
EXCELENTÍSSIMO SR. DR. JUIZ FEDERAL TITULAR DA   ª VARA FEDERAL
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  –    TRF/2ª
REGIÃO 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO, órgão vinculado à Assembléia Legislativa, sem personalidade jurídica, especialmente 
constituído para defesa dos interesses e direitos dos consumidores, estabelecida à Rua Dom Manoel s/n, Praça 
XV, Rio de Janeiro-RJ,vem, por seus procuradores, propor 

AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Em face da UNIÃO FEDERAL, que pode ser citada nesta cidade através da ADVOCACIA GERAL DA 
UNIÃO, inscrita no CNPJ sob o n.° 044404413/0001-48, situada à Rua da Assembléia, nº77-13ºandar, Centro, 
Rio de Janeiro – RJ, cep.:20011-001 UNIABEU – CENTRO UNIVERSITÁRIO inscrita no CNPJ sob o 
n.° 30831606/0001/0001-30, situada à Rua Itaiara, 301, Belford Roxo - RJ, CEP: 26113-400; CENTRO 
UNIVERSITÁRIO CELSO LISBOA inscrita no CNPJ sob o n.° 34354282/0001-47, situada à Rua 24 de 
Maio, nº797, Sampaio, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 27600-000;  CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE, 
inscrita no CNPJ sob o n.° 34150771/0002-68, situada à Avenida Epitácio Pessoa, Lagoa, nº1664, Rio de Janeiro 
- RJ, CEP: 27600-000; ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING (ESPM), inscrita no 
CNPJ sob o n.° 61825675/0002-45, situada à Rua do Rosário, nº90, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20041-
002; FACULDADE BATISTA CARIOCA, inscrita no CNPJ sob o n.°33730185/0001-49, situada à Rua 
José Higino, nº416, Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20510-412; CENTRO UNIVERSITÁRIO CARIOCA 
(UNICARIOCA), inscrita no CNPJ sob o n.° 31886146/0001-00, situada à Avenida Paulo de Frontin, nº568, Rio 
Comprido, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20261-242; FACULDADES MORAES JÚNIOR, inscrita no CNPJ sob o 
nº 42176339/0001-93, situada à Rua Regente Feijó, nº 63, Rio de Janeiro – RJ, CEP.: 20075-020; FACULDADES 



INTEGRADAS SIMONSEN, inscrita no CNPJ sob o nº 34181347/0001-08, situada à Rua Ibitiúva, nº151, Padre 
Miguel, Rio de Janeiro – RJ, CEP.: 21715-400; FACULDADES SOUZA MARQUES, inscrita no CNPJ sob o 
nº 33775164/0001-40, situada à Avenida Ernani Cardoso, nº335, Cascadura, Rio de Janeiro – RJ, CEP.: 21310-
310; INSTITUTO METODISTA BENNETT, inscrita no CNPJ sob o nº 33547316/0001-57, situada à Rua 
Marques de Abrantes, nº55, Flamengo, Rio de Janeiro – RJ, CEP.: 22230-060; PONTÍFICA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO – PUC/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 33555921/0001-70, situada à Rua 
Marquês de São Vicente, nº225, Gávea, Rio de janeiro – RJ, CEP.: 22453-900 com fundamento nos artigos 6°, 
III, 22, 39, V e 81, parágrafo único e incisos, todos da Lei n.° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e nos 
termos que se seguem:

PRELIMINARES

Da legitimidade ativa da autora

Tendo em vista que o CDC é norma especial, de ordem pública e interesse social, e por tratar de matéria processual, 
mais precisamente, e de forma integral em seu artigo 82, III, sobre a legitimidade ativa ad causam dos órgãos da 
administração pública para defender os direitos e interesses dos consumidores através de ações judiciais coletivas 
de consumo, deve ser aplicado prioritariamente em relação às demais legislações aplicáveis, como a Lei n. 7.347/85 
e o CPC.

“Examinando agora a questão inicialmente proposta, entendemos que, 
após a vigência do Código de Defesa do Consumidor, apenas os entes 
legitimados pelo art. 82 podem propor ações coletivas em defesa dos 
interesses e direitos dos consumidores e das pessoas equiparadas. Com 
efeito, o CDC é lei específica para proteção do consumidor, tout court, e 
prefere, neste ponto, à Lei da Ação Civil Pública, que cuida da ação de 
responsabilidade por danos causados ao meio ambiente,ao consumidor, a 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, 
com bem maior generalidade”. (ARAÚJO FILHO, Luiz Paulo. Comentários 
ao código de defesa do consumidor: direito processual. São Paulo: Saraiva, 
2002, pp. 66/67) (grifos nossos)

“As normas do CPC e da LACP são aplicáveis às ações individuais e coletivas 
fundadas no CDC, desde que não sejam incompatíveis com o microssistema 
do CDC. Caso contrarie dispositivo expresso do CDC ou seu espírito, a 
norma do CPC ou da LACP não pode ser aplicada”. (NERY JUNIOR, 
Nelson. Código de processo civil comentado e legislação processual civil 
extravagante em vigor, atualizado até 01.08.1997. São Paulo: RT, 1997, p. 
1402) (Grifos nossos)
“As disposições da LACP são integralmente aplicáveis às ações propostas 
com fundamento no CDC, naquilo em que não houver colidência, como é 
curial.
(...)
Há, por assim dizer, uma perfeita interação entre os sistemas do CDC e da 
LACP, que se completam e podem ser aplicados indistintamente às ações 
que versem sobre direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais, 
observado o princípio da especialidade das ações sobre relações de consumo,  
às quais se aplica o Título III do CDC e só subsidiariamente a LACP” 
(NERY JUNIOR, Nelson. Código brasileiro de defesa do consumidor 



comentado pelos autores do anteprojeto. São Paulo: Forense Universitária, 
pp. 1032/1033) 

Dispõe o artigo 82, III, do CDC que “para fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente” “as 
entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente 
destinados à defesa dos interesses e direitos” dos consumidores.

A autora é uma comissão permanente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (arts. 109, da 
Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e 25, parágrafo único, XXI, do Regimento Interno da Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), sem personalidade jurídica, especificamente destinada, de forma ampla, à 
defesa dos direitos e interesses do consumidor (art. 26, § 19, alíneas “a” a “c”, do Regimento Interno da Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), e de forma específica, apesar de não haver qualquer exigência no artigo 
82, III, do CDC (exige apenas que “defenda” os direitos e interesses dos consumidores), à defesa dos direitos e 
interesses do consumidor através de ações judiciais coletivas de consumo (art. 26, § 19, alínea “d”, do Regimento 
Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro).

Art. 109. Constituição do Estado do Rio de Janeiro. A Assembléia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias, 
constituídas na forma e com as atribuições previstas nos respectivos Regimento ou ato legislativo de sua criação.

Art. 25. Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Iniciados os trabalhos de cada sessão 
legislativa, a Mesa, dentro do prazo improrrogável de quinze dias, providenciará a organização das comissões permanentes.

Parágrafo único. As comissões permanentes são:
(...)

XXI – Comissão de Defesa do Consumidor, com cinco membros.

