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Afiliado à  A L A E 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS UNIVERSIDADES PARTICULARES - ANUP, 
entidade sem fins econômicos, constituindo-se, na forma de seus estatutos sociais, como 
órgão de representação oficial das universidades particulares brasileiras, inscrita no CNPJ sob o 
nº 26.445.429/0001-86, com sede em Brasília - DF, no SHIS, QI 07, Conjunto 09, Casa 01, Lago 
Sul, CEP 71615-900 (doc.01), vem, por seus advogados, com fundamento art. 102, § 1º da 
Constituição Federal e na Lei nº 9.882/1999, ajuizar a presente 
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
(com pedido de suspensão liminar da eficácia da lei) 

 
contra o item 5, parágrafo único, do artigo 1º e contra o item I do artigo 3º, ambos da Lei nº 

15.854, de 2/7/2015, do Estado de São Paulo, publicada no Diário Oficial do ente federado em 

3/7/2015, dispositivos que, respectivamente, obrigam as instituições de ensino privado a 

estenderem o benefício de novas promoções aos alunos preexistentes e fixam critério de 
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cálculo de multa irrazoável e desproporcional à luz da realidade do setor, conforme razões de 

direito a seguir expostas.  

 

I - A Lei Impugnada e a Legitimidade Ativa Da Autora: 
 

1.                            A presente ação é ajuizada para  requerer a declaração da 

inconstitucionalidade do artigo 1º, parágrafo único, item 5, e do item I do artigo 3º da Lei nº 

15.854, de 03 de julho de 2015, do Estado de São Paulo, que incluíram as Instituições de 

Ensino Superior (“IES”) no rol de fornecedores de serviços obrigados a estender benefícios 

promocionais oferecidos a novos “clientes” (leia-se, alunos) aos preexistentes, de forma 

automática e concomitante ao lançamento do benefício, sob pena de multa fixada por aluno 

não beneficiado pela “promoção” lançada (e até mesmo de cassação da inscrição estadual), 

em textual:  

 
“LEI Nº 15.854, DE 02 DE JULHO DE 2015  
 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo, nos termos do 
artigo 28, § 8º, da Constituição do Estado, a seguinte lei:  
 
Artigo 1º - Ficam os fornecedores de serviços prestados de forma contínua 
obrigados a conceder a seus clientes preexistentes os mesmos benefícios de 
promoções posteriormente realizadas.  
 
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, enquadram-se na classificação de 
prestadores de serviços contínuos, dentre outros:  
 
1. concessionárias de serviço telefônico, energia elétrica, água, gás e outros 
serviços essenciais; 
2. operadoras de TV por assinatura;  
3. provedores de "internet";  
4. operadoras de planos de saúde; 
5. serviço privado de educação;  
6. outros serviços prestados de forma contínua aos consumidores.  
 
Artigo 2º - A extensão do benefício de promoções realizadas pelas empresas 
prestadoras de serviço a seus antigos clientes será automática, a partir do 
lançamento da promoção, sem distinção fundada na data de adesão ou 
qualquer outra forma de discriminação dentro da área geográfica da oferta.  
 
Artigo 3º - O fornecedor de serviço que não cumprir o disposto nesta lei ficará 
sujeito às seguintes sanções:  
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I - multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo 
(UFESPs), para cada cliente anterior à promoção não beneficiado pela 
promoção lançada;  
II - multa em dobro e cassação da inscrição estadual, em caso de reincidência.  
 
Artigo 4º - A fiscalização desta lei ficará a cargo da Fundação de Proteção e 
Defesa do Consumidor - PROCON, que poderá firmar convênios com os 
Municípios para o mesmo fim. 
 
Artigo 5º - Esta lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias de sua 
publicação oficial. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 2 de 
julho de 2015.” (g.n.) 

