionalidade de lei do Estado do Ceará, que estabeleceu desconto das
mensalidades escolares.
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Defende que, “a atividade educacional é, em sua essência, uma concessão de serviço
público, nos termos do que dispõe o art. 209 da Constituição Federal”, sendo regulada
pela Lei Federal No. 9.364/1996 e Decreto Federal No. 9.057/2017, e que “as
instituições de ensino privado, tal como a DEMANDADA, não gozam de
discricionariedade no desemprenho de suas atribuições pedagógicas, vez que atuam
na qualidade de concessionárias de serviço público, em estrito cumprimento as
normas editadas pelo Poder Público”, e que ela detém capacidade de
autofinanciamento, apontando “a diferenciação entre a atividade pedagógica exercida
pela Instituição de ensino privado, e a atividade empresarial de autofinanciamento,
esta última, livre e independente de qualquer interferência por parte do poder
público.”

No ponto, declara que, todas as condutas, que foram adotadas em razão da pandemia,
se basearam nas normas dos Governos Federal e Estadual, inclusive, dos Conselhos
Nacional e Estadual de Educação.

Declara que, “ao impor a concessão de descontos de forma indiscriminada a todos os
alunos matriculados, a referida ação pretende alterar uma multiplicidade de atos
jurídicos perfeitos, modificando expressas disposições contratuais”, e que “a presente
ação pretende atingir não só os fatos anteriores à sua proposição, como também os
efeitos pretéritos e futuros de tais fatos.”

Alega inexistência de violação ao direito dos Consumidores, visto que, “tendo as
autoridades reguladoras da atividade educacional transferido a prestação dos serviços
educacionais do campo presencial para o remoto, não houve alteração no objeto do
contrato, que segue sendo a prestação de serviços educacionais, segundo as normas
vigentes.”

Conclui pela inaplicabilidade da Teoria da Onerosidade Excessiva, ressaltando que, “a
instituição de ensino DEMANDADA acumulou prejuízo nos últimos 2 (dois) meses a
monta de 30% (trinta por cento) de sua receita, se comparado ao último mês março”.

Requer indeferimento do Pedido Liminar.

Juntou documentos.

 

O demandado COLÉGIO MOTIVO LTDA. – doravante, MOTIVO – se manifestou sobre o
Pedido Liminar, nos termos da Petição de Id 62831510.

Sustenta inexistência de fumus boni iuris, considerando que, nos termos da Lei No.
9.870/1999, existe restrição à “liberdade de as instituições de ensino modificarem os
preços cobrados de seus alunos exclusivamente por vetores de oferta e demanda,
acompanhando oscilações de mercado.”

Aponta que, “não há possibilidade de os mantenedores reverem os valores dos
encargos ao longo do período letivo tendo a obrigação, inclusive, de manterem a
regular execução dos serviços contratados ao longo do semestre (e, portanto, da
vigência do contrato) mesmo diante de eventual inadimplência do estudante, conforme
prevê o art. 6º da Lei 9.870/1999.”
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Declara não ser indiferente às consequências da pandemia, ressaltando que, “se
mobilizou no sentido de planejar, estruturar e implantar, com muita responsabilidade
e visando à manutenção da qualidade pedagógica, ações capazes de proporcionar, à
distância, uma rotina saudável de estudos aos alunos, assegurando-lhes o suporte
necessário por meio da implantação de etapas estruturadas e graduais de
aprendizagem.”

Aduz, também, que, “vem realizando atividades diárias para todas as séries de maneira
que, imbuído de boa-fé, se compromete, caso as aulas ministradas pela via remota não
possam ser validadas, à reposição, para fins de cômputo de carga horária total
estimada para o calendário do ano letivo”, e que “vem sendo utilizada uma plataforma
robusta e completa de recursos chamada Plurall, por meio da qual os professores
postam a sequência pedagógica a ser cumprida pelos estudantes, conforme consta
dos cartazes anexos, divulgados aos pais e responsáveis.”

Continua, que, “[d]iante do crescente cenário de evasão, da perda de receita
proveniente das atividades complementares e do crescimento da inadimplência, bem
como o aumento de custos com a implementação de novas tecnologias e capacitação
dos professores, o orçamento do Colégio encontra-se seriamente prejudicado, não
havendo qualquer espaço para a concessão de descontos lineares sem que esta
flexibilização represente prejuízo às atividades acadêmicas.”

Afirma que, houve adesão às prerrogativas da Medida Provisória No. 936/2020, com
redução de 25% dos salários de partes dos funcionários administrativos e professores
da educação infantil, ressaltando que :

[...]

40. Para que seja possível compreender o mínimo reflexo desta redução no conjunto
das despesas do Colégio – e, portanto, a impossibilidade de estender o desconto nas
mensalidades a todas a séries – é preciso entender o contexto fático desta redução: o
Colégio Motivo de Caruaru conta com 44 (quarenta e quatro funcionários
administrativos e 59 (cinquenta e nove) professores, totalizando 103 (cento e três)
colaboradores. A redução de 25% (vinte e cinco por cento) foi aplicada para 21 (vinte e
um) funcionários do corpo técnico-administrativo e 5 (cinco) professoras da educação
infantil, totalizado 26 (vinte e seis) colaboradores sendo que, destes, 20 (vinte)
possuem salário menor que R$ 3.000,00 (três mil reais), então, para estes o Colégio
complementará o valor do benefício governamental, para garantir que continuem
recebendo os valores líquidos de seus salários.

41. É neste contexto fático que, apesar de ter aderido parcialmente à prerrogativa
prevista na MP n.º 936/2020, no cômputo total das despesas da Colégio, considerando
a quantidade de colaboradores impactados e a complementação de salário que será
realizada pelo Colégio, o impacto desta adesão representará uma redução de despesas
em torno de 1% (um por cento) do total de custos do Colégio, apresentados na anexa
planilha de custos, preparada nos termos da Lei n.º 9.870/1999 (doc. 5).

[...]
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Inobstante, aduz que, houve concessão de desconto de 30% nas mensalidades, a partir
do mês de junho, em relação à educação infantil, “desde que sejam pagas
pontualmente e não haja parcelas pendentes de pagamento, conforme fora
devidamente comunicado aos responsáveis.”

No ponto, observa que, o desconto se restringe à educação infantil, considerando que,
“somente este seguimento não está atuando com aulas síncronas e realmente teve
abatimento da carga horária; contudo, é preciso consignar que referido desconto
impactará no seguimento infantil, pois para operacionalizar a situação, haverá redução
de 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração do salário das professoras
obedecidos, claro, os parâmetros da Medida Provisória n.º 936/2020.”

Aduz que, “o Colégio não tem condições de se comprometer com a concessão de
descontos lineares a todos os seus alunos, sob pena de comprometer tanto seu
próprio funcionamento quanto os salários dos professores e demais colaboradores,
tendo já consignado esta situação em comunicado enviado aos responsáveis.”

Consigna que, quando procurado por pais com dificuldades financeiras, é apresentada
a possibilidade de parcelamento das mensalidades vencidas durante o período de
pandemia em até sete parcelas, ou o adiamento do vencimento das mensalidades em
um mês.

