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Estimado Representante, 
 

 

 

 

Cumprimentando-o, cordialmente, sirvo-me do presente para, solicitar informações 

acerca dos procedimentos adotados para o cumprimento da Lei Estadual n° 8.864 de 03 de 

junho de 2020, que dispõe sobre a redução proporcional das mensalidades escolares em 

estabelecimentos de ensino da rede particular, durante a vigência do estado de calamidade 

pública instituído pela Lei nº 8.794, de 17 de abril de 2020, na forma que menciona. 
 

 

 

É certo que, de acordo com o art. 2° da referida lei, além da redução proporcional das 

mensalidades, os estabelecimentos de educação infantil, de ensino fundamental, de ensino 

médio, inclusive técnico ou profissionalizante, ou de educação superior da rede particular, em 

atividade no Estado do Rio de Janeiro, deverão formar Mesa de Negociação para cada 

modalidade de ensino ou curso ofertado, com representação paritária de estudantes ou de seus 

responsáveis financeiros, profissionais da educação e proprietários do estabelecimento, com o 

objetivo de analisar as planilhas de receitas e de despesas da instituição e definir, sempre que 

possível, por consenso, o valor da redução a ser implementada, tendo como referência os 

critérios dispostos no artigo 1º desta Lei. 
 

 

 

Neste sentido, conforme dispõe o art. 2°, §1°, da Lei Estadual, a Mesa de Negociação de 

que trata o caput deste artigo deverá levar em conta, entre outras, as seguintes variáveis:  
 

 

 

 

 

I - situação econômica do estudante ou de sua família, em 

especial no tocante à perda comprovada de seus 

rendimentos durante a pandemia;  
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II - situação econômica do estabelecimento de ensino, em 

especial: 
 

 

 

a) despesas de custeio, antes e durante a pandemia, 

excluídos os pagamentos feitos a acionistas a título de 

dividendos ou participação nos lucros; 
 

 

 

b) comportamento da receita, antes e durante a pandemia; 
 

 

 

c) taxa de inadimplência, antes e durante a pandemia; 
 

 

 

 

d) número de estudantes regularmente matriculados 

multiplicado pelo valor médio das mensalidades pagas; 
 

 

 

e) média do lucro líquido anual, apurada com base nos três 

últimos exercícios financeiros ou, quando se tratar de 

estabelecimento em funcionamento há menos de três anos, 

apurada com base no exercício anterior; 
 

 

 

 

 

 

III - adoção, pelo estabelecimento de ensino, de atividades 

educacionais por meios remotos, a partir da suspensão das 

aulas presenciais. 

 

De acordo com o art. 2° §4° da Lei Estadual 8.864/2020, a Mesa de Negociação será 

obrigatoriamente instalada no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data de 

publicação desta Lei, qual seja, dia 04 de junho de 2020, podendo permanecer em 

funcionamento até o final do ano letivo de 2020, a critério das representações que dela 

participarem. Observa-se que o prazo para instalação da Mesa de Negociação venceu no dia 12 

de junho de 2020. 
 

 

 

 

 

Registra-se, ainda, que o descumprimento do disposto na presente Lei ensejará a 

aplicação de multas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, por órgãos responsáveis 
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pela fiscalização, notadamente pela Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado 

do Rio de Janeiro (PROCON-RJ), conforme prevê o art. 6° da Lei Estadual.  

No que diz respeito às alegações de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 

8.864/2020, forçoso enfatizar que a referida norma goza de presunção de constitucionalidade 

e que existe competência concorrente da União e dos Estados para legislar sobre direito do 

consumidor, sendo plenamente cabível o exercício do poder de polícia de um dos integrantes 

do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC). 

Ademais, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 

decisão proferida nos autos da Reclamação nº 0039057-25.2020.8.19.0000, apresentada pela 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio De Janeiro contra os Juízes da 6ª e da 15ª Varas de 

Fazenda Pública da Comarca da Capital, suspendeu o curso dos processos e das decisões 

reclamadas, cassando as decisões as liminares que impediam a aplicação da Lei Estadual nº 

8864/2020. Soma-se a isso o fato de que o Supremo Tribunal Federal, até o presente momento, 

não deferiu Medida Cautelar pleiteada no âmbito da ADI nº 6.448/RJ. 

Além disso, cumpre ressaltar que, independentemente da Lei Estadual ora em comento, 

o Código de Proteção e Defesa do Consumidor assegura como direito básico dos consumidores, 

a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua 

revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas (art.6° V). 

Não restam dúvidas de que a revisão contratual tratada pelo Código de Defesa do 

Consumidor é facilitada justamente por não exigir o fator imprevisibilidade, bastando que o 

desequilíbrio negocial ou a onerosidade excessiva decorra de um fato superveniente, ou seja, 

um fato novo não existente quando da contratação original. Na realidade civilista, o grande 

problema é o enquadramento dessa imprevisibilidade, o que tem tornado a revisão judicial do 

contrato civil praticamente impossível no campo prático.1 
 

 

 

 

                                         
1 A respeito de tais dificuldades, ver: TARTUCE, Flávio. Direito Civil. 6. ed. São Paulo: GEN/Método, 2011. v. 3: Teoria geral dos 
contratos e contratos em espécie. Capítulo 4. 
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Nessa linha, vejamos as palavras de Claudia Lima Marques:2 
 

 

 

 

 

 

 

“A norma do art. 6º do CDC avança, em relação ao Código 

Civil (arts. 478-480 – Da resolução por onerosidade 

excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja 

imprevisível ou irresistível – apenas exibe a quebra da base 

objetiva do negócio, a quebra de seu equilíbrio intrínseco, a 

destruição da relação de equivalência entre as prestações, o 

desaparecimento do fim essencial do contrato. Em outras 

palavras, o elemento autorizador da ação modificadora do 

Judiciário é o resultado objetivo da engenharia contratual, 

que agora apresenta mencionada onerosidade excessiva 

para o consumidor, resultado de simples fato superveniente, 

fato que não necessita ser extraordinário, irresistível, fato 

que podia ser previsto e não foi”. 