 

2.                            Sendo a Autora associação de âmbito nacional com atuação em mais de nove 

estados (cf. ADI nº 3.617, Ministro Relator Cezar Peluso) que reúne em seu quadro associadas 

que representam mais de 73% (setenta e três por cento) dos estabelecimentos privados de 

ensino superior do país, denota-se claramente a sua legitimidade para propositura da presente 

ação (cf. ADI nº 4.029[1], Ministro Relator Luiz Fux) e o preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no artigo 2º da Lei n. 9.868/99 e do art. 103, inciso IX da CF/1988.  

 

3.                            Conforme será minuciosamente demonstrado, a inclusão das IES no rol de 

empresas alcançadas pela incidência da lei estadual em questão é absolutamente 

inconstitucional, assim como é irrazoável a fixação de multa que tome por base o quantitativo 

de alunos “não beneficiados”.  

 

II - Violação direta ao artigo 22, inciso I, da CF/1988: 
 

4.                            Considerando que os alunos e as IES, por força de lei, se vinculam por meio 

de contratos[2], em que são estabelecidos, por força do artigo 1º da Lei nº 9.870/99, os termos 

e as condições de cobrança e pagamento da contraprestação pecuniária devida pelos serviços 

                                                 
[1]

 "Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal 11.516/2007. Criação do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade. Legitimidade da Associação Nacional dos Servidores do Ibama. (...) A democracia 
participativa delineada pela Carta de 1988 se baseia na generalização e profusão das vias de participação dos 
cidadãos nos provimentos estatais, por isso que é de se conjurar uma exegese demasiadamente restritiva do 
conceito de ‘entidade de classe de âmbito nacional’ previsto no art. 103, IX, da CRFB. A participação da sociedade 
civil organizada nos processos de controle abstrato de constitucionalidade deve ser estimulada, como consectário 
de uma sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, na percepção doutrinária de Peter Häberle, mercê de o 
incremento do rol dos legitimados à fiscalização abstrata das leis indicar esse novel sentimento constitucional. In 
casu, a entidade proponente da ação sub judice possuir ampla gama de associados, distribuídos por todo o 
território nacional, e que representam a integralidade da categoria interessada, qual seja, a dos servidores públicos 

federais dos órgãos de proteção ao meio ambiente."   
[2] 

“Art. 1
o
 O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e 

superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento 
de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável.”
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educacionais fornecidos pelas IES, é certo inferir que a nova obrigação legal imposta ao setor 

educacional privado fere matéria contratual inserida no âmbito do direito civil, que é, como 

se sabe, da competência legislativa privativa da União. 

 

5.                            O entendimento de que a edição de lei que interfira na contraprestação dos 

alunos pelos serviços educacionais fornecidos pelas IES fere matéria contratual própria do 

direito civil para os fins do artigo 22, I, da Constituição Federal[3] e da determinação da 

competência legislativa exclusiva da União há tempos foi sedimento no seio desta E. Corte, 

como se depreende, por exemplo, da ADI nº 1646 e das demais ementas abaixo transcritas, 

relacionadas aos acórdãos proferidos na ADI nº 1042, e na ADI nº 1007:  

 
“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei estadual que regula 
obrigações relativas a serviços de assistência médico-hospitalar 
regidos por contratos de natureza privada, universalizando a 
cobertura de doenças (Lei no 11.446/1997, do Estado de 
Pernambuco). 3. Vício formal. 4. Competência privativa da União 
para legislar sobre direito civil, comercial e sobre política de seguros 
(CF, art. 22, I e VII). 5. Precedente: ADI no 1.595-MC/SP, Rel. Min. 
Nelson Jobim, DJ de 19.12.2002, Pleno, maioria. 6. Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 1646/PE – Ministro 
Gilmar Mendes – Tribunal Pleno – Julg. 02/08/2006).” 
 
“INCONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta. Lei nº 670 de 02 de março de 
1994, do Distrito Federal. Cobrança de anuidade escolares. Natureza 
das normas que versam sobre contraprestação de serviços 
educacionais. Tema próprio de contratos. Direito Civil. Usurpação de 
competência privativa da União. Ofensa ao art. 22, I, da CF. Vício 
formal caracterizado. Ação julgada procedente. Precedentes. É 
inconstitucional norma do Estado ou do Distrito Federal sobre 
obrigações ou outros aspectos típicos de contratos de prestação de 
serviços escolares ou educacionais” (ADI 1.042 – DF; Ministro Cezar 
Peluso – Tribunal Pleno – Julg. 12/08/2009).” 
 
“Partindo das assertivas de que a atividade educacional não é 
privativa do Estado e de que o vencimento das mensalidades 
consubstancia cláusula inserta nos contratos, assevera a absoluta 
incompetência do Estado de Pernambuco para legislar sobre matéria 

                                                 
[3]

 “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...)  

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; 
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias 
relacionadas neste artigo.” 
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias 
relacionadas neste artigo.” 
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disposta na Lei 10.989, eis que a Constituição do Brasil conferiu essa 
competência exclusivamente à União” (ADI 1.007/DF – Ministro Eros 
Graus – Tribunal Pleno – Julg. 31/08/2005).” 
 

6.                            A teor do inciso I e do parágrafo único do artigo 22, I da Constituição, os 

Estados somente podem legislar em matéria afeta ao direito civil e contratual desde que 

autorizados pela União por meio de Lei Complementar, autorização essa não concedida ao 

Estado de São Paulo para dispor sobre a questionada extensão de novos benefícios aos 

contratos educacionais em curso, firmados com os alunos preexistentes anteriormente à lei.  

 
7.                            Sendo inafastável a conclusão de usurpação da competência privativa e 

absoluta da União pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, requer-se a declaração 

de inconstitucionalidade o artigo 1º, parágrafo único, item 5, da Lei nº 15.854/2015-SP. 

 

III – A questão da competência concorrente dos Estados em matéria consumerista: 

 

8.                            Inobstante seja ampla a competência legislativa concorrente em matéria de 

defesa do consumidor (CF/1988, art. 24, V e VIII) ainda assim restará violado o artigo 22, inciso 

I, da CF se a norma estadual, a pretexto de editar normas consumeristas, adentrar em matéria 

contratual afeta ao ramo do direito civil/contratual da competência legislativa exclusiva da 

União (CF/1988, art. 22, I)[4]. 

 

9.                            É rigorosamente este o escorreito entendimento dessa E. Corte em casos 

análogos, como aquilatado no voto do Ilustre Ministro Luis Roberto Barroso colhido na ADI nº 

4.701, in verbis:  

 
“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual que fixa prazos 
máximos, segundo a faixa etária dos usuários, para a autorização de 
exames pelas operadoras de plano de saúde. (...) Por mais ampla que 
seja, a competência legislativa concorrente em matéria de defesa 
do consumidor (CF/1988, art. 24, V e VIII) não autoriza os Estados-
membros a editarem normas acerca de relações contratuais, uma 

                                                 
[4]

 “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
(...) 
V - produção e consumo; 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico;” 
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vez que essa atribuição está inserida na competência da União 
Federal para legislar sobre direito civil (CF/1988, art. 22, I).” g.n  
(ADI 4.701, Relator. Min. Roberto Barroso, julgamento em 13-8-2014, 
Plenário, DJE de 25-8-2014.) 

 

10.                         Em complemento, a competência concorrente dos Estados para legislarem 

nas hipóteses previstas no artigo 24 da Constituição avulta quando há omissão da União, isto 

é, ausência de norma federal regulamentando o assunto, o que não se verifica no caso do 

setor educacional. 