Ressalta “que não existe uma planilha de custo correspondente ao método alternativo
atualmente utilizado ou uma proposta de readequação financeira”, o que poderá ser
realizado, apenas quando do retorno das aulas presenciais.

Por fim, assevera que :

 

[...]

52. Assim, reitera o Colégio que, no momento, não é possível estabelecer um plano de
descontos sobre os valores inicialmente fixados a título de anuidade escolar, até
mesmo porque ainda não foram identificadas reduções nos custos inicialmente
previstos de oferta das aulas, que justifiquem esta medida.

53. Ainda que, de fato, os alunos não estejam fisicamente nas dependências do
Colégio, todas as despesas fixas (aluguel, corpo docente, impostos, manutenção e
segurança do espaço etc) estão mantidas e, a elas, foram acrescidos os custos
necessários para colocar em prática os planos de atividades citados ao longo desta
manifestação; e ainda serão acrescidos custos ainda não estimados para a retomada
das atividades, com a aquisição de EPI, por exemplo.

54. Não há que se falar, repita-se, em desequilíbrio da relação inicialmente firmada
entre os responsáveis pelos alunos e o Colégio; ao contrário, o compromisso público
do Colégio passa justamente pela premissa de que tanto os alunos quanto seus
responsáveis permaneçam amparados academicamente durante este período.

[...]

 

Requer indeferimento do Pedido Liminar.

Juntou documentos.
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Bem assim, a Demandada INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO LESTE BRASILEIRA
e COLÉGIO ADVENTISTA DE CARUARU, em manifestação conjunta na Petição de Id
62867674, apresentaram seus argumentos em relação ao Pedido Liminar.

De início, salientam que, “no Colégio Adventista de Caruaru tem havido concessão de
descontos, inclusive em patamares bem maiores e mais efetivos do que o postulado
pelo Ministério Público, o que foi, inclusive apresentado aos Promotores de Justiça na
audiência pública promovida, plano que não foi aceito por não ser aplicado no formato
que o MP pretendia impor por suas próprias razões.”

Sustentam que, o Colégio Adventista, após decretação das medidas de isolamento
social, iniciou os preparativos, para oferecer suas atividades de forma remota, e que,
“as aulas seguem em pleno funcionamento através do aplicativo Zoom e as atividades
seguem normalmente dentro da plataforma E-Class, com arquivo de 30 dias para o
aluno e as famílias assistirem as aulas a posteriori, caso não possam acompanhar no
dia, ao vivo, e cumprir as atividades”, estando de acordo com as normas dos órgãos
estadual e federal, que regulam a matéria, inclusive, com garantia da carga horária
legal.

Afirmam que, o caráter filantrópico da Instituição Adventista, concedendo-se bolsas
integrais, para 296 alunos, e bolsas parciais de 50% à 91 alunos, num universo de 1.736
alunos ; e, que, ademais, “já efetua, voluntariamente, descontos nas mensalidades, que
variam entre 10% e 50%, para 1.033 (um mil e trinta e três) alunos, desde o período de
matrículas em janeiro, como se percebe na planilha de descontos.”

Informam, ainda, que :

 

[...]

neste período de pandemia, já foi aumentado o percentual de descontos nas
mensalidades de mais 282 alunos, que em sua maioria são descontos de 30%, dos
quais, muitos já recebem descontos desde o mês de janeiro, conforme planilha de
descontos da pandemia (anexo – doc – 12), tendo sido negociado cada situação de
forma individual, conforme os pedidos de cada pai ou responsável, utilizando o critério
jurídico do binômio da “necessidade x possibilidade” prezando pelo equilíbrio e
realidade de cada família, atendendo a cada um conforme sua necessidade, garantido
o postulado ético, moral, legal e fundamental do direito relativo à EQUIDADE, condição
sine qua non da JUSTIÇA, lamentavelmente esquecido pelo MP nesta demanda.

Importante destacar, que, tais dados foram apresentados na audiência pública
convocada pelo Ministério Público, tendo sido rejeitados por não serem a exata
expressão da vontade do referido órgão, o qual acabou entrando em contradição como
se vê pela planilha de respostas apresentadas, onde acatou descontos das mais
variadas espécies por algumas escolas, ao passo que foi intransigente com suas
exigências a ponto de prenunciar que processariam as escolas que não acatassem
seus reclamos, como de fato, o fez.

[...]
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Alegam que “os valores dos custos do colégio estão praticamente inalterados, sendo
sua maior parcela relativa à folha de pagamento, que não diminui pela ausência de
atividades presenciais”, e, que, na verdade, estão suportando novos custos, e que “as
reduções de custos relativos à manutenção, água, luz e material de limpeza, além de
serem irrisórias, há de serem confrontadas com os custos adicionais relativos à
concessão coletiva de férias aos colaboradores da instituição, aquisição de tecnologias
e equipamentos necessários ao oferecimento da educação em plataforma digital.”

Destacam que, “os efeitos da pandemia já acarretam saída de alunos e aumento
exponencial na inadimplência, a qual já é de 38% (sessenta e sete por cento) em abril e
54% (cinquenta e quatro por cento) em maio.”

Requerem extinção do Processo, mediante julgamento antecipado, e,
subsidiariamente, o indeferimento do Pedido Liminar.

 

O EXATO COLÉGIO E CURSO DE CARUARU LTDA. – doravante, EXATO – apresentou
Contestação na Petição de Id 63097279, aduzindo que :

[...]

“Ocorre que em 22/01/2019, por ocasião do segundo DESPEJO SOFRIDO em
decorrência da alegação de aluguéis atrasados no prédio, onde este era Arrendador do
referido imóvel, conforme pode ser verificado nos processos 0007246-
38.2017.8.17.2480, que tramita na 5ª Cível, e 7174-51.2017.8.17.2480, em trâmite na
01ª Vara Cível de Caruaru-PE, este Demandado encerrou suas atividades.

Desta forma, não há como este Demandado compor a presente lide, pois não é parte
legítima para tal, já que se encontra em total INATIVIDADE.

Destarte, é indubitável que este Demandado não é parte da relação jurídica material
existente, razão pela qual deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, com a
conseqüente extinção do processo sem resolução do mérito, em virtude da carência de
ação, Art. 485, VI, e 337, XI do CPC/15.

.............

No documento de ID 62312030, o Demandante anexou a ATA DE AUDIÊNCIA
MINISTERIAL, sendo possível verificar que o COLÉGIO EXATO, compareceu por meio do
representante, porém, certamente não foi qualquer representante desta pessoa
jurídica, pois a mesma encontra-se INATIVA, como já fora informado e encerrou suas
atividades após os despejos sofridos.

Este demandado tomou ciência desta ação, face telefonema recebido por esta Patrona
oriundo do EXATO PRIME, que informavam que apesar de deixarem claro com o Oficial
de Justiça de que não se tratava da mesma empresa, o mesmo insistiu para que a
funcionária recebesse a citação desta demanda.

Anexo aos autos o documento perante a Receita Federal, onde verifica a INATIVIDADE
deste Demandado”.

[...]
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Requer extinção do Processo, sem resolução do mérito.

 

Igualmente, CÉLIO TORRES DA SILVA NETO EIRELI (EXATO PRIME) apresentou
Contestação, conforme Petição de Id 63103099.