Cumpre destacar que na jurisprudência dos Tribunais Estaduais podem ser encontradas 

várias decisões que fazem menção à teoria da base objetiva e não à teoria da imprevisão (TJDF 

– Recurso 2013.03.1.010936-3 – Acórdão Ac. 918.430 – Terceira Turma Cível – Rel. Des. 

Gilberto Pereira de Oliveira – DJDFTE 16.02.2016, p. 359; TJSP – Apelação 0056866-

08.2012.8.26.0002 – Acórdão 9545715, São Paulo – Décima Terceira Câmara de Direito 

Privado – Rel. Des. Ana de Lourdes – j. 24.06.2016 – DJESP 05.07.2016; TJMG – Apelação Cível 

1.0520.09.024641-1/004 – Rel. Des. Cabral da Silva – j. 18.08.2015 – DJEMG 02.09.2015; TJBA – 

Recurso 0012491-64.2009.805.0113-1 – Terceira Turma Recursal – Rel. Juíza Josefa Cristina 

Tomaz Martins Kunrath – DJBA 17.02.2011; TJPE – Apelação Cível 0134498-7, Recife – Quarta 

Câmara Cível – Rel. Des. Jones Figueirêdo – j. 24.09.2010 – DJEPE 21.10.2010; TJRS – Agravo de 

Instrumento 70007363195, Santa Vitória do Palmar – Décima Terceira Câmara Cível – Rel. Des. 

Marco Aurélio de Oliveira Canosa – j. 10.02.2004; TJSC – Apelação Cível 2003.010228-0, 

                                         
2 MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito do Consumidor. 3. ed. 
São Paulo: RT, 2010. p. 71. 
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Blumenau – Primeira Câmara de Direito Comercial – Rel. Juiz Túlio José Moura Pinheiro – j. 

09.10.2003). 
 

 

 

 

Além disso, o Código Civil prevê em seu art. 421 que a liberdade contratual será 

exercida nos limites da função social do contrato.  
 

 

 

Neste sentido, conforme expõe o Professor Flavio Tartuce3, não há dúvidas de que a 

função social dos contratos constitui uma festejada mudança que revolucionou o Direito 

Contratual Brasileiro, trazendo uma nova concepção do instituto, de acordo com todas as 

tendências socializantes do Direito. As mudanças trazidas pelo novo princípio são inafastáveis 

e indeclináveis, o que também atinge os contratos de consumo, como não poderia ser diferente. 
 

 

 

 

Repise-se que, pelo princípio da função social do contrato, deve-se interpretar e 

visualizar o contrato de acordo com o meio que o cerca. O contrato não pode ser mais 

concebido como uma bolha que envolve as partes, ou uma corrente que as aprisiona. 

 

Trazendo um sentido de libertação negocial, a função social dos contratos funciona 

como uma agulha, forte e contundente, que fura a bolha; como uma chave que abre as 

correntes. Em sentido próximo, ensina Teresa Negreiros que “partimos da premissa de que a 

função social do contrato, quando concebida como um princípio, antes de qualquer outro 

sentido e alcance que se lhe possa atribuir, significa muito simplesmente que o contrato não 

deve ser concebido como uma relação jurídica que só interessa às partes contratantes, 

impermeável às condicionantes sociais que o cercam e que são por ele próprio afetadas”.4 
 

 

 

 

 

 

 

À vista disso, solicito, nos termos do art. 55 §4° do Código de Defesa do Consumidor, no 

prazo de 05 dias úteis, a contar do recebimento deste, que esta instituição apresente, 

comprovadamente, quais procedimentos foram adotados para o cumprimento da Lei Estadual 

                                         
3 TARTUCE_ Manual de Direito do Consumidor - Direito Material e Processual - Volume Único - Flávio Tartuce e Daniel 
Amorim Assumpção Neves - 2017 
4 NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato. Novos paradigmas. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 206. 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais 

Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro 

 

 

AV. RIO BRANCO, Nº25 – 4º,5º, 6º E 7º ANDARES – CENTRO –RIO DE JANEIRO/RJ. 

 TEL. 2216-8682 

 

n° 8.864 de 03 de junho e 2020, especialmente em relação à concessão dos descontos 

previstos, bem como a criação da mesa de negociação. 
 

 

 

 

Por oportuno, indago quais documentos são exigidos para que o consumidor possa 

participar da mesa de negociação.  
 

 

 

 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

 

CÁSSIO DA CONCEIÇÃO COELHO 
Diretor – Presidente do PROCON/RJ 

 
 

 