Art. 26. Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Compete às comissões 
permanentes:
(...)
§ 19 – À Comissão de Defesa do Consumidor compete:

a) manifestar-se sobre matéria referente à economia popular;

b) manifestar-se sobre composição, qualidade, apresentação, publicidade e distribuição de bens e serviços, relações de consumo e medidas 
de defesa do consumidor.

c) acolher e investigar denúncias sobre matéria a ela pertinente e receber a colaboração de entidades e associações relacionadas à defesa 
do consumidor.

d) representar a título coletivo, judicialmente ou extrajudicialmente, os interesses e direitos previstos no Parágrafo único do art. 81, 
conforme autorização expressa no art. 82, III, todos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990.



e) encaminhar as representações mencionadas na alínea “d” para publicação na íntegra no Diário Oficial da ALERJ, assim como 
as desistências das representações feitas.

Ação Civil Pública. Direito do Consumidor. Comissão de defesa do 
consumidor da Assembléia Legislativa. Legitimação por força do inciso III 
do art. 82 do CDC. Sentença que se reforma. Recurso provido (TJRJ, Ap.Cív. 
2006.001.13728, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. José Carlos Varanda, julgado por 
unanimidade).

PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. O CPDC, ao dispor no art. 82, 
III, que têm legitimidade ativa nas ações coletivas “as entidades e órgãos 
da administração pública, direta e indireta, ainda que sem personalidade 
jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses protegidos por 
este Código”, não permite dúvida quanto à legitimação de pessoas formais 
e se refere aos direitos metaindividuais, em que inscrevem os individuais 
homogêneos (id, art. 81, III). Apelo conhecido e provido. Sentença que se 
anula. Unânime (TJRJ, Ap.Cív. 2006.001.23959, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. 
Fernando Foch).

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Civil Pública. Defesa do Consumidor em Juízo. 
Legitimidade ativa para propositura da ação. Aplicação dos arts. 5°, inc. 
XXXII da CRFB e art. 82, inc. III do Código de Defesa do Consumidor. 
Legitimidade da Comissão de Defesa do Consumidor. Legitimidade 
da Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ para propositura de 
ação coletiva tendente a defesa de direitos do consumidor objetivando o 
reconhecimento de aumento abusivo da tarifa cobrada por transporte 
marítimo e retorno ao patamar anterior, bem como a condenação à restituição, 
em dobro, das tarifas pagas indevidamente pelos consumidores. A mens 
legis do art. 82 do CDC quando estabeleceu legitimação para agir atinente 
ao aforamento de ações coletivas foi a mais ampla possível não podendo o 
aplicador da lei dar interpretação restritiva. No inc. III do art. 82, não se 
limitou o legislador a ampliar a legitimação para agir. Foi mais além, atribuiu 
Legitimação ad causam a entidades e órgãos da Administração Pública 
direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, o que se fazia 
necessário para órgãos como PROCON e a Comissão Apelante, bastante 
ativos e especializados em defesa do consumidor, pudessem também agir 
em juízo. PROVIMENTO DO APELO (TJRJ, Ap.Cív. 2006.001.30582, 4ª 
Câmara Cível, Rel. Des. Sidney Hartung Buarque).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ EM FACE 
DE NET RIO S/A. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA PELA 
SENTENÇA RECORRIDA, QUE EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME 
DO MÉRITO. POSTERIOR INCLUSÃO NO REGIMENTO INTERNO 
DA ALERJ DE DISPOSITIVO QUE AUTORIZA À COMISSÃO 
AUTORA A PROMOVER A AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE 
DE CONVALIDAÇÃO DA LEGITIMIDADE COM FUNDAMENTO 
NO ARTIGO 462, DO CPC. O ARTIGO 82, INCISO III, DO CDC, NA 
VERDADE AMPLIOU O CAMPO DA LEGITIMAÇÃO ATIVA PARA 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OS ARTIGOS 5º E 6º DA LEI 7.347/85 E OS 
ARTIGOS 109 E 173, INCISO III DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO NÃO EXCLUEM, MAS ANTES ALARGAM O ROL 
DOS LEGITIMADOS, EM BENEFÍCIO DOS CONSUMIDORES (TJRJ, 



Ap.Cív. 2006.001.39474, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Luis Felipe Salomão).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR – 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO – EMPRÉSTIMOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS 
DO INSS – PROPAGANDA ENGANOSA – INTERESSE DIFUSO, 
COLETIVO OU INDIVIDUAL HOMOGÊNEO – LEGITIMAÇÃO 
CONCORRENTE - VIOLAÇÃO DE NORMA LEGAL – ARTS. 6º, 31, 36, 
37, 81, PARÁGRAFO ÚNICO, I, II, III E 82 – LEI 8.078, DE 1990 (CÓDIGO 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR) – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MULTA 
– REDUÇÃO.

1 – A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro, tem legitimidade para figurar no pólo ativo de ação 
civil pública visando discutir vícios na propaganda relativa a empréstimos 
consignados em folha para aposentados e pensionistas do INSS. Sendo um 
órgão da administração, destinado especificamente à defesa dos direitos e 
interesses previstos no CDC, cumprindo os requisitos do parágrafo único 
do art. 81, do Código Consumerista, há de ser considerada parte legítima 
para figurar no pólo ativo de demandas coletivas de consumo, na qualidade 
de substituto processual.
2 – O perigo de dano irreparável por demora da concessão da tutela, bem como 
a verossimilhança do direito alegado, na hipótese, afiguram-se patentes, 
tendo em vista que as propagandas veiculadas, ostensiva e massivamente, 
em diversos meios de comunicação, sem atender ao estipulado no Roteiro 
Técnico e Instrução Normativa referentes ao empréstimo consignado, 
bem como em flagrante desrespeito ao CDC, encerram a probabilidade de 
lesionar um enorme contingente de cidadãos.
3 – A lei n.º  8.078/90 (CDC) arrola e define no parágrafo único, I, II e III, os 
direitos (interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo) que poderão 
ser tutelados através das ações coletivas de consumo.
4 – Há que se reconhecer, na hipótese, que os consumidores (aposentados 
e pensionistas do INSS) foram induzidos a erro na aquisição dos produtos 
e serviços oferecidos, o que caracteriza flagrante ofensa às regras contidas 
nos arts. 31 e 37 do Código de Defesa do Consumidor.
5 – a Multa tem o objetivo de inibir o inadimplemento da obrigação 
determinada pelo Juízo, uma vez que se constitui em meio intimidatório ao 
cumprimento da obrigação, pois basta que seja cumprida a determinação 
para que o pagamento da multa seja interrompido. Sendo o seu valor 
excessivo, impõe-se a sua redução.
6 – Agravo de instrumento provido parcialmente (TRF 2ª Região, AgIn. 
2006.02.01.004411-3, 6ª Turma Especializada, Rel. Des. Fed. Frederico 
Gueiros).

Portanto, inegável a legitimidade da autora para figurar no pólo ativo da presente demanda, assim como de 
qualquer demanda judicial coletiva de consumo, conforme reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro.

                                         
DOS FATOS



UNIABEU – CENTRO UNIVERSITÁRIO; CENTRO UNIVERSITÁRIO CELSO LISBOA; CENTRO 
UNIVERSITÁRIO DA CIDADE;  ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING (ESPM); 
FACULDADE BATISTA CARIOCA; CENTRO UNIVERSITÁRIO CARIOCA (UNICARIOCA); 
FACULDADES MORAES JÚNIOR; FACULDADES INTEGRADAS SIMONSEN; FACULDADES 
SOUZA MARQUES; INSTITUTO METODISTA BENNETT; PONTÍFICA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO – PUC/RJ, são instituições privadas de ensino superior prestadoras, 
portanto, de serviços na área de educação e que supostamente possuem, como fim último, a formação de pessoas 
para o ingresso no mercado de trabalho. 