Aduz, inicialmente a ilegitimidade ativa do Ministério Público, e, no mérito, que :

 

[...]

A intervenção do Poder Público no domínio econômico nas instituições de Ensino
Privada, que atuam como Concessionárias do Serviço Púbico da Educação, através da
Lei Federal nº 9.394/96 (LEI DE DIRETRIZES E BASES DE EDUCAÇÃO), viola os PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DA LIVRE INICIATIVA.

................

Desta forma, a atual suspensão das aulas presenciais não implica o necessário
desconto em mensalidades escolares, muito menos autoriza suspensões de contratos
apenas com base nesta situação excepcional, uma vez que o Ministério da Educação
adotou a Medida Provisória nº 934, desobrigando as instituições de ensino a cumprir
os 200 dias letivos, desde que seja cumprida a carga horária de 800 horas anuais.

Outrossim, a definição legal de ensino à distância, constante no Decreto nº 9.057/2017,
e, também, os poderes conferidos aos sistemas estaduais e municipais de ensino, ou
seja, aos conselhos estaduais e municipais, para a regulação da temática na educação
básica:

[...]

 

Aponta que, a teoria da onerosidade excessiva não se aplica à situação dos autos, visto
que, “contratos de prestação de serviços educacionais, utilizando como argumento a
pandemia, tendo em vista que os efeitos da mesma não causaram onerosidade
excessiva da prestação dos serviços – posto que não houve alteração no preço do
serviço.”

Salienta, por fim, que :

 

[...]

há uma política de DESCONTOS entres as Instituições escolares privadas, que por
concorrência com outras, ofertam aos seus alunos. Por sorte, esses descontos já são
EXPRESSIVOS e contabilizados de modo que a Escola possa ao menos pagar seus
custos fixos.

Descontos massivos além dos já negociados, serão DEVASTADORES para qualquer
EMPRESA que pretende honrar seus compromissos.

[...]
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Assevera que, possui 298 alunos, e que, no período de janeiro – maio de 2020, a
inadimplência chegou ao valor de R$ 126.540,83, e que “os custos mensais do
Demandado não deixam de existir, tampouco reduzem, pelo contrário, não há recursos
financeiros para honrar com os compromissos mensais, já que em virtude desta
Pandemia, houve o aumento ainda maior na inadimplência, conforme pode ser
verificado na relação aqui anexada.”

Requer extinção do Processo, diante da ilegitimidade do Ministério Público, ou sua
exclusão do Feito, já que concede descontos desde o início do ano letivo, e,
eventualmente, o indeferimento do Pedido Liminar.

É o Relatório.

 

DECIDO:

 

II-FUNDAMENTAÇÃO:

 

II.a) QUESTÕES PRELIMINARES :

 

1. Retificação do polo passivo :

 

Na autuação do Feito, houve indicação de DARCIVANNE GOMES BARBOSA DE MELO
COLÉGIO E CURSO – ME como Demandada, todavia, a Sra. Darcivanne Gomes Barbosa
de Melo é uma das sócias da sociedade limitada EXATO COLÉGIO E CURSO CARUARU
LTDA ME, conforme doc. de Id 63097280, que é a Parte Demandada.

Vê-se, ainda, que, CÉLIO TORRES DA SILVA NETO EIRELI (EXATO PRIME) apresentou
Contestação.

Com efeito, é imprescindível esclarecer essa “confusão” entre as referidas pessoas
jurídicas, eis que, conforme se verifica dos autos, a sociedade EXATO COLÉGIO E
CURSO CARUARU LTDA ME, CNPJ No. 09.174.326/0001-00, tem como objeto social a
prestação do serviço de ensino fundamental, ensino médio, educação infantil/pré-
escola e comércio varejista de livros (Id 63097280), e cuja sede seria na Rua Pascoal
Leme, No. 157, bairro Maurício de Nassau, nesta Cidade, conforme indicado na
Contestação, ao passo que, no site da Receita Federal, sua sede seria Rua Vasco
Fernandes Coutinho, No. 239, bairro Maurício de Nassau, de onde fora despejada,
segundo declara.

Por sua vez, CÉLIO TORRES DA SILVA NETO EIRELI (EXATO PRIME), que é uma empresa
individual de responsabilidade limitada, é cadastrada no CPNJ sob o No.
33.447.476/0001-24, tendo como objeto social a prestação do serviço de ensino médio,
educação infantil/pré-escola e educação infantil/creche, com sede na Rua Pascoal
Leme, No. 157, Quadra 046, Lote 200, bairro Maurício de Nassau, nesta Cidade.
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Ao exame dos autos, observo que, a ACP foi proposta em face de EXATO COLÉGIO
CURSO – EXATO COLÉGIO E CURSO CARUARU LTDA. CNPJ No. 09.174.326/0002-90, que
se referia à filial, para educação infantil/pré-escola, com sede na Rua Rádio Clube, No.
35, bairro Maurício de Nassau, Caruaru, da sociedade limitada EXATO COLÉGIO E
CURSO CARUARU LTDA ME.

Assim, nada impede o comparecimento espontâneo da empresa individual de
responsabilidade limitada CÉLIO TORRES DA SILVA NETO EIRELI (EXATO PRIME).

Com efeito, o Art. 17 da Lei Adjetiva Civil preconiza que :

 

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

 

Nesse sentido, considerando a aparente “confusão” entre as retromencionadas
pessoas jurídicas, inclusive, com o estabelecimento empresarial no mesmo endereço
(Rua Pascoal Leme, No. 157, bairro Maurício de Nassau, nesta Cidade), deve
permanecer no polo passivo a empresa individual de responsabilidade limitada CÉLIO
TORRES DA SILVA NETO EIRELI (EXATO PRIME).

Em relação à sociedade empresária EXATO COLÉGIO E CURSO CARUARU LTDA ME, o
doc. de Id 60038542, indica, em tese, a ausência de atividade empresarial, tratando-se
de questão a ser apreciada, após o contraditório com o MPE.

Destarte, deve à Diretoria Cível proceder com a retificação da autuação do Feito, para
inclusão de CÉLIO TORRES DA SILVA NETO EIRELI (EXATO PRIME) no polo passivo, com
habilitação do respectivo Procurador, conforme qualificação de Id 63103099, pág. 1.

 

 

2. Litispendência :

 

O Novo Código de Processo Civil, em seu Art. 338, §§ 2º e 3º, estabelece que, “Uma ação
é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o
mesmo pedido”, e que, “Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Na situação sub-judice, de fato, perante o Juízo da 31ª. Vara Cível, Seção A, da Capital,
se encontra em tramitação Ação Civil Pública autuada sob o No. 0022383-
37.2020.8.17.2001, que foi proposta pelo MPE em face de Colégio Equipe (EPECOL –
ENSINO, PESQUISA E CONSULTORIA LTDA), COLÉGIO FAZER CRESCER LTDA, Colégio
GGE (GRUPO GÊNESE DE ENSINO LTDA), Colégio Motivo Unidade Boa Viagem (COLÉGIO
MOTIVO LTDA), e Colégio Motivo Unidade Casa Forte (ESCOLA MATER CHRISTI LTDA),
cujo Pedido Liminar foi concedido em parte, pelo Juízo da 2ª. Vara Cível, Seção A, para
onde houve distribuição inicial.