 

11.                        Com efeito, as anuidades, enquanto contraprestações devidas pelos alunos 

pela serviço privado de educação que lhe é prestado, já são exaustivamente reguladas pela Lei 

Federal nº 9.870/99, que, no parágrafo 5º, do seu artigo 1º[5], discorre sobre o tema 

“descontos”, inexistindo omissão a justificar a intervenção ou complementação legislativa 

realizada pelo Estado de São Paulo, tampouco pode o mesmo inovar em detrimento das IES 

como fez ao obriga-las a agir de modo distinto do autorizado pelo estatuto federal 

competente. 

 

12.                         Conforme se extrai da Exposição de Motivos da Lei nº 9.870/99, em função 

do momento econômico, a intervenção da União na relação entre IES e alunato foi autorizada 

como medida excepcional de reequilíbrio contratual entre as instituições de ensino privado e 

os alunos (para então determinar a conversão das obrigações pecuniárias em URV, após a livre 

negociação entre as partes interessadas). No mais, afora situações de desequilíbrio econômico 

manifesto, a relação entre IES e alunos se sujeita exclusivamente à vontade das partes no 

momento da vinculação e, após, ao pacta sunt servanda. 

 

13.                         Logo, também pelos motivos adicionais acima aludidos, a competência do 

Estado de São Paulo para legislar concorrentemente em matéria consumerista não lhe 

autoriza a legislar sobre relação contratual própria do setor educacional, pelo que é 

inconstitucional e violadora da esfera legislativa privativa da União a inclusão das IES privadas 

no rol de fornecedores de serviços continuados sujeitos aos efeitos da Lei nº 15.854/2015-SP.  

                                                 
[5]

 “§ 5
o
 O valor total, anual ou semestral, apurado na forma dos parágrafos precedentes terá vigência por um ano e 

será dividido em doze ou seis parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento 
alternativos, desde que não excedam ao valor total anual ou semestral apurado na forma dos parágrafos 
anteriores.”  
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IV - Indevida intervenção no domínio econômico e demasiada generalidade: 

 

14.                         A inclusão das IES no rol de fornecedores de serviços continuados para os fins 

e efeitos da Lei nº 15.854/2015 também fere os princípios constitucionais da livre iniciativa e 

da autonomia administrativa, configurando indevida intervenção no domínio econômico dos 

agentes privados do setor educacional. 

 

15.                         Assim se afirma com respaldo na jurisprudência desta Corte Constitucional, 

consolidada no julgamento do RE nº 567766-SC, em que foi relatora e eminente Ministra 

Carmen Lúcia, ocasião em que o Plenário, ferindo o tema da cobrança de valores diferenciados 

para alunos novos, proclamou que a política de oferta de benefícios insere-se na autonomia 

financeira das entidades de ensino estabelecida no artigo 207 da CF: 

 

“Apelação Cível – Ação Ordinária Declaratória de Inexistência de 
Obrigação cumulada com Repetição de Indébito e/ou Compensação. 
Instituição Particular de Ensino – Alegada ofensa ao princípio da 
igualdade (artigo 206, I da CF) e ao artigo 1º, § 3º da Lei n. 9.870/99, 
modificado pelo artigo 1º da Medida Provisória n. 1.930/99, na 
cobrança das mensalidades – Não ocorrência – Autonomia da 
entidade no exercício de suas atividades financeiras – Inteligências 
dos artigos 207 da Constituição Federal e 53 da Lei n. 9.394/96 – 
Sentença mantida – Recurso não provido.”  

 
(STF – Relatora – Min. Cármen Lúcia, Julgamento: 03/11/2008, DJE-
216 Divulg. 13/11/208 Public. 14/11/2008 – Decisão Monocrática). 

 

16.                         Evidentemente que as políticas de oferta de promoções a novos alunos se 

inserem na álea de autonomia do artigo 207 da CF já que são elas meios que visam a 

ampliação da receita das IES vis-à-vis as necessidades de custeio de suas atividades. Também 

por isso, e como não se pode presumir que os custos com os novos ingressantes sejam 

idênticos aos custos incorridos com os alunos preexistentes, é constitucional, à luz do artigo 

206, I da CF, o direcionamento de políticas de desconto a determinados subgrupos de alunos, 

desde que não discriminatórias em relação a outros que estejam na mesma situação jurídica. 

