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AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE. 
LEI  ESTADUAL  Nº  9.797/2012.  INSTITUIÇÕES 
PARTICULARES  DE  ENSINO.  PROIBIÇÃO  DE 
INSCREVER  O  NOME  DOS  ALUNOS 
INADIMPLENTES  NOS  CADASTROS  DOS 
ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO. 
MATÉRIA JÁ DISCIPLINADA PELA LEI FEDERAL 
Nº  9.870/99.  VEDAÇÃO  ÀS  SANÇÕES  DE 
NATUREZA PEDAGÓGICA.  POSSIBILIDADE  DE 
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO CDC 
E  NO  CÓDIGO  CIVIL.  AUSÊNCIA  DE  ESPAÇO 
CONSTITUCIONAL  PARA  O  EXERCÍCIO  DA 
COMPETÊNCIA  LEGISLATIVA  SUPLEMENTAR 
PELO  ESTADO.  OFENSA AO  ART.  7º,  §  5º,  DA 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PROCEDÊNCIA.

-  Havendo  a  Lei  Federal  nº  9.870/99,  conhecida 
como  “Lei  das  Mensalidades  Escolares”, 
disciplinando por completo a matéria, vedando que 
em  face  da  inadimplência,  sejam  aplicadas  aos 
alunos  penalidades  de  natureza  pedagógicas,  tais 
como,  suspensão  de  provas,  retenção  de 
documentos  etc,  ressalvando,  no  entanto,  que  o 
contratante se sujeita, no que couber, às medidas do 
CDC e do Código Civil, caso a falta de pagamento 
perdurar por mais de 90 (noventa) dias, não restou 
vago  espaço  constitucional  para  o  exercício,  por 
parte  do  Estado,  de  competência  legislativa  para 
disciplinar a matéria, sob pena de ofensa ao § 5º do 
art. 7º da Constituição Estadual da Paraíba.
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Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA o Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba, por 
unanimidade, JULGAR PROCEDENTE a Ação Direta de Inconstitucionalidade, 
nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 156.

RELATÓRIO

O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado da 

Paraíba propôs a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade com Pedido de 

Liminar, visando a suspensão imediata da Lei Estadual nº 9.797, de 14 de 

junho de 2012.

Alegou que a referida norma padece de vício de 

inconstitucionalidade orgânica, pois ao legislar sobre a proibição de as 

instituições particulares de ensino paraibanas inscreverem os nomes dos 

alunos inadimplentes nos órgãos de restrição ao crédito – Serasa e o Serviço 

de Proteção ao Consumidor, invadiu a competência privativa da União de 

legislar sobre Direito Civil, ferindo, assim, o art. 7º,  §  2º, da Constituição 

Estadual.

Aduziu que a União, ao editar a Lei Federal nº 9.870, de 23 de 

novembro de 1999, disciplinou a matéria, elencando as atitudes permitidas e 

vedadas a serem praticadas pelo aluno, autorizando, inclusive, a inscrição do 

contratante inadimplente no rol dos mau pagadores, nos moldes do CDC e do 

Código Civil.

Em razão disso, pugnou, liminarmente, pela suspensão da 

eficácia da Lei Estadual nº 9.797, de 14 de junho de 2012. No mérito, pela 

declaração de inconstitucionalidade da referida norma, por violar a Constituição 

da República e do Estado da Paraíba (fls. 02/12). 

Liminar indeferida às fls. 123/127.

Às fls. 137/140, a Assembleia Legislativa da Paraíba, por seu 

Presidente Ricardo Luís Barbosa de Lima,  prestou as informações, pugnando 

pela improcedência do pedido.
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Apesar de devidamente citado, o Procurador Geral do Estado 

não apresentou resposta, conforme certidão de fl. 146.

Às fls. 147/152, a Procuradoria Geral de Justiça opinou  pela 

procedência da ação.

É o relatório.

VOTO

Compulsando  os  autos, percebo que a presente ação foi 

ajuizada pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado da Paraíba 

com o objetivo de obter a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual 

nº 9.797/2012, que assim dispõe:

Art. 1º. Fica expressamente proibida a inscrição do nomes 
dos alunos inadimplentes nos cadastros de restrição ao 
crédito, Serasa e Serviço de Proteção ao Consumidor – 
SPC, pelas instituições de ensino particular,  integrantes 
do Sistema Estadual de Ensino da Paraíba.

Art. 2º. O aluno que tiver o nome indevidamente inscrito, 
poderá, pessoalmente ou por escrito, denunciar a prática 
abusiva ao Procon-PB.

Art. 3º. As instituições de ensino particular que violarem a 
nora acima, pagarão multa no importe de 50% (cinquenta 
por  cento)  do  valor  de  débito  inscrito  à  Secretaria 
Estadual de Educação.