Contudo, nos autos do Agravo de Instrumento No. 0005837-56.2020.8.17.9000, o Des.
Agenor Ferreira de Lima Filho, Relator, suspendeu a referida Decisão, considerando
haver possível conexão com outra ACP, em trâmite nos autos do Processo No.
0021629-95.2020.8.17.2001, perante o Juízo da 31ª. Vara Cível, Seção A.
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Em seguida, o MM Juiz da 2ª. Vara Cível, Seção A, reconheceu a conexão com a ACP, que
tramita nos autos do Processo No. 0021629-95.2020.8.17.2001, havendo redistribuição,
para a 31ª. Vara Cível, Seção A.

Com efeito, o Art. 45 e 969, ambos do Código Civil, dispõem :

 

Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a
inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de
autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as
alterações por que passar o ato constitutivo.

Art. 969. O empresário que instituir sucursal, filial ou agência, em lugar sujeito à
jurisdição de outro Registro Público de Empresas Mercantis, neste deverá também
inscrevê-la, com a prova da inscrição originária.

Parágrafo único. Em qualquer caso, a constituição do estabelecimento secundário
deverá ser averbada no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede.

 

De acordo com André Luiz Santa Cruz (Direito Empresarial. 7ª ed. – São Paulo : Método.
2017) :

 

“Pode-se definir filial, juridicamente, como a sociedade empresária que atua sob a
direção e administração de outra, chamada de matriz, mas mantém sua personalidade
jurídica e o seu patrimônio, bem como preserva sua autonomia diante da lei e do
público. Agência, por sua vez, pode ser conceituada como empresa especializada em
prestação de serviços que atua especificamente como intermediária. E sucursal, por
fim, é o ponto de negócio acessório e distinto do ponto principal, responsável por
tratar dos negócios deste e a ele subordinado administrativamente.”

 

No âmbito do Eg. Superior Tribunal de Justiça, pode-se registrar o seguinte
entendimento, in verbis :

 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPAGANDA
ENGANOSA. POSTO DE GASOLINA. COMBUSTÍVEL. MARCA COMERCIAL.
COMERCIALIZAÇÃO. BANDEIRA DIVERSA. MATRIZ E FILIAL. ESTABELECIMENTOS.
AUTONOMIA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. PUBLICIDADE ENGANOSA.
REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. CONTRAPROPAGANDA. ARTS. 56, INCISO XII, E
60 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO À INFORMAÇÃO.

[...]

2. Ainda que possuam CNPJ diversos e autonomia administrativa e operacional, as
filiais são um desdobramento da matriz por integrar a pessoa jurídica como um todo.

3. Eventual decisão contrária à matriz por atos prejudiciais a consumidores é extensível
às filiais.
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[...]

(STJ, REsp 1.655.796/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020) — (destaquei)

 

Não obstante, ao exame dos autos do Processo No. 0022383-37.2020.8.17.2001,
referente à Ação Civil Pública junto ao Juízo da 31ª. Vara Cível – Seção A, da Capital,
registro que, a postulação se baseia em notícias de fato, que ensejou o Inquérito Civil
No. 02053.000.335/2020, cuja abrangência se baseava no Procedimento Preparatório
No. 02052.000.023/2020, em relação às escolas do Recife.

 

Com efeito, apesar do entendimento firmado pelo STJ, entendo que, para fins de
legitimidade passiva ad causam, e considerando que, os responsáveis financeiros pelos
Alunos do GGE – Caruaru não se beneficiaram da Decisão favorável proferida nos
autos do Processo No. 0022383-37.2020.8.17.2001, inexiste atecnia no fato de que, nos
autos da presente ACP, o MPPE postule medida judicial limitada ao GGE Caruaru, o que,
assim, afasta a existência de litispendência.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de litispendência.

 

 

3. Ilegitimidade ativa do Ministério Público :

 

Ao defender a ausência de ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual, o Réu
GGE argumentou que :

 

[...]

Nesta senda, não é legítimo afirmar que, em todo o município de Caruaru, apenas os
consumidores dos estabelecimentos de ensino demandados, através da presente Ação
Civil Pública, foram afetados pelos efeitos decorrentes da Pandemia Covid-19.

A orientação da Secretaria de Educação do Município, de suspensão das aulas
presencias, afeta TODAS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICAS E PARTICULARES.

Portanto, carece de LEGITIMIDADE, o Demandante, ao propor a presente Ação em face
de apenas 04 (quatro) escolas da rede particular de ensino, quando, o município do
Caruaru tem centenas de escolas particulares.

[...]

 

Na mesma linha, o EXATO PRIME aponta a ilegitimidade ativa do Ministério Público.

Com efeito, a respeito do Ministério Público, a Constituição Federal consagra que se
trata de instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses



10/06/2020 · Processo Judicial Eletrônico 1º Grau - TJPE

https://pje.tjpe.jus.br/1g/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=64c5477510c49a3c2d5e2b5… 16/29

sociais e individuais indisponíveis, ex vi do Art. 127, caput, dispondo, ainda, no Art. 129,
inc. III, que :

 

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

 

Bem assim, a Lei No. 7.347/1985 e o Código de Defesa do Consumidor,
respectivamente, dispõem que :

 

LACP

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações
de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

ll - ao consumidor;

CDC :

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser
exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe
de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de
origem comum.

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente
:            

I - o Ministério Público,

 

Oportuno consignar, que a tese dos citados Réus, no sentido de ausência de
legitimidade ativa do Ministério Público, não tem qualquer fundamento jurídico válido,
considerando o fato de que os Colégios demandados nesta Ação seriam aqueles, que,
segundo o Ministério Público, não terá adotado qualquer política de descontos nas
mensalidades, pelo que, descabe a assertiva de que se trata de um escolha aleatória.

Em conclusão, relevante citar o enunciado da Súmula No. 601 do STJ, que prescreve :
Súmula 601. O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de
direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que
decorrentes da prestação de serviço público.
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Por conseguinte, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público.  

 

 

4. Inépcia da Inicial :

 

Em sua Contestação, o Demandado GGE sustenta o defeito da Peça Exordial,
porquanto, além da ausência de provas, o MPE “não individualiza as condutas das
instituições de ensino demandadas, ferindo, portanto, o PRINCÍPIO DA ISONOMIA, uma
vez que as escolas demandadas são pessoas jurídicas com portes econômicos
diferentes e modalidades de ensino diversos.”

Em sentido diverso do alegado na Contestação pelo GGE, reconheço o respeito aos
requisitos do Art. 319 do CPC na Inicial desta Ação Civil Pública, posto que, de sua
apreciação, é possível conhecer os fatos, que justificam o pedido mediato ; e, ademais,
entendo que, com base no que foi narrado e fundamentado, verificaram-se as
condições, para exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa (CF, Art. 5º, inc.
LV), com possibilidade de manifestação sobre os argumentos fáticos apresentados na
Inicial, pelo que, desse modo, não se revela inepta (v.g., STJ, REsp 466.350/SP, Rel.
Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2005).

