
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE  DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES  DA SILVA

DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº  2010902-96.2014.815.0000
RELATOR       : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
AGRAVANTE: Ser Educacional S. A (Adv. Luciana Pereira Gomes Browne e outros)
AGRAVADO  : Ministério Público do Estado da Paraíba

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  COLETIVA.  ALEGADA
LITISPENDÊNCIA  COM  DEMANDA  SUPOSTAMENTE  DE
MESMO  OBJETO.  OPOSIÇÃO  DE  CONFLITO  DE
COMPETÊNCIA NO STJ. DETERMINAÇÃO PARA QUE JUÍZO
DIVERSO  DO  AGRAVADO  DECIDA  QUESTÕES  URGENTES.
DECISÃO AGRAVADA POSTERIOR ÀQUELA EMANADA DO
STJ.  NULIDADE.  RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.
PREJUDICADO O RECURSO. CPC, ART. 55T, CAPUT.

É  nula  decisão  interlocutória  prolatada  posteriormente  à
determinação  do  STJ,  que,  em  sede  de  conflito  positivo  de
competência,  estabelece  que  as  questões  urgentes  deverão  ser
decididas por juízo diverso daquele prolator da decisão agravada.
Reconhecimento de ofício.  Prejudicado o recurso,  nos termos do
art. 557, caput.

Relatório

Trata-se de agravo de instrumento c/c pedido de efeito suspensivo
interposto  contra  decisão interlocutória  proferida pelo  MM. Juízo  da  3ª  Vara Cível  da
Comarca de Campina Grande que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público do Estado da Paraíba, concedeu a medida liminar.

Na decisão, o magistrado, diante da presença do fumus boni juris e do
periculum in mora concedeu a medida liminar, determinando que a ora agravante suspenda
a forma de cobrança indicada pelo Ministério Público, providenciando a adequação, no
âmbito  do  Município  de  Campina  Grande,  do  mesmo  modelo  de  cobrança  utilizado
anteriormente, sob pena de incidência de multa diária a ser arbitrada por aquele juízo.

Inconformado,  a  parte  ré  apresenta  recurso  de  agravo  de
instrumento  c/  pedido  de  efeito  suspensivo  alegando,  em  breve  síntese,  que  suscitou
conflito de competência junto ao STJ, que designou o juízo de direito da 15ª Vara Cível da
Comarca do Recife, para decidir, em caráter provisório, as questões urgntes, a´te ulterior



deliberação do relator do recurso naquela Corte.

Aduz que há litispendência com a ação cautelar preparatória de ação
civil pública, tombada sob o nº 0035620-18.2006.817.0001, em trâmite perante a 15ª Vara
Cível  da Comarca de Recife  –  Pernambuco e  com a Ação Civil  Pública  proposta  pelo
Ministério Público nesta Capital, tombada sob o nº 0013092-77.2014.815.2011.

Assevera ser impossível  a  antecipação dos efeitos da sentença em
relação aos pedidos de natureza declaratória e constitutiva, que o Juiz não determinou se a
decisão alcança os alunos que ingressaram na faculdade após a decisão, que a faculdade
utiliza  o  sistema  de  cobrança  por  Módulo  Semestral  Seriado  ou  Regime  de  Cursos
Seriados,  devidamente  aprovado  pelo  Ministério  da  Educação,  através  da  Portaria  nº
1.109, de 14 de maio de 2003.

Defende que o objeto da demanda proposta em Recife/PE gira em
torno da definição da forma de cobrança das mensalidades, de modo que qualquer decisão
tomada nestes autos poderá ensejar decisões conflitantes.

Argumenta que a configuração da listispendência nas ações coletivas
dispensa a coincidência da tríplice identidade, o que ocorre através da similaridade entre
as duas ações, no que diz respeito ao pedido e à causa de pedir.

Sustenta a possibilidade dos efeitos da decisão extrapolar os limites
da circunscrição do órgão prolator da decisão, abrangendo todo o território nacional e
todas as unidades de ensino integrantes do Grupo Ser, bem assim que os sujeitos descritos
no art. 82, do CDC, concorrem entre si, de maneira que proposto o litígio por um, esgota-
se a legitimidade dos demais.

