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PROCESSO Nº 0800060-70.2020.8.10.0070

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REQUERIDOS: MUNICÍPIO DE ARARI, ASSOCIAÇÃO CRISTÃ BENEFICENTE – ABC e

ASSOCIAÇÃO DA DOUTRINA CRISTÃ – ADC

 

DECISÃO

 

Trata-se de ação civil pública com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada pelo Ministério

Público Estadual contra o Município de Arari, a Associação Cristã Beneficente – ACB e a Associação da Doutrina

Cristã – ADC, todos já qualificados.

 

O requerente alegou, em síntese, que: a) o primeiro réu “editou a Lei Municipal n.º

032/2017, autorizando o Poder Executivo Municipal a firmar convênios com escolas particulares

 e entidades afins, visando fomentar o ensino fundamental no Município de Arari/MA”; b) as

 outras requeridas “firmaram convênio com o MUNICÍPIO DE ARARI/MA, tendo por objeto,

mediante a conjugação de esforços dos partícipes, repasse de valores do Município de

Arari/MA para as entidades mantenedoras de instituições de ensino, com vistas ao auxílio na

 consecução de atividades escolares”; c) um dos requisitos a serem atendidos pelas entidades

 conveniadas é oferecer ensino gratuito, “vedada a cobrança de qualquer tipo de taxa de

 matrícula, custeio de material didático ou qualquer outra cobrança”; d) a ADC vem cobrando,

    através de um “termo de compromisso” firmado com os pais de alunos, uma “taxa de doação”

 no valor de R$ 600,00, sendo R$ 150,00 para matrícula e R$ 450,00 a título de “taxa

 complementar”, cuja inadimplência enseja a realização de cobrança; e) a ACB, por sua vez,

  mediante “instrumento particular de contratação de serviços educacionais”, vem exigindo dos

pais/responsáveis, no ato de matrícula, uma anuidade que varia de R$ 3.000,00 e R$ 3.600,00,

cuja inadimplência pode acarretar a rescisão contratual; f) apesar de ter expedido

recomendações, as instituições de ensino supracitadas persistem com as cobranças.

 

Diante disso, pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência para obrigar: a) a

ACB e a ADC a: a1) não cobrar dos alunos quaisquer taxas/emolumentos ou taxas

complementares referentes a serviços ordinários educacionais, tais como: matrícula,

mensalidades e materiais didáticos; a2) não obstar rematrícula de alunos cujos débitos
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estiverem relacionados com as taxas aqui discutidas; b) o Município de Arari, em caso de

modificação da natureza jurídica das instituições para entidades privadas de ensino ou

encerramento das atividades, absorver imediatamente todos os alunos matriculados ou,

alternativamente, repassar o valor integral do FUNDEB por aluno para manter a segunda e

terceira rés ofertando ensino gratuito a todos, até que o possua estrutura e condições

adequadas para receber todo o corpo discente na rede municipal de ensino, sem prejuízo de

qualidade.

 

A petição inicial foi instruída com diversos documentos.

 

Eis o relatório. Decido.

 

  Dispõe o art. 227, caput, da CF que “é dever da família, da sociedade e do Estado

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade,o direito à vida,

 à saúde, à alimentação, à educação,ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

 

Encontra-se manifesto, no bojo do texto constitucional, o dever de observância, pelo

  Estado, de absoluta prioridadena proteção de direitos da criança e do adolescente, a exemplo

     da educação, direito social indispensável (art. 6º, caput,da CF), através do qual o cidadão

atinge a sua formação plena e o exercício de sua liberdade.

 

Nesse contexto, o art. 206, IV, da Lei Maior, prevê, expressamente, que um dos

  princípios norteadores do ensino público é o da gratuidade em estabelecimentos oficiais.

    Incumbe, pois, ao Estado efetivá-lo mediante a garantia de educação básica obrigatória e

 gratuitados 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta sem

custospara todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria (art. 208, I, da CF).