Sobre o tema, vale conferir o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. 2006),
segundo a qual, “Os casos de inépcia da petição inicial estão arrolados em hipóteses
taxativas (numerus clausus) no parágrafo único do CPC 295. Se determinada situação,
ainda que irregular, não se subsumir em nenhuma das hipóteses da norma ora
comentada, não pode ser decretada a inépcia da petição inicial.”

Na situação versada nos autos, o fato de não haver, segundo o GGE, individualização
de condutas, não enseja defeito da Inicial, na medida em que, claramente, o MPE
expõe a causa de pedir desta ACP, de modo que, assim, REJEITO a preliminar.

 

 

5. Indeferimento da Inicial em relação à INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO
LESTE BRASILEIRA e ao COLÉGIO ADVENTISTA DE CARUARU :

 

Os argumentos aduzidos pelos citados Réus, na verdade, se confundem com o mérito
da questão, e não ensejam indeferimento da Inicial, posto que, com efeito, se trata da
defesa direta.

Neste sentido, cumpre observar, o acolhimento do Pedido de Tutela de Urgência, no
sentido de impor-se “a linearidade de descontos conforme pedido fundamentado na
vontade do Ministério Público e nas ilações aleatórias sobre custos e a situação
econômica das famílias dos alunos e das escolas”, não se contextualiza no âmbito
normativo do Art. 330 da Lei Adjetiva Civil.
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É preciso ter em consideração, no que se refere aos requisitos formais e materiais da
Inicial, que a inexistência de elementos fáticos e jurídicos, que ensejam o acolhimento
da pretensão, não deve ser confundida com a ausência do interesse de agir.

Neste sentido, cabe salientar à diferenciação entre o interesse de agir processual, ou
secundário, do interesse de agir primário – este, relativo ao direito de titularidade do
autor –, ressaltando que, quando presente àquele (interesse processual), se evidencia a
utilidade do provimento jurisdicional, para proteção do interesse substancial.

No ponto, revela-se elucidativo o seguinte Julgado do Colendo Superior Tribunal de
Justiça :

 

[...] 4. O interesse de agir ou interesse processual, como condição da ação, não se
confunde com o interesse substancial, ou primário, para cuja proteção se intenta a
mesma ação. O interesse de agir é instrumental e secundário, surge da necessidade da
parte de obter através da tutela judicial a proteção a seu interesse substancial. 5.
Segundo a doutrina especializada: "haverá o interesse processual sempre que o
provimento jurisdicional pedido for o único caminho para tentar obtê-lo e tiver aptidão
a propiciá-lo àquele que o pretende. Depois, quando reconhecida existência do
interesse de agir, o Juiz conceder-lhe-á ou não o bem da vida, conforme o caso (e essa
será a decisão de mérito)" (DINAMARCO, Cândido Rangel. In "Instituições de Direito
Processual Civil", vol II, 6.ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2009, pp. 309/310). [...]

(REsp 1.051.376/DF, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do
TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 03/12/2009, DJe 10/02/2010).

 

Destarte, a ação para ser proposta tem que ser necessária, ou seja, a intervenção
judicial deve ser imperiosa, para certificar, garantir ou acautelar a pretensão, bem
como, deve ser adequada, sendo escolhida, dentro do Ordenamento Jurídico, àquela
tutela jurisdicional que, pela sua natureza, possa certificar, satisfazer ou acautelar o
interesse de quem procura o Estado-Juiz.

Por fim, necessário se faz haver utilidade na prestação da tutela jurisdicional (v.g., STJ,
AgInt no REsp 1550602/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
03/08/2017, DJe 14/08/2017).

 

De acordo com Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil. V. 1. 53ª
ed. Pág. 78-79),

 

“A segunda condição da ação é o interesse de agir, que também não confunde com o
interesse substancial, ou primário, para cuja proteção se intenta a mesma ação. O
interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter
através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira,
que há interesse processual “se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e
daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos
órgãos jurisdicionais”.
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Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na
necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objeto no caso
concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade,
como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação “que nos leva a
procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vemo-nos na contingência
de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos
titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de
indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico,
representado pela existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação.
Falta interesse, portanto, se a lide não chegou a configurar-se entre as partes, ou se,
depois de configurada, despareceu em razão de qualquer forma de composição válida.

O interesse processual, a um só tempo, haverá de traduzir-se numa relação de
necessidade e, também, numa relação de adequação do provimento postulado, diante
do conflito de direito material trazido à solução judicial.

.........................

O interesse processual, em suma, exige a conjugação do binômio necessidade e
adequação, cuja presença cumulativa é sempre indispensável para franquear à parte a
obtenção da sentença de mérito.”

 

Nesse sentido, referencio a Jurisprudência do Eg. TJPE :

 

[...] 1. O exame do interesse de agir passa pela análise de três circunstâncias:
adequação, utilidade e necessidade. Não há dúvida quanto à utilidade e à necessidade
da prestação jurisdicional pleiteada, quando esta se evidencia como a única forma de
solução do conflito capaz de propiciar à parte demandante o resultado favorável por
ela pretendido. 2. Não se deve confundir interesse substancial com interesse
processual. O interesse de agir tem como objeto o provimento jurisdicional requerido
para a tutela de um interesse primário, referente ao bem da vida a que se pleiteia
através da interposição da ação. É, portanto, um interesse essencialmente processual.
[...]

(TJPE, Apelação 117.926-2, Rel. Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Primeira
Câmara Cível, julgado em 15/04/2014, DJe 24/04/2014).

 

Ademais, as condições da ação devem ser apreciadas com base na Teoria da Asserção,
isto é, levando em consideração os argumentos de fato e de direito constantes na
petição inicial (v.g., STJ, Resp. No. 1.522.142/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017), o que não impede, contudo,
que se reconheça perda superveniente do interesse de agir, após o ajuizamento da
ação, quando se verifica, que o provimento jurisdicional não tem mais qualquer
utilidade (v.g., STJ, AgRg no Resp. No. 1.548.734/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 26/10/2015).
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Na situação em análise, a Ação Civil Pública se revela como instrumento jurídico
adequado, necessário e útil à tutela da eventual violação de interesses ou direitos
individuais homogêneos, de modo que, se, em relação às citadas Rés, a pretensão não
tem fundamento, isso não significa ausência do interesse de agir.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

 

 

II.b) MÉRITO :

 

De início, impõe-se considerar o caráter de Lei principiológica do Código de Defesa do
Consumidor, porquanto, no âmbito de sua incidência, ela institui um regramento
jurídico próprio, para determinadas relações jurídicas, sem prejuízo de que, em
questões pontuais, sua aplicação ser subsidiária (v.g., contratos de plano de saúde).

Neste sentido, Rizzatto Nunes (Curso de Direito do Consumidor. 4ª ed. – São Paulo :
Saraiva. 2009, pág. 66) salienta, que :

 

“Como lei principiológica entendesse aquela que ingressa no sistema jurídico, fazendo,
digamos, assim, um corte horizontal, indo, no caso do CDC, atingir toda e qualquer
relação jurídica que possa ser caracterizada como de consumo e que esteja também
regrada por outra norma jurídica infraconstitucional.”