A presente Comissão, em razão de constantes reclamações dos consumidores, enviou ofícios às referidas 
instituições, para que esclarecessem, em prazo razoável e já findo, se cobram, ou não, de seus formandos prestação 
pecuniária para a expedição de diplomas e/ou certificados de conclusão do ensino superior. Até a presente data, 
apenas a UNIABEU – CENTRO UNIVERSITÁRIO, a PONTÍFICA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DO RIO DE JANEIRO, as FACULDADES INTEGRADAS SIMONSEN e a ESCOLA SUPERIOR DE 
PROPAGANDA E MARKETING - ESPM se manifestaram, e o fizeram no sentido de que cobram taxa para 
a expedição de diplomas e/ou certificados de conclusão dos cursos superiores (DOCs. 01/04).

A expedição de diplomas e/ou certificados de conclusão é ato final dos cursos e, por esta razão, devem os 
mesmos ser fornecidos pelas entidades sem cobrança de taxas adicionais, assim como determina a Resolução 
nº01/1983 do antigo Conselho Federal de Educação (atual Conselho Nacional de Educação), reformulada pela 
Resolução nº03/1989 - DOC. 05, que disciplina a cobrança de encargos educacionais pelas instituições de ensino 
superior do sistema federal de educação e que dispõe que o certificado de conclusão, entre outros serviços, está 
incluído na mensalidade. Tal cobrança também não encontra respaldo na Lei no. 9.394/96, conhecida como Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (DOC. 06).

Para maior clareza, transcrevemos as disposições das Resoluções supra citadas:

“Resolução nº 01/1983 – CFE

Art. 2º Constituem encargos educacionais de responsabilidade do corpo discente:

(...)

§ 1º A anuidade escolar, desdobrada em duas semestralidades, constitui a contraprestação pecuniária 
correspondente à educação ministrada e à prestação de serviços a ela diretamente vinculados, como a 
matrícula, estágios obrigatórios, utilização de laboratórios e biblioteca, material de ensino de uso coletivo, 
material destinado a provas e exames, 1ª via de documentos para fins de transferência, certificados ou 
diplomas (modelo oficial) de conclusão de cursos, de identidade estudantil, de boletins de notas, de 
cronogramas, de honorários escolares, de currículos, e de programas.” (grifamos)



“Resolução nº 03/1989 – CFE

Art. 4º Constituem encargos educacionais de responsabilidade do corpo discente:
§ 1º A mensalidade escolar constitui a contraprestação pecuniária correspondente à educação ministrada 
e à prestação de serviços a ela diretamente vinculados como matrícula, estágios obrigatórios, utilização 
de laboratórios e biblioteca, material destinado a provas e exames, de certificados de conclusão de cursos, 
de identidade estudantil, de boletins de notas, cronogramas, de horários escolares, de currículos e de 
programas.” (grifamos) 

Assim, o valor pago pelo acadêmico a título de contraprestação pelos serviços educacionais recebidos inclui os 
serviços a eles diretamente vinculados, como o de expedição de certificado e/ou diploma de conclusão de curso.

A forma de contratação e reajuste das mensalidades, que nada mais é do que a anuidade ou semestralidade divididas, 
respectivamente, por doze ou seis, está regulamentada pela Lei nº 9.870/99 (DOC. 07), a qual, em nenhum 
momento, colide com os textos transcritos acima.

Dentro das mensalidades, ou, sendo os pagamentos feitos por semestralidades ou anuidades, estão incluídas, 
ex vi legis, eventuais despesas com a expedição de certificados ou/e diplomas de conclusão de cursos. Desta 
feita, qualquer cobrança feita ao arrepio do conteúdo daquelas Resoluções constitui lesão ao patrimônio dos 
formandos e locupletamento ilícito por parte das instituições de ensino superior, que, com isto, se prevalecem do 
enriquecimento sem causa.

A expedição de diplomas e/ou certificados de conclusão de cursos é uma decorrência natural do término dos 
mesmos, razão pela qual integra o valor cobrado pela prestação do serviço de ensino, custeada pelas mensalidades, 
semestralidades ou anuidades.

Importa ressaltar, que o diploma não atende exclusivamente aos interesses dos estudantes, mas representa um 
atestado para a sociedade, sendo, por isso, de interesse público, da coletividade. Trata-se de verdadeira certificação, 
que permite à sociedade o controle e a fiscalização da correta formação acadêmica dos profissionais que se lançam 
no mercado de trabalho.

O diploma e o certificado de conclusão de curso são consectários documentais da conclusão do curso superior e 
representam a coroação de anos de estudos! O aluno universitário contrata os serviços educacionais visando, em 
última análise, obter tais documentos, únicos a comprovarem os anos de estudos e o êxito na conclusão do curso 
superior (art. 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – DOC. 06).

Os alunos passam anos efetuando os pagamentos de anualidades, semestralidades ou mensalidades, visando, ao 
término, receber a coroação de seus esforços. Não é razoável que as Rés exijam que tenham, novamente, ao final 
dos estudos, que suportar uma nova despesa em prol de algo que, ab initio, já vinham buscando e pelo qual já 
pagaram.

As instituições de ensino que efetuam esta arbitrária e injustificada cobrança, desprovida de qualquer amparo legal, 



descumprem normas gerais da educação nacional e, com isso, vão de encontro com o que prevê o art. 209, I, da 

Constituição da República/88.

À União Federal compete fiscalizar a atuação das instituições de ensino superior rés, que vêm efetuando cobrança 

manifestamente ilegal, face o disposto na Resolução nº 01/1983, reformulada pela Resolução nº 03/1989 – CFE 

(DOC. 05). Resta, assim, evidente a legitimidade passiva da União, que detém, dentre as suas atribuições, a 

de supervisionar tais instituições e coibir práticas abusivas como a noticiada acima (art. 9º, incisos VII e IX  

e art. 16, II da Lei nº 9.394/1996 – DOC. 06 - e art. 209, inciso I da C.R./88). 

As rés que se manifestaram acerca dos ofícios enviados pela Autora, fundamentaram a cobrança hostilizada 
da seguinte forma:

 - UNIABEU – CENTRO UNIVERSITÁRIO: fundamenta a instituição da prestação pecuniária ora 
combatida em dispositivo de seu Regimento Geral aprovado por Conselho Universitário e em cláusula do 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (DOC. 01).

O Regimento Geral do Centro Universitário e o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, neste ponto, 
não têm validade, visto que contrariam Resolução Federal expedidas pelo órgão competente.

- PONTÍFICA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO – PUC/RJ: informou que cobra 
pela expedição do diploma para cobrir os custos administrativos e de impressão (DOC. 2). 

Esta cobrança está sendo feita ao arrepio de ato normativo federal, que prevê que o valor pago pelo acadêmico a 
título de contraprestação pelos serviços educacionais recebidos inclui os serviços a eles diretamente vinculados, 
dentre os quais o de expedição de certificado e/ou diploma de conclusão de curso.

- FACULDADES INTEGRADAS SIMONSEN: limitou-se a informar que cobra taxa de expedição e registro 
de diploma (DOC. 3).

- ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING – ESPM: questionada se cobrava pela 
expedição de diplomas e/ou certificados de conclusão de curso, a ESPM respondeu “ser pelo entendimento” de 
que a instituição de ensino possui autonomia para cobrar pela emissão de diplomas, o que nos leva à conclusão de 
que a cobrança é feita (DOC. 4). 

A mencionada instituição baseia seu entendimento em dispositivo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(DOC. 06, art. 53) que não prevê, nem proíbe, a cobrança pela expedição de diplomas, assegurando, apenas, às 
universidades a autonomia para, dentre outras atividades, conferirem diplomas. 

Em sua resposta, a ESPM também fundamenta seu entendimento nos arts. 207 e 209, I e II da Constituição da 
República/88.



O art. 207 simplesmente confere às universidades autonomia administrativa e de gestão financeira e patrimonial.

Importa ressaltar que, o art. 209 da CR/88, ao autorizar a oferta de ensino pela iniciativa privada, condiciona 
tal oferta ao atendimento de condições, dentre as quais destacamos o cumprimento das normas gerais da 
educação nacional  (inciso I). Este dispositivo foi ampliado pelo inciso I, do art. 7º da Lei nº9394/96 (DOC. 
06), in verbis:

“Art. 7º - O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:

I – cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino;” 
(grifamos)

A Escola Superior de Propaganda e Marketing cobra pela expedição de diploma, prática que viola Resolução 
expedida pelo Conselho Federal de Educação (atual Conselho Nacional de Educação), restando caracterizado o 
descumprimento à norma geral da educação nacional. e ao respectivo sistema de ensino.

As demais instituições de ensino superior que figuram no pólo passivo da presente demanda, regularmente 
notificadas pela Autora (DOCs. 08/11), não demonstraram interesse em negar que efetuam a cobrança ora 
combatida e cuja ilegalidade resta demonstrada, nem em estabelecer qualquer tipo de acordo. 

Ante o exposto, cabe a esta Comissão, legitimada ativa para tanto, submeter tal matéria ao Poder Judiciário, através 
da presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

DO DIREITO

O Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto nos seus artigos 2º, 3º, 17 e 29, deve ser aplicado ao 
presente caso.  Trata-se de fato incontestável, visto ser pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que 
a relação envolvendo, de um lado, como fornecedoras, pessoas jurídicas que desenvolvem atividades de prestação 
de serviços educacionais mediante remuneração; de outro, como destinatários finais, os estudantes; e, fazendo a 
ligação entre os dois lados e completando tal relação, a prestação do ensino, objeto da obrigação de fazer que tem 
como sujeito passivo a instituição de ensino privada contratada é, inegavelmente, de consumo.

À exceção da União Federal, as demais Rés, instituições privadas de ensino superior, prestadoras, portanto, de 
serviços na área de educação, e que possuem, supostamente, como fim último, a formação de pessoas para o 
ingresso no mercado de trabalho, estão cobrando taxas dos alunos formandos pela expedição de diplomas e/ou 
certificados de conclusão dos cursos. 

O ensino é livre à iniciativa privada, desde que sejam cumpridas as normas gerais da educação nacional (art. 
209, inciso I da C.R./88). As instituições de ensino ora demandadas encontram-se descumprindo o disposto 



na Resolução 03/89 do antigo CFE, atual Conselho Nacional de Educação (DOC. 05), cabendo à União, 
face o que dispõe o inciso IX, do art. 9º da Lei nº 9.394/1996 (DOC. 06), supervisioná-las, exigindo o 
cumprimento de tal ato normativo federal.

A expedição de diplomas e/ou certificados de conclusão é ato final dos cursos e deve ser providenciada pelas 
demandadas sem a cobrança de quaisquer taxas adicionais.     

Ao instituírem a prestação pecuniária ora combatida, as rés violaram a Resolução nº 01/1983, do antigo Conselho 
Federal de Educação (atual Conselho Nacional de Educação), reformulada pela Resolução nº03/1989 – DOC. 
05, que, ao disciplinar a cobrança de encargos educacionais nas instituições de ensino de 3º grau do sistema federal 
de educação, dispõe que o certificado de conclusão, entre outros serviços, está incluído no valor correspondente à 
totalidade das mensalidades pagas até o final dos cursos. Tal cobrança, ademais, não encontra amparo na Lei no. 
9.394/96, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação (DOC. 06).

“Resolução nº 01/1983 – CFE

Art. 2º Constituem encargos educacionais de responsabilidade do corpo discente:

(...)

§ 1º A anuidade escolar, desdobrada em duas semestralidades, constitui a contraprestação pecuniária 
correspondente à educação, ministrada e à prestação de serviços a ela diretamente vinculados, como a 
matrícula, estágios obrigatórios, utilização de laboratórios e biblioteca, material de ensino de uso coletivo, 
material destinado a provas e exames, 1ª via de documentos para fins de transferência, certificados ou 
diplomas (modelo oficial) de conclusão de cursos, de identidade estudantil, de boletins de notas, de 
cronogramas, de honorários escolares, de currículos, e de programas.” (grifamos)

“Resolução nº 03/1989 – CFE

Art. 4º Constituem encargos educacionais de responsabilidade do corpo discente:

§ 1º A mensalidade escolar constitui a contraprestação pecuniária correspondente à educação ministrada 
e à prestação de serviços a ela diretamente vinculados como matrícula, estágios obrigatórios, utilização 
de laboratórios e biblioteca, material destinado a provas e exames, de certificados de conclusão de cursos, 
de identidade estudantil, de boletins de notas, cronogramas, de horários escolares, de currículos e de 
programas.” (grifamos) 

A Lei nº 9.870/99 (DOC. 07), que regulamenta a forma de contratação e reajuste das mensalidades, consistente na 
anuidade ou na semestralidade divididos, respectivamente, por doze ou seis, não colide com o texto da Resolução 
nº03/89, que prevê que constituem encargos educacionais, de responsabilidade do corpo discente, o pagamento da 
anuidade que, dentre outras despesas, servirá também para custear o fornecimento dos certificados  de conclusão 
de cursos.
 



Desta feita, estão embutidas, no valor das mensalidades  (anuidades ou semestralidades), ex vi legis, as despesas com 
a expedição de diplomas ou certificados de conclusão de cursos.

Quaisquer cobranças feitas ao arrepio do conteúdo de tal Resolução configuram lesão ao patrimônio dos formandos 
e locupletamento ilícito por parte das instituições de ensino superior, que, com isto, se valem do enriquecimento 
sem causa.

Destacamos que, no sentido da impossibilidade de cobrança de taxa como condição para a expedição e/ou 
registro de diploma ou certificado de conclusão de curso, é remansosa a jurisprudência, conforme ementas que se 
seguem:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA NÃO 
VERIFICADA. ENSINO SUPERIOR. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. COBRANÇA 
DE TAXA. ILEGALIDADE. ART. 2º DA RESOLUÇÃO Nº 001/83 DO CONSELHO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO E ART. 6º DA LEI Nº 9.870/99. PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

1. Mera informação acerca da prática futura do ato impugnado não serve como marco inicial do prazo de 
decadência para a impetração.
 
2. Não tendo transcorrido 120 dias entre o recebimento da correspondência que materializou o ato 
impugnado e a impetração do mandado de segurança, não há que se falar em decadência.