Com efeito, em que pesem os argumentos do Presidente da 

Assembleia Legislativa da Paraíba de que tanto o art. 24, IX, da Constituição 

Federal, como o art. 7º, § 2º, da Constituição Estadual, atribuam competência 

concorrente  à  União,  aos  Estados  e  aos  Distrito  Federal  para  legislar  em 

matéria de educação, cultura, ensino e desporto, imperioso reconhecer que o 

Estado  não  pode  extrapolar  os  limites  impostos  pelo  ordenamento  jurídico, 

como muito bem pontuou a Procuradoria Geral de Justiça.

Art. 7º São reservadas ao Estado as competências 
que não sejam vedadas pela Constituição Federal. 
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§  2º  Compete  ao  Estado  legislar  privativa  e 
concorrentemente com a União sobre:  

IX - educação, cultura, ensino e  desporto; 

A própria Constituição Estadual da Paraíba, em seu art. 7º, § 

5º, disciplina que somente na inexistência de lei federal sobre normas gerais, 

poderá o Estado exercer competência legislativa plena para atender as suas 

peculiaridades.

§ 5º Inexistindo lei  federal  sobre normas gerais,  o 
Estado  exercerá  a  competência  legislativa  plena, 
para atender a suas peculiaridades.

Nessa senda, a Lei Federal nº 9.870/99, conhecida como “Lei 

das Mensalidades Escolares”, disciplinou por completo a matéria, vedando que 

em face da inadimplência, sejam aplicadas aos alunos penalidades de natureza 

pedagógicas, tais como, suspensão de provas, retenção de documentos etc, 

ressalvando,  no  entanto,  que  o  contratante  se  sujeita,  no  que  couber,  às 

medidas do CDC e do Código Civil, caso a falta de pagamento perdurar por 

mais de 90 (noventa) dias. Veja-se

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.

Vale dizer que o aluno ao matricular-se em instituição de ensino 

privado  firma  contrato  oneroso,  pelo  qual  se  obriga  ao  pagamento  das 

mensalidades como contraprestação ao serviço recebido. Nesse sentido, não 

se pode deixar de ressalvar que os estabelecimentos particulares de educação 

não  se  confundem  com  aqueles  da  rede  pública  ou  com  as  entidades 

assistenciais, sendo legítima exigência do pagamento da prestação de serviços 

educacionais pelo estudante  em contraprestação pelo ensino recebido. 

Como leciona Maria Helena Diniz in Código Civil  Anotado, 9ª 

ed., revista, comentada e atualizada de acordo com a Lei 10.46, de10/2002, 

Ed.  Saraiva,  p.35  “é  a cláusula resolutiva tácita que se prende ao contrato  
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bilateral. Isto, porque tal espécie de contrato requer que as duas prestações  

sejam cumprida simultaneamente, de forma que nenhum contratante poderá,  

antes de cumprir sua obrigação, exigir o implemento da doutro”. 

A  esse  respeito,  vale  transcrever  o  seguinte  paradigma 
jurisprudencial: 

O atraso no pagamento não autoriza aplicar-se ao aluno 
sanções que se consubstanciem em descumprimento do 
contrato por parte da entidade de ensino (art. 5° da Lei 
9.870/99), mas está a entidade autorizada a não renovar 
a matrícula, se o atraso é superior a noventa dias, mesmo 
que  seja  de  uma  mensalidade  apenas”  (REsp  nº 
660439/RS, Relª Minª Eliana Calmon, DJ 27/06/2005);

- “a regra dos arts. 5° e 6° da lei 9.870/99 é a de que o 
inadimplemento do pagamento das prestações escolares 
pelos alunos não pode gerar a aplicação de penalidades 
pedagógicas,  assim  como  a  suspensão  de  provas 
escolares  ou  retenção  de  documentos  escolares, 
inclusive para efeitos de transferência a outra instituição 
de  ensino.  Entretanto,  no  afã  de  coibir  abusos  e  de 
preservar  a  viabilidade  financeira  das  instituições 
particulares de ensino, a lei excluiu do direito à renovação 
da  matrícula  (rematrícula),  os  alunos  inadimplentes.  'A 
negativa da instituição de ensino superior em renovar a 
matrícula  de  aluno  inadimplente,  ao  final  do  período 
letivo, é expressamente autorizada pelos arts. 5° e 6°, § 
1°, da Lei 9.870/99' (Resp 553216, Rel. Min. Teori Albino 
Zavascki, DJ de 24/05/2004)”(AgRg na MC nº 9147/SP, 
Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 30/05/2005).

PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  EDUCACIONAIS.  AÇÃO 
REVISIONAL  DE  CONTRATO.  RELAÇÃO  DE 
CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
APLICABILIDADE.  Conclusão  que  se  extrai  da 
interpretação sistemática  do ordenamento  jurídico  e  da 
exegese  da  Lei  nº  9870/99,  a  qual  disciplina  as 
contratações de serviços escolares e faz remissões ao 
Código  de  Defesa  do  Consumidor,  inclusive, 
acrescentando  um  inciso  ao  artigo  39  da  legislação 
consumerista.  Dispositivo  que,  ao  dedicar  sua 
aplicabilidade  à  entidade  educacional,  equipara  a 
instituição  de  ensino  ao  fornecedor  de  serviço.  Tópico 
recursal  rejeitado.  Prestação  de  serviços  educacionais. 
Ação revisional  de contrato.  Multa moratória.  Instituição 
de  ensino que busca afastar  a  limitação  ao  percentual 
legal,  para  prevalecer  a  cominação  fixada  no  contrato. 
Desacolhimento.  Possibilidade  de  flexibilização  do 
princípio do pacta sunt servanda, na forma do artigo 51, 
§4º,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  sobretudo 
porque  a  multa  moratória  contratualmente  prevista 
contraria o disposto no artigo 52, §1º, do mesmo diploma. 
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E, em sendo contrário ao texto legal, impertinente discutir 
se era de conhecimento do aluno a estipulação de uma 
cominação  mais  prejudicial  ao  consumidor,  ou  mesmo 
que o percentual previsto na Lei seja fator de estímulo ao 
inadimplemento  ou  provoque  desequilíbrio  econômico. 
Tópico  recursal  desacolhido.  Prestação  de  serviços 
educacionais.  Ação  revisional  de  contrato.  Negativação 
do  nome  do  aluno  em  cadastro  de  inadimplentes. 
Admissibilidade.  Exercício  regular  de  direito.  Existindo 
débito,  era  lídimo  que  a  credora  procedesse  a 
negativação  do  devedor,  com  vistas  a  compeli-lo  à 
satisfação  da  obrigação.  E,  mesmo  com  o 
reconhecimento  de  que  os  encargos  moratórios  eram 
abusivos, tal não se prestava a descaracterizar a mora do 
apelado, pois somente a ilegalidade praticada no período 
de  normalidade  contratual  é  que  desnatura  o  estado 
moroso  do  inadimplente.  Mora  que  somente  restou 
solvida  no  curso  do  processo,  o  que  possibilitou  o 
cancelamento  da  informação  restritiva.  Tópico  recursal 
acolhido. Recurso parcialmente provido, com reflexos na 
sucumbência.  (TJSP;  APL  0018057-23.2011.8.26.0506; 
Ac. 6830761; Ribeirão Preto; Vigésima Oitava Câmara de 
Direito  Privado;  Rel.  Des.  Julio  Vidal;  Julg.  25/06/2013; 
DJESP 05/07/2013) 

De fato,  havendo  a  Lei  Federal  nº  9.870/99  já  instituído  as 

regras, não restou vago espaço constitucional para o exercício por parte do 

Estado de competência legislativa para disciplinar sobre a matéria.

Portanto,  de  forma  bastante  clara,  o  contratante  deve  se 

sujeitar às sanções legais e administrativas compatíveis com os Códigos Civil e 

de  Defesa  do  Consumidor.  E,  nesses  diplomas  legais,  a  inscrição  de 

inadimplentes em cadastros públicos está autorizada, desde que regularmente 

avisados e que o débito esteja configurado, motivo pelo qual, entendo que a 

proibição  de  inscrição,  existindo  a  dívida  e  a  prévia  comunicação,  não  é 

reconhecida pelo Direito Brasileiro.

Por tais razões, em harmonia com parecer ministerial,  JULGO 
PROCEDENTE, com efeito “ex tunc”, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 

proposta pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado da Paraíba 

para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº  9.797, de 14 de junho 

de 2012

Comunique-se o teor desta decisão à Assembleia Legislativa da 

Paraíba, para fins do disposto no art. 108 da Constituição Estadual e 209 do 

6



Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0588479-64.2013.815.0000

Regimento Interno desta Corte de Justiça. 

É o voto.
Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor 

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque  -  Presidente.  Relator: 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Leandro dos Santos. Participaram 
ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  José 
Aurélio da Cruz, Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, Luiz Sílvio Ramalho Júnior,  
Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Arnóbio  Alves  Teodósio  (Corregedor-Geral  de 
Justiça), Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, João Benedito da Silva, João 
Alves da Silva, Frederido Martinho da Nóbrega Coutinho, José Ricardo Porto 
(Vice-Presidente),  Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes. Impedidos os Excelentíssimos Senhores Drs. João Batista Barbosa 
(Juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e 
Miguel de Brito Lyra Filho (Juiz convocado para substituir a Desa. Maria das 
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira). Absteve-se de votar o Exmo. Sr. Des. 
Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Ausentes, justificadamente, os Exmos. Srs. 
Desembargadores,  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti  e  Márcio 
Murilo da Cunha Ramos.

  
Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  José 

Raimundo de Lima, Subprocurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba.

Tribunal Pleno, Sala de Sessões “Des. Manoel Fonsêca Xavier 
de Andrade” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no 
dia 11 de fevereiro de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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