 

No mesmo sentido, Paulo de Tarso Vieira Sanseverino (Responsabilidade civil no
Código do Consumidor e a defesa do fornecedor. 2ª ed. – São Paulo : Saraiva. 2007,
pág. 94) aponta que :

 

“O microssistema normativo do consumidor buscou exatamente regular essa
modalidade especial de relação socioeconômica, em que há manifesta desigualdade
material entre as partes envolvidas: a relação de consumo. O legislador, atentando
para a vulnerabilidade do consumidor no mercado, procurou restabelecer o equilíbrio
nas relações de consumo.”

 

O Código de Defesa de Consumidor, por sua vez, estabelece, que :

 

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento
das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a
proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem
como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes
princípios:       

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;
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III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e
compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento
econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a
ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e
equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;

 

Vê-se, portanto, que o CDC estabelece a necessidade de harmonização dos interesses
do consumidor e do fornecedor do serviço, de modo que “nas relações negociais
consumeristas deve estar presente o justo equilíbrio, em uma correta harmonia entre
as partes, em todos os momentos relacionados com a prestação e o fornecimento.”
(Flávio Tartuce et al. Manual de Direito do Consumidor. Direito Material e Processual. 6ª
ed. – São Paulo : Método. 2017).

Com base nessas premissas, agora, passo ao exame da existência da probabilidade do
direito alegado, e o exame em conjunto dos argumentos de mérito dos Demandados.

A pandemia mundial decorrente da COVID-19, até que sobrevenha uma vacina, já
impôs uma verdadeira modificação das relações sociais, desde o ambiente familiar,
passando pelo ambiente de trabalho/escola.

Novos paradigmas de comportamento foram impostos. Uso de máscara passou a ser
item obrigatório. Cuidados com a higiene, igualmente, se revelam imperiosos.

Não foi por outra razão, que a Organização Mundial de Saúde – OMS estabeleceu que,
para evitar-se o colapso dos sistemas de saúde de cada País, as medidas de isolamento
social, parcial ou total (lockdown) eram essenciais[1], como forma de impedir avanço
da pandemia.

Mais, além de toda essa repercussão nas relações sociais, economicamente, são
inegáveis os efeitos da pandemia, mormente numa sociedade globalizada e integrada
como a atual, de modo que, vários países sofreram – e irão sofrer – com a redução do
produto interno bruto, além do aumento do desemprego.

Especificamente, em relação ao Brasil, onde, infelizmente, as medidas de isolamento
social não tiveram, ainda, a eficácia esperada, para fins de redução (ou achatamento)
da curva de crescimento da doença, a economia, que já estava prejudicada, se colocou
numa situação calamitosa, posto que, com a implementação das medidas de
isolamento social, houve redução drástica da atividade econômica, sendo que, poucos
setores econômicos não tiveram uma queda de faturamento, ensejando, ademais, a
redução da capacidade financeira dos entes públicos, tanto que, recentemente, foi
promulgada a Lei Complementar No. 173/2020, que estabelece o Programa Federativo
de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), cujo Art. 5º prevê a entrega
pela União, do valor de R$ 60.000.000.000,00 (sessenta bilhões de reais), para
aplicação, pelos Poderes Executivos locais, em ações de enfrentamento à COVID-19, e
para mitigação de seus efeitos financeiros.

Além disso, o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional No. 106/2020,
instituindo o regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações, para
enfrentamento da calamidade pública nacional decorrente de pandemia.
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Vê-se, portanto, que são inegáveis os efeitos da pandemia decorrente da COVID-19,
não havendo parâmetros históricos, e, para o nosso país, os efeitos econômicos são
preocupantes, com previsão de queda do PIB em 8%[2], aumentando, ainda mais, as
desigualdades sociais.

Numa perspectiva jurídico-econômica, os efeitos de qualquer pronunciamento
jurisdicional devem ser sopesados com a repercussão material na relação contratual
subjacente ao conflito individual posto em Juízo.

Nesse diapasão, entendo que, a partir de cada conflito posto ao exame deste Poder
Judiciário, mormente nas relações obrigacionais, cujo nascedouro do conflito de
interesses esteja nos efeitos da pandemia da COVID-19, é imprescindível considerar-se
os efeitos econômicos do pronunciamento jurisdicional, mas, sem que isso, todavia, se
torne um fator determinante à prestação da tutela jurisdicional.

Ao exame dos autos da presente Ação Civil Pública, tem-se o Ministério Público
Estadual, como postulante em âmbito de jurisdição coletiva, que os Demandados
sejam compelidos à concederem descontos nas mensalidades no percentual de 30%,
enquanto durarem os efeitos da pandemia.

Com efeito, convém observar a necessidade de diferenciação entre o fim das medidas
de isolamento social, como está sendo realizada em alguns países europeus[3], com o
fim dos efeitos econômicos, o que, todavia, não pode ser mensurado.

Destarte, o que se deve ser considerado, para fins de exame do Pedido Liminar, como
bem requerido pelo Parquet, é a duração do isolamento social, ensejando
impossibilidade de prestação do serviço educacional, na forma presencial.

Insta salientar, quanto a essa questão, que o Conselho Nacional de Educação[4] emitiu
o Parecer CNE/CP No. 05/2020, homologado pelo Ministro da Educação, salvo quanto
ao Item 2.16 (DOU de 01/06/2020, seção 1, pág. 32), que recomenda :

 

[...]

Preliminarmente, deve-se levar em consideração que existem várias implicações para
uma norma nacional sobre reorganização do calendário escolar:

.................

O cumprimento da carga horária mínima prevista poderá ser feita por meio das
seguintes alternativas, de forma individual ou conjunta:

1. reposição da carga horária de forma presencial ao final do período de emergência;

2. cômputo da carga horária de atividades pedagógicas não presenciais realizadas
enquanto persistirem restrições sanitárias para presença de estudantes nos ambientes
escolares coordenado com o calendário escolar de aulas presenciais; e

3. cômputo da carga horária de atividades pedagógicas não presenciais (mediadas ou
não por tecnologias digitais de informação e comunicação), realizadas de forma
concomitante ao período das aulas presenciais, quando do retorno às atividades.
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A reposição de carga horária de forma presencial se dará pela programação de
atividades escolares no contraturno ou em datas programadas no calendário original,
como dias não letivos, podendo se estender para o ano civil seguinte.

[...]

 

É necessário salientar, que não é possível afirmar, peremptoriamente, que será viável a
reposição da carga horária de forma presencial, conquanto, como se verifica, isso seja
a recomendação.

No que se refere à mensalidade, a Lei No. 9.870/1999 regula a matéria, estabelecendo
um regime de anualidade ou semestralidade na fixação do valor da mensalidade (Art.
1º), limitando à instituição de ensino, pretensões inerentes ao crédito, quando verificar
o inadimplemento, senão, vejamos :

 

Art. 6º São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos
escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de
inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e
administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts.
177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de
noventa dias.