 

17.                         Sendo a contraprestação pecuniária cláusula do contrato de prestação de 

serviços educacionais nem mesmo em tese a concessão de descontos a novos ingressantes 
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pode ser considerada abusiva ou anti-isonômica. Em linha com a liberdade 

constitucionalmente assegurada às IES no artigo 207 da CF, a concessão de benefícios é ato de 

liberalidade que extrapola ao controle estatal, porque é estabelecido, frise-se bem,  sobretudo 

em função da necessidade de suprimento das altas despesas fixas que incorrem as IES. 

 

18.                         Ademais, observe-se que o artigo 1º, parágrafo único, item 5, da Lei nº 

15.854/15, sequer define o que sejam “os mesmos benefícios de promoções” a serem 

estendidos pelas IES, o que torna ineficaz e inexequível a aplicação da lei em questão ao setor 

educacional por falta de inteligibilidade.  

 

19.                         Em geral, os benefícios e descontos concedidos pelas IES a subgrupos de 

novos alunos ou de alunos preexistentes são motivados e exteriorizam as políticas 

institucionais estabelecidas por cada IES com base em incontáveis fatores individuais 

específicos a cada qual, não sendo razoável falar-se em extensão.  Por exemplo, políticas de 

desconto são praticadas por unidade e por curso conforme sejam eles entrantes ou não, 

conforme sua localização geográfica, conforme o público alvo almejado, o conceito que o 

mercado tem de cada curso ou unidade, notas resultantes das avaliações promovidas pelo 

MEC e demais fatores que, em suma, afetam a relação de oferta e procura.  

 

20.                         Disponibilizam-se bolsas parciais e integrais para incentivar o ingresso de 

alunos com elevado desempenho acadêmico na busca de melhores avaliações promovidas 

pelo MEC; vantagens podem ser oferecidas como políticas de captação de alunos quando da 

criação de novos cursos e/ou de inauguração de novas unidades em outras localidades 

geográficas. É comum, ainda, que os descontos se manifestem via isenções de taxas de 

inscrição em concursos vestibulares, gratuidade de material didático. Itens e fatores que, em 

suma, são muito peculiares aos cursos e aos subgrupos fomentados,  que não 

necessariamente são extensíveis aos demais, sejam preexistentes ou não. 

 

21.                         Logo, ao menos no que se refere ao setor educacional privado, a 

generalidade da Lei nº 15.854/15-SP ou caracteriza vício por falta de inteligibilidade da norma 

ou, no mínimo, não a torna auto aplicável, mas carecedora de regulamentação que venha a 

definir o conceito de “benefício” e de “benefício extensível”. A falta de inteligibilidade acarreta 
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insegurança às IES frente à atividade de fiscalização pelo órgão responsável em detrimento da 

ampla defesa administrativa em sua plenitude. 

 

22.                         Na prática, a lei editada revela-se danosa ao alunato posto que cerceará, 

quiçá inviabilizará, as IES de instituírem novas políticas de desconto com fins de captação por 

conta da heterogeneidade do alunato e da impossibilidade de extensão de benefícios 

singulares e específicos à generalidade dos alunos.  

 

V – Violação ao ato jurídico perfeito e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade 

 

23.                         A incidência da lei no setor educacional privado afeta milhares de atos 

jurídicos perfeitos pretéritos à sua edição, introduzindo benefícios não vislumbrados à época 

das contratações. A extensão preconizada no setor educacional se revela inadequada e 

irrazoável face à massa heterogênea do alunato preexistente e, nesta medida,  ainda causa do 

nefasto o efeito de alterar o equilíbrio econômico e financeiro das relações contratuais 

anteriores à sua vigência. 