Ainda em sede de preliminar, aponta a inépcia da inicial, já que não
haveria  decorrência  lógica  entre  a  narrativa  dos  fatos  e  o  pedido,  bem  como  a
impossibilidade de antecipação da tutela em ações de caráter declaratório e constitutivo.

No mérito, afirma que o valor cobrado decorre de divisão do valor
cobrado pelo curso, dividindo o número de semestres a serem cursados, chegando-se a um
valor e que identificado o valor de cada semestre, divide-se pelo número de horas-aula,
chegando-se a um valor financeiro para cada hora-aula, ocorrendo, então, a cobrança ou o
desconto ao aluno e que o julgamento foi extra petita em relação aos contratos celebrados a
partir do ano de 2014.

Alega, outrossim, que não elevou sem justa causa o preço dos seus
serviços, que o caso em tela permite a concessão do efeito suspensivo, já que pode lhe
causar prejuízos de ordem pecuniária.

Narra sobre o  periculum in mora e o fumus boni iuris para, ao final,
requerer  a  concessão  do  efeito  suspensivo  ao  presente  agravo  e,  no  mérito,  para



reconhecer  que a  modalidade correta  de  cobrança dos  cursos  é  através  do sistema de
disciplinas cursadas e não por valor fixo.

É o relatório. Decido.

Embora extensa a argumentação do recorrente, penso que a questão
posta nos autos não demanda maiores digressões, na medida em que se faz necessário
cumprimento  de  ordem  judicial  emanada  do  STJ,  prolatada  nos  autos  do  conflito  de
competência ajuizado pelo ora agravante.

Compulsando-se os autos,  observa-se que foi suscitado conflito de
competência  junto  ao  STJ  (134788/PE),  oportunidade  em  que  o  relator  solicitou
informações aos juízos envolvidos (fl. 323), inclusive ao prolator da decisão recorrida (fl.
339),  ao tempo em que designou o juízo da 15ª Vara Cível  de Recife para decidir,  em
caráter provisório, as questões urgentes, até ulterior deliberação (fls. 321/324).

Neste contexto e considerando que a decisão interlocutória recorrida
foi  prolatada  em  momento  posterior  àquela  proferida  pelo  STJ,  creio  que  não  pode
subsistir, na medida em que a competência para tanto é, pelo menos por enquanto, da 15ª
Vara Cível de Recife-PE.

A manutenção da decisão recorrida importa desrespeito à decisão da
Corte Superior, podendo ensejar, inclusive, a propositura de reclamação perante àquela
Corte.

“Processo  Civil.  Reclamação  para  preservação  da  autoridade  de
decisão  do  STJ,  proferida  em  Conflito  de  Competência.  Ato
praticado  pelo  Juízo  após  a  decretação  de  sua  incompetência.
Nulidade.  Recusa  do  funcionário  público  em  cumprir  a  ordem
judicial emanada pelo STJ. Apuração. - Decidida, em Conflito de
Competência,  a  incompetência  de  determinado  juízo,  os  atos
decisórios  por  ele  praticados  são  automaticamente  nulos,
independente de decretação pelo STJ. - Após a decisão do conflito,
compete  ao  juízo  incompetente  meramente  remeter  os  autos  ao
juízo competente, sendo-lhe vedado tomar qualquer nova decisão
no processo. - Conforme precedente da 5.ª Turma do STJ a recusa
do funcionário público em cumprir a ordem judicial emanada pelo
STJ pode configurar a prática de um dos delitos previstos nos arts.
319 e 330 do CP, razão pela qual deve ser apurada pelas autoridades
competentes. Reclamação acolhida”.1 

Expostas  estas  considerações,  declaro,  de  ofício,  a  nulidade  da
decisão recorrida, bem assim determino que magistrado da 3ª Vara Cível da Comarca de
Campina Grande providencie o cumprimento da decisão do STJ. Prejudicado o recurso,

1 STJ - Rcl: 2153 CE 2006/0076295-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/10/2006, S2 - SEGUNDA SEÇÃO,
Data de Publicação: DJ 20.11.2006 p. 266



nos termos do art. 557, caput, do CPC.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 20 de agosto de 2014.

      Miguel de Britto Lyra Filho
               Juiz Convocado
             