§ 1º O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do
ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição
adotar o regime didático semestral

 

Importante ressaltar, que, eventual pronunciamento, no sentido de imposição de
descontos, não implica em negativa de vigência do Princípio da Livre Inciativa (CF, Art.
1º, inc. IV), uma vez que, primeiramente, há de ressaltar-se que, na situação em tela,
não se teria uma limitação à atividade empresarial, mas, apenas, a resolução de
conflito na jurisdição em tutela coletiva, a partir do equacionamento jurídico dos
direitos envolvidos, com base nas normas estabelecidas no Código de Defesa do
Consumidor. Nem haverá, também, ofensa ao ato jurídico perfeito ou violação da Lei
No. 9.870/1999.

Em essência, os Demandados firmaram com cada responsável do aluno um contrato
bilateral (sinalagmático), oneroso e comutativo, além de outras classificações.

Por contrato comutativo, deve-se entender “aquele em que as partes já sabem quais
são as prestações, ou seja, essas são conhecidas ou pré-estimadas.” (Flávio Tartuce.
Manual de Direito Civil. Volume único. 2016, pág. 599).

Na hipótese dos autos, enquanto o responsável financeiro do aluno, ao realizar a
matrícula deste, é informado do preço da mensalidade a ser adimplida, o que constitui
sua prestação, fica ciente dos deveres impostos ao fornecedor do serviço educacional,
os quais, como cediço, sofrem regulação normativa pelo Poder Público.
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Durante a execução de tal contrato, nada impede que, no seu curso, se postule a
revisão da prestação, seja pelo responsável financeiro, seja pelo colégio, sendo que,
para este, isso se verifica em situações bastante excepcionais, até porque, presente a
relação consumerista, o ônus da atividade empresarial não pode ser transferido ao
consumidor.

À disposição do consumidor, para fins de revisão do contrato, pode-se referenciar o
inciso V do Art. 6º do CDC, segundo o qual, é direito básico, “a modificação das
cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em
razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”.

Não se pode olvidar, ademais, a Lei Substantiva Civil, considerando o disposto no Art.
318, que, todavia, não se aplica à hipótese dos autos.

Isso posto, apesar dos argumentos aduzidos pelo GGE, MOTIVO e EXATO PRIME, a
concessão de desconto, mesmo temporariamente, se contextualiza no âmbito
normativo do inciso V do Art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, se presentes
seus requisitos.

Em relação à primeira parte do referido dispositivo legal, registro que, não se verifica
existência de uma desproporcionalidade entre as prestações, que já tivesse sido
constituída desde a formação da relação contratual.

Com propriedade, Leonardo Medeiros Garcia (Código de Defesa do Consumidor
Comentado. 13ª ed. – Salvador : JusPODIVM. 2016, pág. 85), registra :

 

“Dessa forma, destacamos : a aplicação do princípio da conservação dos contratos de
consumo ao prever, no inciso V, a modificação das cláusulas contratuais, que
estabeleçam prestações desproporcionais (teoria da lesão) ou sua revisão em razão de
fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas (teoria da imprevisão I
teoria do rompimento da base objetiva do negócio jurídico).

Primeiramente, percebemos a presença da figura da lesão. De acordo com o inciso V,
primeira parte, a lesão possibilita a "modificação das cláusulas contratuais que
estabeleçam prestações desproporcionais ... " Ou seja, ela é verificada em decorrência
da quebra do sinalagma genético da relação contratual, pois se afere um desequilíbrio
desde a formação do contrato.

.................

Já para a configuração da lesão ao CDC, conforme afirmado, basta, somente a
demonstração do elemento objetivo (a desproporcionalidade das prestações).”

 

Na situação em apreciação, de fato, descabe reconhecer existência de uma
desproporcionalidade nas relações jurídicas firmadas entre os Réus com os diversos
responsáveis financeiros, posto que, em verdade, se teria configurado uma
onerosidade da prestação destes, em razão de fatos supervenientes.

Impõe-se salientar, no que tange à segunda parte do inciso V do Art. 6º do CDC, sua
manifesta relação com a eficácia interna da função social do contrato, posto que, nas
palavras de Flávio Tartuce (Manual de Direito do Consumidor. 6ª ed. 2017), “Já para a
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configuração da lesão no CDC, conforme afirmado, basta somente a demonstração do
elemento objetivo (a desproporcionalidade das prestações)”, e, ainda, que :

 

“Não restam dúvidas de que a revisão contratual tratada pelo Código de Defesa do
Consumidor é facilitada, justamente por não exigir o fator imprevisibilidade, bastando
que, o desequilíbrio negocial ou a onerosidade excessiva decorra de um fato
superveniente, ou seja, um fato novo não existente quando da contratação original.”

 

Apesar da questão fático-jurídica ser distinta, convém citar o seguinte precedente do
STJ, in verbis :

 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
DÓLAR AMERICANO. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO
PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIAS DA
IMPREVISÃO. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA BASE OBJETIVA.
INAPLICABILIDADE.

1. Ação proposta com a finalidade de, após a maxidesvalorização do real em face do
dólar americano, ocorrida a partir de janeiro de 1999, modificar cláusula de contrato
de compra e venda, com reserva de domínio, de equipamento médico (ultrassom),
utilizado pelo autor no exercício da sua atividade profissional de médico, para que,
afastada a indexação prevista, fosse observada a moeda nacional.

2. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica, que adquire ou utiliza, como
destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Por sua vez,
destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista adotada pela Segunda Seção
desta Corte Superior, é àquele que, ultima a atividade econômica, ou seja, que retira de
circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade
ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no
processo produtivo. Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser
confundida com relação de insumo (consumidor intermediário). Inaplicabilidade das
regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

3. A intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da
teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes
das circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de
evento imprevisível (teoria da imprevisão) e de evento imprevisível e extraordinário
(teoria da onerosidade excessiva), que comprometa o valor da prestação, demandando
tutela jurisdicional específica.

4. O histórico inflacionário e as sucessivas modificações no padrão monetário
experimentados pelo país desde longa data até julho de 1994, quando sobreveio o
Plano Real, seguido de período de relativa estabilidade até a maxidesvalorização do
real em face do dólar americano, ocorrida a partir de janeiro de 1999, não autorizam
concluir pela imprevisibilidade desse fato nos contratos firmados com base na cotação
da moeda norte-americana, em se tratando de relação contratual paritária.
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5. A teoria da base objetiva, que teria sido introduzida em nosso ordenamento pelo art.
6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, difere da teoria da imprevisão
por prescindir da previsibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos
contratantes. Tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato
ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se
modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências
diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das
obrigações pactuadas. Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em
que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias
intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva.

6. Em que pese sua relevante inovação, tal Teoria, ao dispensar, em especial, o
requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas, para as
relações de consumo, que demandam especial proteção. Não se admite a aplicação da
teoria do diálogo das fontes, para estender a todo direito das obrigações, regra
incidente, apenas, no microssistema do direito do consumidor, mormente com a
finalidade de conferir amparo à revisão de contrato, livremente pactuado com
observância da cotação de moeda estrangeira.

7. Recurso especial não provido.

(STJ, REsp 1.321.614/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe
03/03/2015). — (destaquei)

 

Nesse contexto, entendo que, em razão de fato superveniente, consistente na
pandemia decorrente da COVID-19, a revisão das mensalidades escolares, mesmo que,
de forma temporária, somente autoriza o reconhecimento de que o valor da
mensalidade contratado se revela oneroso, de maneira excessiva, para o responsável
financeiro, que foi prejudicado em sua atividade empresarial, de autônomo,
profissional liberal, de relação de trabalho, emprego ou vínculo estatutário, que
ensejou redução da sua capacidade econômico-financeira.