 

   No ADCT, determinou-se a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da

 Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB (regulamentado

  pela Lei nº 11.494/07), cujos recursos são utilizados para a manutenção e desenvolvimento da

educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação.
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  Já no âmbito municipal, o primeiro requerido editou a Lei nº 032/17, que “autoriza o

Poder Executivo Municipal a firmar convênios com escolas particulares e entidades afins

visando fomentar o ensino fundamental no município de Arari e dá outras providências”.Tal

  espécie normativa, no intuito de aumentar o número de vagas na educação básica (art. 2º),

   previu dispêndio de recursos apenas do Municípioàs entidades conveniadas, tomando por

base o número de alunos disponibilizados e ocupados.

 

A despeito da possibilidade de ajustes dessa natureza, não se pode, a priori, afastar

     a gratuidade inscrita na norma do art. 206, IV, da CF, que garante a desnecessidade de

contraprestação por parte do aluno.

 

Nesse sentido:

 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A CEFET

(AUTARQUIA FEDERAL VINCULADA AO MEC) E A FAPEC (PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SEM

 FINS LUCRATIVOS). MATRÍCULA E MENSALIDADES. COBRANÇA PELA FAPEC. INDEVIDA. INOBSERVÂNCIA

AO PRINCÍPIO DA GRATUIDADE DO ENSINO PÚBLICO, EM ESTABELECIMENTO OFICIAL.RESSARCIMENTO

DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. DEVIDOS.

(...)

 6. Embora estabeleça a cláusula primeira do contrato de adesão, caber ao CEFET a prestação de serviços

 educacionais ao candidato selecionado para freqüentar um curso técnico, pela cláusula segunda do mesmo

termo de adesão, lhe é cobrada a obrigação de pagar ao FAPEC no período escolar ali determinado, uma

prestação mensal, por um curso que lhe seria ministrado pela CEFET e não pela FAPEC.

7. Sendo o CEFET uma instituição pública federal de ensino superior, deve caminhar em consonância com a

Carta Magna que em seu art. 206 exalta os princípios educacionais e principalmente os princípios que

promovem e asseguram a isonomia e a gratuidade do ensino público. Efetuar cobrança de mensalidades aos

alunos da instituição pública de ensino configura-se irrefutável afronta aos princípios traduzidos no art. 206 da

CF.

(...)

(TRF 5ª Região, AC: 372614 AL, Relator: Petrucio Ferreira, Julgamento: 28.11.2006, grifei)

 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE ADESÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

EDUCACIONAL. FAPEC- FUNDAÇÃO ALAGOANA DE PESQUISA, EDUCAÇÃO E CULTURA. CONVÊNIO COM
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INSTITUIÇÃO DE ENSINO PÚBLICO. CEFET/AL. COBRANÇA DE MENSALIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO.

INDEVIDA. PRINCÍPIO DA GRATUIDADE DO ENSINO PÚBLICO. ARTIGO 206, IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

SÚMULA VINCULANTE Nº 12 STF. PAGAMENTOS INDEVIDOS FEITOS EXCLUSIVAMENTE À FAPEC. PESSOA

 A cobrança de taxa de matrículaJURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. DEVER DE RESTITUIR. SENTENÇA MANTIDA.

nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal RECURSO CONHECIDO E NÃO

PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJAL, 2ª Câmara Cível, APL: 00480772620118020001 AL, Relator: Klever Rêgo Loureiro, Julgamento: 23.02.2017,

grifei)

 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO

À EDUCAÇÃO INFANTIL. VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA. DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL. PRAZO AO

 FORNECIMENTO DA VAGA. A educação infantil é preceito constitucional, que deve ser assegurado pelo

 Município, em tempo integral. Não havendo vaga em rede própria ou conveniada, deve ser suportado o custo

em escolas particulares.AGRAVO PROVIDO, EM PARTE. UNÃNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70071195747,

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 13/07/2017).