3. Nos termos do art. 2º da Resolução/CFE nº 001/83 e do art. 6º da Lei nº 9.870/99, é ilegítimo o ato que 
nega a expedição de diploma por falta de pagamento do valor respectivo. (grifamos)

4. O fato de o estudante ter solicitado administrativamente a confecção de diploma em papel ‘pele 
de cobra’ não afasta seu direito à obtenção do documento no modelo oficial independentemente do 
pagamento de qualquer valor.
 
5. Apelação da impetrante provida.” (AMS 2002.36.00.005471/MT, Relatora Desembargadora Federal 
Selene Maria Almeida, DJ 29.08.2005, p. 124).”

“ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. PAGAMENTO DE TAXA PARA EXPEDIÇÃO DE 
DIPLOMA POR PARTE DA UNIVERSIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
 
1. A cobrança de taxa para a expedição de diploma é vedada, a teor da Resolução n. 01/1983 do Conselho 
Federal de Educação, reformulada pela Resolução n. 03/1989, uma vez que o referido serviço não é 
eventual ou extraordinário, estando seu custo já englobado no valor pago pelo aluno, na anuidade escolar. 
Precedentes. (grifamos)
 
2. Remessa oficial desprovida.”(REOMS 2002.36.00.002945-3/MT, Relator Desembargador Federal 
Daniel Paes Ribeiro, DJ 22.08.2005, p. 59).
 
 
“ADMINISTRATIVO - ENSINO SUPERIOR - RETENÇÃO DE DIPLOMA, MEDIANTE 
EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE TAXA PARA A EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO - 
ILEGALIDADE.
 
I - Ilegítima a retenção de diploma de conclusão de curso superior, mediante exigência de pagamento 
de taxa não prevista na norma regulamentadora da matéria.



 
II - A Resolução nº 03/89, do Conselho Federal de Educação, dispõe, no §1º do art. 4º, que o valor das 
mensalidades escolares constitui a contraprestação pecuniária correspondente à educação ministrada 
e à prestação de serviços a ela diretamente vinculados, dentre os quais, os certificados de conclusão de 
cursos. Considerando que tanto o certificado como o diploma atestam a conclusão do curso, não há se 
falar na cobrança de taxa para a expedição deste e isenção na daquele. (grifamos)

III - Remessa oficial improvida.”(REO 2001.36.00.007862-6/MT, Relatora Desembargadora Federal 
Assusete Magalhães, DJ 31.03.2004, p. 25).
 

“ENSINO SUPERIOR - CONCLUSÃO DE CURSO - RETENÇÃO DE DIPLOMA, ANTE A 
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE TAXA PARA A EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO - NÃO 
CABIMENTO DA EXIGÊNCIA - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA.

1 - Nos termos da Resolução nº 001, de 1983, do Conselho Federal de Educação, que regulamenta a 
cobrança de encargos educacionais, o valor da anuidade escolar paga pelo aluno já inclui, entre outros 
documentos, o diploma em modelo oficial de conclusão de curso. (grifamos)
 
2 - Remessa oficial a que se nega provimento.” (REO 2001.36.008124-8/MT, Relator Desembargador 
Federal Amílcar Machado, DJ 02.12.2002).

Assim, consigna-se que a expedição de diplomas e/ou certificados de conclusão de cursos já foi custeado pelos 
próprios alunos no transcorrer dos cursos de graduação, com o pagamento das mensalidades, semestralidades ou 
anualidades. 

Deve-se levar em conta que as instiuições rés prestam um serviço especial, tendo em vista o caráter eminentemente 
social do mesmo, que não tem por objeto a oferta de bem material, mas imaterial de suma importância: a 
educação.

A exegese do texto constitucional aliado à Lei nº9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional) faz 
depreender que a educação é um bem que se distingue dos que estão no comércio. O ensino privado é um tipo 
de prestação de serviço diferenciado e, portanto, apresenta-se imune às regras de mercado que regem transações 
puramente comerciais.

Apesar de as faculdades particulares necessitarem de uma receita suficiente para sua manutenção, a educação não 
pode ser transmudada em um mero negócio. É mister que os serviços educacionais não possuam como objetivo 
o lucro, mas a prestação de um serviço de ensino com padrão de qualidade.

Os contratos de prestação de serviços educacionais firmados entre as instituições de ensino superior demandadas 
e seus alunos regulam relações de consumo, sendo passível, assim, a aplicação do Código de Defesa do 
Consumidor.

A exigência de pagamento de taxa como contrapartida para a expedição de diplomas e/ou certificados de conclusão 
de cursos fere, de maneira inconteste, uma série de princípios insculpidos no sistema jurídico instituído pela Lei 
8.078/90. Estabelece o art. 4º desta lei:



“Art  4º – A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 
dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde, segurança, 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 (grifei) do consumidor no mercado de consumo.”

Antes de entrar na análise da prática/ cláusula abusiva utilizada pelas demandadas, que exige do aluno-consumidor 
o pagamento de taxa para que lhe seja possível receber o diploma e/ou certificado de conclusão de curso, é 
imprescindível relembrar os pilares sobre os quais se firma a defesa do consumidor, para se verificar com maior 
clarividência a necessidade imperiosa da atuação do Poder Judiciário no caso vertente.

Na aplicação do direito do consumidor, o intérprete deve levar em conta os princípios e subprincípios que 
informam a defesa do consumidor, como os da boa-fé objetiva, da informação, do não enriquecimento sem causa, 
da proibição da fixação de obrigações iníquas e abusivas, da eqüidade, da interpretação das cláusulas de forma mais 
benéfica, da ordem pública, da livre concorrência, da moralidade, da proporcionalidade, da facilitação da defesa 
do consumidor, da transparência, da veracidade das informações e da relatividade do “pacta sunt servanda”, que só 
vigora para o consumidor quando o pactuado não viola ou não contraria a lei, o que demonstra que os princípios 
da força obrigatória do contrato e o da autonomia da vontade perderam muito de sua força. Aliás, até mesmo o 
novo Código Civil muito mitigou o “pacta sunt servanda”, que já havia sido praticamente banido pelo Código de 
Defesa do Consumidor.

Falando mais especificamente sobre o princípio da vulnerabilidade, Antônio Herman Vasconcelos Benjamin, um 
dos autores do anteprojeto do CDC, deixa claro que “todo sistema move-se em torno de alguns princípios essenciais. No 
Código o mais importante princípio é o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, inciso I). Independentemente 
de sua condição social, de sua sofisticação, de seu grau de educação, de sua raça, de sua origem ou profissão, o consumidor é considerado 
pelo Código como um ser vulnerável no mercado de consumo. É esse princípio maior – basilar mesmo – que deve orientar a atividade 
de interpretação do Código.” (In Código de Defesa do Consumidor anotado e exemplificado pelo IDEC, São Paulo, 
Marilena Lazzarini, Josué de Oliveira Rios, Vidal Serrano Nunes Jr., ASV Editora, 1991, p.09).

Foi com o intuito de corrigir tais distorções que surgiu a Lei nº 8.078/90, nascida da necessidade de reconhecer 
legalmente a vulnerabilidade do consumidor.