Apesar de não ser indiferente às ponderações jurídicas do Ministério Público, a
imposição de um desconto linear, em caráter inaudita altera pars, para quem não teve
qualquer prejuízo financeiro, ao invés de garantir o justo equilíbrio da relação
contratual, pode ensejar as mais diversas dificuldades financeiras para os
Demandados, os quais, em questão de porte econômico, não estão em condições de
igualdade.

Deve-se considerar, in casu, a possibilidade de que tal deliberação dificulte a própria
manutenção de cada Instituição, as quais, mesmo em tempo de pandemia, possuem
obrigações civis e, mormente, trabalhistas, que devem cumprir, mesmo que, em
relação ao MOTIVO, este tenha aderido à Medida Provisória No. 936/2020, em relação
aos salários de parte dos funcionários do setor administrativo, e dos professores, que
atuam na educação infantil.

Em que pese a veracidade do argumento de que, “o serviço vem sendo executado de
modo diverso ao previamente contratado, sem que se tenha realizado qualquer ajuste
nas avenças”, é certo que, ao menos, neste momento, não se poderia asseverar que
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não haverá reposição das aulas, ao fim das medidas de isolamento social, tendo em
vista a antecipação do período de recesso escolar, tratando-se de situação, que deverá
ser melhor aferida no curso do Feito, analisando-se a matéria; ademais, em
consideração com as peculiaridades, que diferenciam a educação infantil do ensino
fundamental e ensino médio, e, não, de forma uniforme.

É relevante salientar, portanto, que a onerosidade para o responsável financeiro não
pode ser vista de maneira linear, devendo-se reconhecer a necessidade de
comprovação da redução da capacidade econômico-financeiro, por causa da pandemia
da COVID-19, e, não, estabelecer um desconto linear, sem que reste comprovado, de
forma cabal, (i) a impossibilidade de reposição das aulas, (ii) garantia do cumprimento
da carga horária e (iii) ausência de prejuízo acadêmico aos alunos, fatos esses, que não
podem ser presumidos.

Por outro lado, em relação à educação infantil, cuja dificuldade de uso das ferramentas
tecnológicas pelos alunos, considerando a idade, é evidente, ressalto que, para este
momento, não estabeleço qualquer distinção na minha Decisão, contudo, observo a
necessidade de que os Réus, que possuem alunos matriculados nas séries, que
compõem a educação infantil, informem, detalhadamente, qual o cronograma
estabelecido para reposição de aulas, a viabilidade destas, e, ademais, como estão
sendo desenvolvidas as atividades de ensino nesse período de isolamento social.

Nesse diapasão, reconheço, em parte, a configuração da probabilidade do direito
alegado, justificando a redução das mensalidades, para o responsável financeiro, que
teve sua capacidade econômico-financeiro reduzida em razão das medidas de
isolamento social decorrentes da pandemia da COVID-19.

Em relação ao perigo de dano, este se faz presente, na medida em que, para quem
restou prejudicado, economicamente, em virtude da pandemia, a não concessão do
desconto poderá lhe causar prejuízo em razão da configuração da inadimplência.

No que se refere ao percentual da redução das mensalidades, à míngua de um critério
objetivo, decido aplicar o mesmo, que foi determinado nos autos do Processo No.
0022383-37.2020.8.17.2001, isto é, 20%, sem prejuízo de maior percentual, nos termos
do que for estabelecido por cada Instituição de Ensino, com base na sua autonomia
privada.

Quanto ao Pedido Liminar, notadamente à mensalidade das atividades
extracurriculares, os Demandados GGE e MOTIVO informam que não estão sendo
feitas essas cobranças (Id 62708773 - Pág. 33 e 62831510 - Pág. 10).

Em relação aos demais Réus, o ADVENTISTA não fez qualquer alegação, ao passo que, o
EXATO PRIME informa não haver essa cobrança (Id 63103099 - Pág. 10).

Apesar da omissão do ADVENTISTA, não verifico existência de provas de que, mesmo
sem prestação do serviço, presencialmente, haveria cobrança de atividades
extracurriculares, de modo que, nessa parte, não vislumbro o perigo de dano.

Registro, por fim, que, neste momento, esta Decisão não terá efeito em relação ao Réu
EXATO COLÉGIO E CURSO DE CARUARU LTDA., que sustenta não ter qualquer atividade
educacional, o que será apreciado, após manifestação do Demandante.
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III-CONCLUSÃO:

 

Diante do exposto, com fulcro no Art. 300 da Lei Adjetiva Civil, DEFIRO, EM PARTE, O
PEDIDO LIMINAR, no sentido de DETERMINAR, que os Demandados GRUPO GÊNESE DE
ENSINO LTDA., COLÉGIO MOTIVO LTDA. COLÉGIO ADVENTISTA DE CARUARU e CÉLIO
TORRES DA SILVA NETO EIRELI (EXATO PRIME) :

 

(i) assegurem aos responsáveis financeiros dos contratos escolares, que requererem
redução da mensalidade, em virtude da diminuição da capacidade econômico-
financeiro, após o início das medidas de isolamento social decorrentes da pandemia da
COVID-19, no percentual de 20% do valor atual da mensalidades, a partir do mês de
maio de 2020, enquanto durar o período de isolamento social, com impossibilidade de
prestação do serviço de forma presencial, compensando com o pagamento do mês de
junho de 2020, na hipótese de a mensalidade do mês de maio de 2020 já ter sido
adimplida ;

(ii) abstenham-se de compensar o desconto de 20%, com eventuais descontos já
ofertados (pagamento pontual, convênios, etc.) ;

 

Observo que, este Decisum não terá qualquer repercussão em acordos individuais
firmados entre o Responsável financeiro e a Instituição de Ensino, que deverão ser
cumpridos, bem como, não interferirão em descontos que, voluntariamente, tiverem
sido concedidos pela Instituição, de forma linear, ou não, que, inclusive, em maior
percentual, deverão ser mantidos.

Ainda, CITEM-SE os Demandados COLÉGIO MOTIVO LTDA., INSTITUIÇÃO ADVENTISTA
DE EDUCAÇÃO LESTE BRASILEIRA e o COLÉGIO ADVENTISTA DE CARUARU, para
apresentarem Contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Os requerimentos probatórios serão apreciados, após apresentação das respostas
pelos Demandados.

Também, inclua-se o Demandado CÉLIO TORRES DA SILVA NETO EIRELI (EXATO PRIME)
no polo passivo.

Nos termos do Provimento No. 57/2020, do CNJ e Instrução Normativa No. 01/2020, do
TJPE, promova-se o cadastramento obrigatório do assunto “COVID-19 (CÓDIGO 12612)”
na autuação do Feito.

Cumpra-se, em regime de Plantão.

Publique-se.

Intimem-se.

Comarca de Caruaru, 08 06 2020.

 

EDINALDO AURELIANO DE LACERDA
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