(TJRS, 8ª Câmara Cível, AI: 70071195747 RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgamento: 13.07.2017, grifei|)

 

Frise-se que opróprio Tribunal Federal, no tocante às universidades públicas,

elaborou a súmula vinculante nº 12, vedando a cobrança de taxa de matrícula.

 

Pois bem.

 

 Analisando os autos, verifico que o ofício nº 010/2019 subscrito pela ADC consignou,

 de forma cristalina, que, diante da insuficiência do valor repassado pelo Município de Arari,vem

  exigindo contribuição mensal de pais ou responsáveis em “caráter de doação”. O termo

de compromisso respectivo, além de prever a obrigatoriedade no fornecimento, pelos alunos,

 de uma resma de papel chamex (500 folhas), estabeleceu que “o pagamento da matrícula

escolar e da taxa complementar por aluno do colégio Arariense será promovido no decorrer de

 10 {dez) meses, observado o valor de R$ 150,00 para a matrícula e o valor de R$ 45,00
 relacionado com a taxa complementar”,sob pena de cobrança, o que, à primeira vista,

 denota tentativa de obtenção de recursos através de fonte de renda não autorizada, cuja

natureza não se assemelha a doação.

 

 Já a ACB apresentou “instrumento particular de contratação de serviços

 educacionais”, pelo qual realiza a cobrança deanuidades entre R$ 3.000,00 a R$ 3.600,00,a
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depender da modalidade de ensino (educação infantil, creche, jardim I, jardim II e ensino

 fundamental), cuja inadimplência implica naatualização do valor do débito e incidência de

juros e, inclusive, pagamento de honorários advocatíciosà base de 20%.

 

 Em reunião com a Secretaria Municipal de Ensino no dia 18.02.2019, as instituições

acima defenderam a manutenção das cobranças impugnadas.

 

   Os fatos supracitados denotam, assim,a probabilidade do direitoinvocado pelo

  autor, pois indicam a exigência de contraprestação financeira por serviço que, de acordo com a

 Constituição Federal, não deveria ser custeado pelos pais/responsáveis. Ademais, não se

 vislumbra, pelo menos por ora, nenhuma atividade concreta da municipalidade para cessar tal

conduta.

 

 Presente também o perigo de demora,haja vista que a permanência dessas

 práticas implicará em novo dispêndio de numerário para garantir a matrícula dos alunos da rede

pública nessas instituições de ensino, sobretudo diante da proximidade de início do período

letivo de 2020.

 

  Por fim, não vislumbro perigo de irreversibilidade,haja vista que, demonstrado no

curso do processo a legalidade das taxas, nada impede a cobrança dos valores retroativos.

 

  Pelo exposto, DEFIROA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar

    que: a) a Associação Cristã Beneficente – ACB e a Associação da Doutrina Cristã – ADC: a1) não cobremde seus

 alunos quaisquer taxas/emolumentos ou taxas complementaresreferentes a serviços ordinários educacionais, tais

 como: matrícula, mensalidades e materiais didáticos; a2) não obstem a rematrículade alunos cujos débitos estejam

  relacionados com as taxas impugnadas; b) em caso de encerramento do convênio ou das atividades dessas

 instituições, o Município de Arari absorva imediatamente todos os alunos ali matriculados,garantido o ensino

 gratuito e obrigatório.

 

Fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil

reais), para cada réu, em caso de descumprimento das obrigações fixadas alhures.
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Considerando que o autor requereu, desde logo, a citação dosréuspara apresentar defesa, o

fato de que eventual conciliação não se mostra provável (sem prejuízo de ser buscada a qualquer tempo –

art. 139, V, do CPC), e como forma de imprimir celeridade ao feito, deixo de aplicar o art. 334,  caput, do

CPC.

 

 Esta decisãoCitem-se osdemandadospara, querendo, oferecer contestação no prazo legal.

serve como mandado.

 

Arari – MA,     21 de janeiro de 2020.

 

 

Luiz Emílio Braúna Bittencourt Júnior

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Arari
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