Vale a pena transcrever o texto contido nas folhas 75 e 76 do artigo intitulado “Contratos de Prestação de Serviços 
Educacionais”, de Denise M. D. Oliva e Marcelo Victória de Freitas, publicado no volume 14 da Revista de Direito 
do Consumidor, órgão oficial do Brasilcon:

       “Note-se no caso específico do tema central deste trabalho – Contratos 
de Prestação de Serviços Educacionais – que existe uma nuance específica, ou seja, o processo de coação psicológica, também chamada 
coação moral. Há aqui uma atuação sobre o psiquismo por via de processo de intimidação que impõe ao agente uma declaração não 
querida, porém, existe certa manifestação de vontade. Daí dizer o direito romano quamvis coactus tamen voluit, isto é, que a pessoa 
coagida pronuncia uma declaração de vontade. Mas, na sua análise psíquica, verifica-se a existência de duas vontades: a vontade íntima 



do paciente que ele emitiria se conservasse a liberdade, e a vontade exteriorizada, que não é a sua própria, porém a do coator, a ele 
imposta pelo mecanismo da intimidação.”
       (...)

       “Algumas Instituições de Ensino impõem a aceitação total do contrato, 
não permitindo a revisão de cláusulas que o próprio Código de Defesa do Consumidor considera abusivas. Ora, entre assinar o contrato 
e perder a vaga na Instituição de Ensino, o contratante, na maioria dos casos, assina o contrato. Os descontentes, que procuram o Poder 
Judiciário, costumam ser perseguidos.”

A previsão contratual que implique em cobrança pela expedição de diploma e/ou certificado de conclusão de 
curso configura cláusula abusiva eivada de ilegalidade, visto que viola o disposto em ato normativo expedido pelo 
órgão federal competente.

A inserção, nos contratos firmados entre as rés e seus alunos, de cláusulas contratuais desta natureza também 
afronta o artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, que estipula que as normas nele previstas são de ordem 
pública e de interesse social.

Se existe lei de ordem pública, é inadmissível sua violação sob o subterfúgio de cláusulas abusivas e com amparo 
em vetustos princípios ou em normas retrógradas, pois tal importaria não em direito do fornecedor, mas em 
abuso de direito contra o consumidor, com o que não compadece a ordem jurídica. Como se poderia garantir 
ao consumidor o exercício dos direitos elencados no CDC se fosse permitido, ao fornecedor, inserir no contrato 
cláusulas que violam esses direitos, ou levar avante práticas comerciais desleais e coercitivas? Isso não é mais 
possível. Devem os órgãos de defesa do consumidor buscar os meios legais para que os direitos do vulnerável 
sejam respeitados e sua vulnerabilidade, mitigada.

Com base nesses princípios e ensinamentos, constata-se que a prática das demandadas, de exigir dos seus 
formandos pagamento de prestação pecuniária para obtenção de algo pelo qual já pagaram (Resolução nº01/83, 
reformulada pela Resolução nº03/1989 - CFE), implica em extrema abusividade contra o consumidor dos 
serviços educacionais por elas prestados.

Em relação à abusividade desta cláusula imposta pelas demandadas, esclarece o artigo 51, inciso IV e seu § 1º, 
inciso III do CDC:

“Art. 51 – São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de 
produtos e serviços que:

(...)

IV – estabelecem obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem 
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;
(...)

§ 1º - Presume-se exagerada, entre outros casos, a vontade que:



(...)

III – se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do 
contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.”

As práticas/cláusulas abusivas são aquelas formuladas de tal forma que obriguem os consumidores contra a 
própria vontade, contra os seus interesses ou mesmo em violação a normas legais, sendo nulas, pois que não 
produzem qualquer efeito válido.

Como se verá adiante, o desequilíbrio existente no caso que ora se põe sub judice é gritante. Embalado pelo forte 
desejo de freqüentar uma faculdade, com o objetivo de conquistar um lugar no mercado de trabalho, o estudante 
se vê obrigado a assinar um contrato totalmente abusivo, ao qual acaba tendo que se sujeitar para poder cursar o 
tão sonhado ensino superior.

A prática/cláusula que exige o pagamento de prestação pecuniária como condição para a expedição de diploma 
acaba por lesar os formandos, que não têm outra escolha: ou eles se submetem a tal abusividade imposta pelas 
instiuições Rés, ou deixam de receber os certificados comprobatórios de conclusão dos cursos. As instituições de 
ensino superior, para poderem impor determinada cláusula/prática aos consumidores de seus serviços, devem 
embasar-se em critérios legais. Abusos e arbítrios não podem imperar frente à norma de ordem pública e de 
interesse social.

A cobrança pela prestação de um serviço cujo valor já foi pago pelo formando, visto que embutido no valor 
das mensalidades (anuidades ou semestralidades), significa colocá-lo em desvantagem excessiva. Neste sentido, 
preceitua o inciso V do artigo 39 da Lei nº8.078/90:

“Art.39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

V – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.”

A esse respeito, explica Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin (“in” Código Brasileiro de Defesa do 
Consumidor, comentado pelos autores do anteprojeto – 5ª edição – p.301) que “o Código mostra a sua aversão não 
apenas à vantagem excessiva concretizada, mas também em relação à mera exigência. Ou seja, basta que o fornecedor, nos atos 
preparatórios ao contrato, solicite vantagem dessa natureza para que o dispositivo legal tenha aplicação integral. Mas o que vem a ser 
a vantagem excessiva? O critério para o seu julgamento é o mesmo da vantagem exagerada (art. 51, § 1º). Aliás, os dois termos não 
são apenas próximos. São sinônimos.”

Ainda sobre a vantagem excessiva, esclarece João Batista de Almeida (p.121) que o Código procura inibir a conduta do 
fornecedor consistente em “exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”, entendendo-se por esta a que ofende os princípios 
fundamentais do sistema jurídico a que pertence, a que restringe direitos ou obrigações fundamentais, ameaçando o objeto ou o equilíbrio 
contratual e a que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor (aplicação analógica do art. 51, § 1º, I a III). A idéia central 



é, pois, a de assegurar o equilíbrio contratual, impedindo que o fornecedor, utilizando-se de sua condição de superioridade econômica, 
cause prejuízo ao consumidor. É sancionada civil e administrativamente.  

Conforme restará demonstrado adiante, a Resolução nº01/83, reformulada pela Resolução nº03/1989 (DOC.05), 
expedida pelo antigo Conselho Federal de Educação, atual Conselho Nacional de Educação e que está sendo 
ignorada pelas rés, encontra-se em pleno vigor, configurando, o seu descumprimento, afronta ao disposto no 
inciso I, do art. 209 da Constituição da República/88, cuja parte final foi ampliada pelo inciso I, do art. 7º 
da Lei nº 9394/96 (DOC.06):

“Art. 7º - O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:

I – cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino;” 
(grifamos)

A cobrança, pelas rés, pela expedição de diplomas e/ou certificados de conclusão de cursos superiores, como 
bem restou demonstrado, consubstancia inconcebível abuso e afronta aos direitos e princípios assegurados ao 
estudante-consumidor pela Lei nº8.078/90, pela Constituição da República/88, pelas Resoluções expedidas pelo 
antigo Conselho Federal de Educação (atual Conselho Nacional de Educação) e pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação.
Ante o exposto, resta demonstrada a necessidade de se socorrer do Judiciário, por meio da presente ação civil 
pública, visando a sua correção.

DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 03/1989: 

Em que pese tenha sido o Conselho Federal de Educação substituído pelo Conselho Nacional de Educação e embora 
haja transcorrido longo tempo desde a edição deste ato normativo, nenhum outro ato jurídico o revogou.

O art. 7º da Lei n. 4024/61, que conferia atribuições normativas ao Conselho Federal de Educação vigorou até 
1996, quando foi editada a Lei nº 9.394, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Importa 
ressaltar que esta Lei manteve as atribuições normativas do criado Conselho Nacional de Educação.

Corolário, o atual Conselho Nacional de Educação mantém as funções normativas e de supervisão compatíveis 
com o conteúdo daquelas resoluções, nada obstando à sua vigência e eficácia.

É uma análise óbvia: se a Resolução nº 03/89 não foi revogada expressa, ou tacitamente, se conforma com a 
evolução legislativa e com a atual normatização, e não colide com qualquer outra norma ou princípio, está em 
pleno vigor e deve ser obedecida.

Esta atribuição normativa, reconhecida pela ordem jurídica, primeiramente ao Conselho Federal de Educação e, 
agora, ao Conselho Nacional de Educação, que substituiu aquele, é materializada pela edição de atos administrativos 
gerais, “que regulam uma quantidade indeterminada de pessoas que se encontram na mesma situação jurídica” (José dos Santos 



Carvalho Filho in Manual de Direito Administrativo. Lúmen Júris. Rio de Janeiro. 12ª ed. 2005. p. 125).

O revestimento do ato administrativo, isto é, a forma pela qual a norma foi exteriorizada, se deu por meio de 
Resolução, mesmo porque, “constituem matéria das resoluções todas as que se inserem na competência específica dos agentes ou 
pessoas jurídicas responsáveis por sua expedição” (José dos Santos Carvalho Filho. (op.cit.:130).

Cuida-se de ato administrativo perfeito, válido e eficaz porque encerrara seu ciclo de formação na conformidade 
da lei que autorizou sua edição (primeiro, a lei 4024/61, com as alterações produzidas, em 1995, pela Lei n. 9131, 
e, depois, pela Lei n. 9394/96 – leis estas que em nenhum momento colidiram com citada Resolução).
Assim sendo, as características da imperatividade, presunção de legitimidade e auto-executoriedade lhe são ínsitas, 
vinculando todos aqueles que estão no raio de sua incidência. 

Como ato administrativo que é, sua extinção somente se dá na forma legal, sendo oportunas, novamente, as lições 
de José dos Santos Carvalho Filho:

“Cinco são as formas de extinção dos atos administrativos:
1. Extinção Natural
É aquela que decorre do cumprimento normal dos efeitos do ato. Se nenhum
outro efeito vai resultar do ato, este se extingue naturalmente (...).

2. Extinção Subjetiva
Ocorre com o desaparecimento do sujeito que se beneficiou do ato. É o caso de uma permissão. Sendo o ato de regra intransferível, a 
morte do permissionário extingue o ato por falta do elemento subjetivo.

3. Extinção Objetiva
O objeto dos atos é um dos seus elementos essenciais. Desse modo, se depois de praticado o ato desaparece seu objeto, ocorre a extinção 
objetiva (...).

4. Caducidade
(...) Caducidade aqui significa a perda de efeitos jurídicos em virtude de norma jurídica superveniente contrária àquela que respaldava 
a prática do ato. O ato que passa a ficar em antagonismo com a nova norma, extinguese.
Exemplo: uma permissão para uso de um bem público; se, supervenientemente, é editada lei que proíbe tal uso privativo por particulares, 
o ato anterior, de natureza precária, sofre caducidade, extinguindo-se. 

5. Desfazimento Volitivo
As formas anteriores de extinção dos atos administrativos ocorrem independentemente de manifestação de vontade. No entanto, os 
atos podem extinguir-se pela edição de outros atos, razão porque, nessas hipóteses, a extinção decorrerá da manifestação de vontade do 
administrador. São três as formas de desfazimento volitivo do ato administrativo: a invalidação (ou anulação), a revogação 
e a cassação (...).”

“A cassação é a forma extintiva que se aplica quando o beneficiário de determinado ato descumpre condições que permitem a 
manutenção do ato e de seus efeitos (...).”( Idem. pp. 142-3).



Vê-se claramente que não houve a extinção do ato administrativo materializado na Resolução nº 03/89 por 
nenhuma das formas indicadas.

A evolução legislativa acima indicada demonstra que o Conselho Federal de Educação, atualmente denominado de 
Conselho Nacional de Educação, deteve, sempre, atribuição normativa, de modo que todos os atos administrativos 
emitidos desde sua existência e amparados nesta premissa se mantém válidos em toda sua inteireza. Não houve 
caducidade.

Também não houve o desfazimento na forma volitiva porque não é o caso de cassação, assim como não houve 
invalidação ou revogação, como passa-se a aduzir.
A invalidação ou anulação ocorre quando existe vício inquinando algum dos elementos do ato, o que evidentemente 
não ocorre na espécie.

A “revogação é o ato administrativo Discricionário pelo qual a Administração extingue um ato válido, por razões de oportunidade e 
conveniência” (Maria Sylvia Zanella di Pietro. Direito Administrativo. 18 ed. São Paulo : Atlas. 2005. p. 238).

Seria necessário que o Conselho Federal de Educação ou o Conselho Nacional de Educação revogasse objetada 
Resolução, ou editasse ato normativo que com ela colidisse, o que inocorreu.

Pelo exposto, não resta dúvida de que a Resolução nº 03/89 continua em vigor e seu descumprimento constitui 
afronta ao disposto no art. 209, I da Constituição Federal, repetido e expandido pelo art. 7º, I da Lei n. 
9394/96:

“Art. 7º. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:
I – cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino;”

Da antecipação de tutela

Dispõe o parágrafo 3º do artigo 84 do CDC que, “sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 
justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após 
justificação prévia, citado o réu”.

O dispositivo supramencionado cuida da concessão de tutela liminar para garantir a total satisfação do direito do 
consumidor nos casos em que a espera pelo provimento final da demanda interfere de forma negativa.

Trata-se, portanto, de verdadeira antecipação de tutela, logo, deve o dispositivo ora em comento ser interpretado 
em harmonia com o artigo 273 do Código de Processo Civil, que trata do assunto de forma geral.

 O artigo 273 do CPC exige, para que seja concedida a antecipação parcial ou total da tutela pretendida, que exista 



prova inequívoca que convença o juiz sobre a verossimilhança das alegações do autor, e que “haja fundado receio 
de dano irreparável ou de difícil reparação”. A antecipação da tutela não será concedida caso exista “perigo” de 
irreversibilidade do provimento antecipado”.

A doutrina já se manifestou sobre a contradição existente nas expressões “prova inequívoca” e “que convença da 
verossimilhança da alegação”, contidas no artigo 273 do CPC, concluindo que, havendo uma prova inequívoca 
haverá certeza, e não simples verossimilhança, cujo real significado é parecer ser verdadeiro o alegado, logo, a 
melhor interpretação para o dispositivo é haver probabilidade da existência do direito alegado, para que possa ser 
concedida a antecipação da tutela, conforme já se manifestou Cândido Rangel Dinamarco.

