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NOVO PRECEDENTE EM MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA:
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI QUE RESTRINGE A COBRANÇA DE TAXA POR
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO
Em julgamento recente1, o Plenário do Supremo Tribunal

incidentes sobre contraprestação de serviços de educação são de

Federal - STF declarou a constitucionalidade de lei estadual que

direito civil, donde lei estadual que, sob pretexto de dispor sobre

restringe a cobrança de taxas por instituições particulares de

educação, ou direito do consumidor, trate de tema próprio de

ensino superior no Estado do Rio de Janeiro (Lei nº 7.202/2016).

contratos, usurpa competência legislativa privativa da União.”².

estabelecimentos comerciais localizados na cidade

A constitucionalidade da referida lei foi questionada sob o

O novo entendimento fixado vai ao encontro de tendência

argumento de suposta invasão, pelo Estado do Rio de Janeiro, à

recentemente manifestada pela Corte Superior, no sentido de

competência da União para legislar privativamente sobre direito

prestigiar iniciativas legislativas regionais e locais, abandonando

civil e para editar normas gerais atinentes à educação e ao direito

leituras excessivamente inflacionadas das competências normativas

do consumidor. Segundo a Associação Nacional das Universidades

da União (sejam privativas, sejam concorrentes), tudo isso em

Privadas – ANUP, apesar da competência legislativa concorrente

conformidade com o pluralismo político, um dos fundamentos da

dos entes em matéria de defesa do consumidor e educação (art. 24,

República Federativa do Brasil (CRFB, art. 1º, V)³.

V, VIII e X da CF), não haveria que se falar em existência de

Nesse contexto, o Ministro Alexandre de Moraes destacou,

interesse local no caso, apto a legitimar a intervenção do legislador

no precedente em exame, que “caberá ao intérprete priorizar o

estadual em relação à composição das anuidades devidas pelos

fortalecimento das autonomias regionais e locais e o respeito às

alunos em razão do serviço privado de educação prestado. Tal

suas diversidades como pontos caracterizadores e asseguradores do

matéria já estaria exaustivamente regulada pela Lei Federal nº

convívio no Estado Federal, que garantam o imprescindível

9.870/1999, que “Dispõe sobre o valor total das anuidades

equilíbrio federativo, como na presente hipótese”.

escolares e dá outras providências”.
Apesar de ter por objeto lei estadual, o caso analisado
Contudo, de acordo com o relator, Ministro Alexandre de

também é favorável aos Municípios, a quem compete, no que

Moraes, a lei impugnada: “ao pormenorizar e descrever hipóteses

couber, suplementar normas gerais editadas pela União e pelos

de cobranças consideradas indevidas por instituições particulares

estados, principalmente para ampliar garantias já estabelecidas por

de ensino superior, não dispôs sobre normas gerais de proteção a

lei federal, de acordo com as peculiaridades locais (art. 30, I e II da

consumidor. Não pretendeu substituir a disciplina do CDC,

CF/88). Assim, no contexto de uma Casa Legislativa, demonstra-se

somente suplementá-la, no desiderato de ampliar a proteção do

extremamente relevante conhecer precedentes nesse sentido, que

consumidor em aspectos peculiares a exigências locais, conforme

valorizam a atuação de parlamentares estaduais e municipais, e

faculta a Constituição”.

abrem espaço para novas searas normativas.

O precedente demonstra guinada na jurisprudência do
STF, que, em situação análoga, já declarou a inconstitucionalidade
de lei distrital que limitava a cobrança de anuidades em escolas
privadas. Na ocasião, o Plenário da Corte assentou que “normas

¹ STF. Plenário. ADI 5.462/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em
11/10/2018.
² STF. Plenário. ADI 1.042/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 12/08/2009.
³ STF. Plenário. ADI 4060, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25/02/2015.
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