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Tipo do Movimento: Decisão 

Descrição: Trata-se de ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO em face CRECHE ESCOLA SOL DO SABER LTDA. - ME, na forma da inicial de fls. 
03/19, acompanhada dos documentos de fls. 20/115. Afirma o Autor que, através do IC 191/2019, 
foi apurado que a creche Ré exige dos alunos a compra de itens de uso coletivo, de forma diversa 
ao que é recomendado pelo PROCON/RJ. Sustenta que na lista de material da referida creche 
consta um número excessivo de folhas Sulfite brancas e coloridas, álcool, jogo didático para faixa 
etária da criança, dentre outros. Entrevistado o diretor, este informou que não contraria as normas 
do PROCON/RJ e que todo material solicitado é essencial para o desenvolvimento pedagógico 
das turmas. Aclara que a lista foi enviada para análise, tendo o PROCON/RJ constatado que os 
jogos didáticos, destinados à utilização coletiva, os descaracterizaria como materiais de uso 
individual, o mesmo se podendo dizer acerca do requerimento de 01 (um) pacote de algodão 
pequeno e de 01 (um) litro de álcool, itens de emergência que deveriam existir no estoque da 
escola, para pequenos cuidados médicos e que sequer poderiam ser utilizados por alunos tão 
novos, integrantes do maternal, da pré-escola ou do 1° ano do ensino fundamental. Esclarece, 
ainda, que o requerimento de quantidade tão vultosa de folhas de papel indica que tal material se 
destina à utilização coletiva, concluindo, em princípio, que tal conduta contraria o disposto no § 7° 
do artigo 1° da Lei N° 9.870/99, que proíbe que se obrigue o contratante ao pagamento adicional 
ao valor da anuidade escolar, bem como o fornecimento de material escolar de uso coletivo. Por 
fim, o Autor acrescenta que foi oferecido um TAC à RÉ, sem êxito. Isso posto, requer a concessão 
da tutela de urgência para que a Ré se abstenha de exigir a compra de qualquer material escolar 
de uso coletivo para os alunos matriculados em qualquer de suas turmas e séries, de acordo com 
o preceituado no parágrafo 7° do artigo 1° da Lei N° 9.870/1999, eis que será nula cláusula 
contratual que obrigue o contratante ao pagamento adicional ou ao fornecimento de qualquer 
material escolar de uso coletivo dos estudantes ou da instituição, necessário à prestação dos 
serviços educacionais contratados, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais). EIS O BREVE RELATO. APRECIO. A tutela de urgência será concedida quando houver 
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 
útil do processo, conforme artigo 300 do CPC. Considerando os fatos narrados, com lastro no 
material do IC adunado à inicial; Considerando estarmos em época de matrícula escolar e compra 
de material para o ano letivo vindouro; Considerando o disposto no artigo 1º§7º da Lei 9870/1999 
§ 7o que afirma que será nula cláusula contratual que obrigue o contratante ao pagamento 
adicional ou ao fornecimento de qualquer material escolar de uso coletivo dos estudantes ou da 
instituição, necessário à prestação dos serviços educacionais contratados, devendo os custos 
correspondentes ser sempre considerados nos cálculos do valor das anuidades ou das 
semestralidades escolares; Verifico a presença dos requisitos ínsitos no artigo 300 do CPC 
supramencionado e DEFIRO a tutela de urgência requerida, devendo a Ré SE ABSTER de exigir 
a compra de qualquer material escolar de uso coletivo para os alunos matriculados em qualquer 
de suas turmas e séries, de acordo com o preceituado no parágrafo 7° do artigo 1° da Lei N° 
9.870/1999, sob pena de multa diária que fixo em R$2000,00 (dois mil reais). Em que pese a 
manifestação do Autor pelo desinteresse na realização de audiência, de acordo com o artigo 334 § 
4º, I do CPC, a audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 
desinteresse na composição consensual, logo, aguarde-se a citação e eventual manifestação da 
parte ré neste sentido. Designo audiência de conciliação para o dia 28/04/2020, às 13horas, na 
forma do artigo 334, do CPC, devendo o réu ser citado, com as advertências legais, com pelo 
menos 20 dias de antecedência, independentemente da data da juntada do mandado/carta 
citatória, já que a resposta não se dará naquela oportunidade. Caso não haja interesse pelo réu na 
audiência prévia, deverá assim se manifestar com 10 dias de antecedência, contados da data da 
audiência. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência prévia será 
considerado como ato atentatório à dignidade da Justiça, e apenado com multa de até 2% da 
vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado. Terá o 
demandado o prazo de 15 dias para ofertar contestação por petição, sob pena de revelia e de 
presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, contada da data: da audiência de 
conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 
comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; do protocolo do pedido de 
cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, por 
desinteresse; prevista no artigo 231, do CPC, de acordo com o modo como foi feita a citação.?? A 
audiência será realizada no Beco da Música , 121 - Sala T 06 - Lâmina V - No CEJUSC. CITE-SE 
E INTIME-SE PELO PLANTÃO. 

Imprimir Fechar