“O artigo 273 condiciona a antecipação da tutela à 
existência de prova inequívoca suficiente para que o juiz se convença da verossimilhança da 
alegação. A dar peso ao sentido literal do texto, seria difícil interpretá-lo satisfatoriamente 
porque prova inequívoca é prova tão robusta que não permite equívocos ou dúvidas, 
infundindo no espírito do juiz o sentimento de certeza e não mera verossimilhança. 
Convencer-se da verossimilhança, ao contrário, não poderia significar mais do que imbuir-
se do sentimento de que a realidade fática pode ser como a descreve o autor.

Aproximadas as duas locuções formalmente contraditórias contidas no artigo 273 do 
Código de Processo Civil (prova inequívoca e convencer-se da verossimilhança), chega-se ao 
conceito de probabilidade, portador de maior segurança do que a mera verossimilhança”. 
(Cândido Rangel Dinamarco, A reforma do Código de Processo Civil, 2ª 
edição, São Paulo 1995, ed. Malheiros, pp.143)

Os requisitos para a concessão da liminar facilmente se vislumbram do já exposto. O fumus boni juris, sem 
um prejulgamento de mérito, consubstancia-se em um juízo de probabilidade, razoavelmente demonstrado, de 
irregularidade e abusividade da conduta praticada pela UNIÃO FEDERAL e pelas instituições de ensino ora 
demandadas.  Não há como se negar, por mais perfunctória que seja a análise dos dispositivos invocados, quando 
da abordagem do mérito, que estas instituições, acobertadas pela omissão da primeira Ré, já lesaram, encontram-se 
lesando e ainda lesarão direitos dos inúmeros estudantes que já concluíram, estão em vias de concluir e, futuramente, 
concluirão o ensino superior nestas instituições de ensino. 

O periculum in mora, de outra parte, emerge da premente necessidade de se evitar que estudantes-consumidores 
continuem expostos, até o provimento jurisdicional definitivo, às conseqüências danosas advindas da cobrança de 
taxas para a expedição de diplomas e/ou certificados de conclusão de cursos superiores, que representam serviços 
pelos quais já pagaram, visto que os valores correspondentes à sua prestação integram a totalidade do que já foi 
pago pelo acadêmico a título de contraprestação pelos serviços educacionais  integralmente recebidos (Resolução 



n. 01/83 – CFE, reformulada pela Resolução n. 03/89 – CFE, atual CNE). 

Restam, desta feita, patenteados os contornos da aparência do bom direito da pretensão deduzida e bem caracterizada 
a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação no aguardo da solução definitiva, visto que, 
caso não assegurada a medida perseguida, ou seja, em não sendo afastada a exigência do recolhimento da prestação 
pecuniária ora hostilizada, centenas de formandos ficarão obrigados a pagar pela  expedição dos diplomas e/
ou certificados de conclusão dos cursos superiores, serviço pelo qual, ao término do curso, já terão pago. Isto 
porque, constituem encargos educacionais de responsabilidade do corpo discente, o pagamento das mensalidades 
(semestralidades ou anuidades), que, dentre outras despesas, serve, também, para custear o fornecimento daqueles 
documentos (Resolução nº03/89 – CFE, DOC. 05). 

Caso os estudantes não recolham a exigência hostilizada, não poderão exercer as atividades relacionadas às 
graduações que obtiveram.  

A reparação sem a proteção liminar resta extremamente difícil, pois os danos causados pelas demandadas a um 
número indeterminado e cada vez maior de estudantes-consumidores vêm se protraindo no tempo, agravando 
seus efeitos e causando prejuízos atuais e futuros, tudo a revelar o periculum in mora.

Importa salientar que o que se requer, em medida liminar, é a determinação, às instituições de ensino 
demandadas, que se abstenham de cobrar qualquer prestação pecuniária para a expedição de diplomas 
e/ou certificados de conclusão de cursos superiores a todos os alunos de todos os cursos por elas 
ministrados, que colarem grau até a solução desta demanda.

A concessão de liminar para o cumprimento do acima requerido é a única maneira de termos a certeza 
de que os estudantes-consumidores não estarão sendo compelidos a pagar duas vezes pela prestação 
do serviço de expedição daqueles documentos, já que os valores pagos pelos acadêmicos a título de 
contraprestação pelos serviços educacionais recebidos inclui os serviços a eles diretamente vinculados, 
como o fornecimento daqueles documentos. (Resolução n. 01/89, reformulada pela Resolução n. 03/89 
– CFE, atual CNE - DOC. 05).

Assim, demonstrado o fumus boni juris e o periculum in mora, requisitos essenciais à concessão de liminar, 
mister que esse Juízo conceda tal medida para proteger os consumidores contra a prática abusiva das rés que, de 
forma ardilosa, vêm se valendo da boa-fé e vulnerabilidade dos estudantes-consumidores para constrangê-los 
ao pagamento pela expedição de diplomas ou certificados de conclusão de cursos, quando já arcaram com os 
encargos educacionais, financiados pelo pagamento das mensalidades (anualidades ou semestralidades) que, dentre 
outras despesas, também servem para custear o fornecimento daqueles documentos (DOC. 05). 



Em última análise, a concessão de medida liminar não só atenderá aos interesses de grande parcela da 
sociedade, como inibirá a adoção de práticas similares às combatidas nesta demanda.

DOS PEDIDOS

1 - a citação das Rés nos endereços preambularmente declinados, para que, querendo, contestem a 
presente ação, alertadas sobre os efeitos da revelia;

2 - sejam as instituições de ensino rés condenadas na obrigação de fazer, consistente em:

A -  obedecer ao disposto na Resolução n. 03/89 do Conselho Federal de Educação (atual Conselho 
Nacional de Educação), abstendo-se, assim, de cobrar qualquer prestação pecuniária para a expedição 
de diplomas e/ou certificados de conclusão dos cursos superiores de todos os alunos formandos em 
todos os cursos por elas ministrados, até que seja julgado o mérito da ação;
                                   

B -  indenizar todos os valores cobrados dos ex-alunos formados, devolvendo, em dobro, aludidos 
montantes acrescidos de juros e correção monetária; 

3 -  a concessão de medida liminar em relação ao pedido A;

4 – a condenação da União Federal a fiscalizar as instituições de ensino ora demandadas no sentido de 
exigir o cumprimento das normas gerais de educação nacional, especificamente a Resolução nº 03/89, 
do Conselho Federal de Educação, atual Conselho Nacional de Educação;

5 - a fixação de multa diária para assegurar o cumprimento da medida liminar caso seja concedida;

6 - a condenação das rés na obrigação de publicar, às suas custas, em dois jornais de grande circulação 
desta Capital, em quatro dias intercalados, sem exclusão do domingo, em tamanho mínimo de 20 cm x 
20 cm, a parte dispositiva de eventual  sentença de procedência, para que os consumidores dela tomem 
ciência, oportunizando, assim, a efetiva proteção de direitos lesados;



7 - a inversão do ônus da prova;

8 - a intimação do Ministério Público;

9 - a condenação das rés no pagamento dos ônus sucumbenciais.

10 - a dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos, desde logo, em face do previsto 
art. 87 da Lei nº 8.078/90;

11 - seja tornada definitiva a concessão da liminar.

Protesta por todos os meios de prova, especialmente a documental acostada a presente.

Dá-se a causa o valor de 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais).

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2007.

ADRIANA MONTANO LACAZ
OAB/RJ 78.460

PAULO GIRÃO BARROSO
OAB/RJ 107.255



 