 

24.                         Particularmente em relação às sanções pecuniárias, a fixação de multa com 

base em  numeroso universo de alunos não atingido por novos benefícios (que são sempre 

direcionados a determinados cursos, unidades e subgrupos, como já apontado) despreza 

balizas essenciais como a da gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator, a 

condição econômica do fornecedor. Ao abstrair a relação entre o valor pecuniário da sanção e 

a gravidade (mérito) da conduta, o item I, do artigo 3º, da Lei nº 15.854, viola os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, seguido pelo próprio artigo 57 do CDC para as multas 

impostas pelos órgãos do PROCON[6].  

 

VI – A Medida Cautelar: 

 

                                                 
[6]

 Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 
econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que 
trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais 
de proteção ao consumidor nos demais casos.  
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25.                         Demonstrada acima a inconstitucionalidade do artigo 1º, parágrafo único, 

item 5, e do item I,  do artigo 3º, da Lei nº 15.854/2015 do Estado de São Paulo, há que se 

atentar para a clamorosa necessidade da concessão de medida cautelar.  

 

26.                         Os fundamentos básicos da providência de urgência ora vindicada, o fumus 

boni iuris e o periculum in mora, residem no fato de que a Lei entrou em vigor 60 (sessenta) 

dias após a sua publicação conforme previsão do seu art. 5º, de forma que as associadas da 

Autora já estão obrigadas a estender os benefícios das novas promoções automaticamente 

aos antigos alunos, sob pena de multa e de cassação da inscrição estadual.  

 

27.                        Contudo, o presente período do ano calendário é particularmente crítico e 

decisivo às políticas de captação de alunos, posto que brevemente serão abertos os prazos 

para inscrições, renovações de matrículas e provas de seleção para ingressantes na vida 

universitária a partir do próximo período letivo.  

 

28.                         A sustação da vigência dos dispositivos ora impugnados é, pois, fator decisivo 

à correta ordenação das metas e planos de custeio das IES, à livre instituição das suas políticas 

de captação, ferindo, em suma, sua sustentabilidade para o período letivo que em breve se 

iniciará. Caso mantidos os efeitos da Lei em relação às IES, há concreto risco de que 

cancelamento dos benefícios programados, em linha oposta àquela traçada no Plano Nacional 

de Educação e na Lei de Diretrizes da Educação. 

 

29.                         Em termos de fumus boni iuris, a permanência das IES no rol de agentes 

sujeitos aos efeitos da Lei nº 15.854/15 implica em ofensa inaceitável à competência privativa 

da União para legislar sobre direito civil e intervenção estadual indevida no setor privado de 

educação, entre outros fundamentos selecionados ao logo desta peça. 

 

30.                         Pelo exposto, estando presentes os requisitos autorizadores da concessão da 

medida liminar, a Autora vem requerer, desde logo, antes mesmo da oitiva da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo (conforme permitido pelo artigo 10 e seguintes da Lei nº 

9.868/1999), mediante suspensão da eficácia do artigo 1º, parágrafo único, item 5, e do item 

I,  do artigo 3º, da Lei nº 15.854/2015 do Estado de São Paulo, ora impugnados, a imediata 

exclusão das IES privadas do rol de fornecedores sujeitos à incidência da Lei nº 15.854/15m 
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bem como a suspensão da eficácia dos critério legais instituídos para a fixação da multa 

pecuniária. 

 

VII - Pedidos 

 

31.                         Por todo o exposto, a Autora requer:  

 

a) a concessão de provimento liminar para suspender a eficácia do artigo 1º, parágrafo único, 

item 5, e do item I,  do artigo 3º, da Lei nº 15.854/2015 do Estado de São Paulo, até o 

julgamento final da presente demanda, como o efeito de excluir as IES privadas do rol de 

obrigados a conceder a seus clientes preexistentes os mesmos benefícios de promoções 

posteriormente realizadas, bem como de suspender o critério legal de fixação de multa 

por  aluno não beneficiado pelo desconto direcionado, eis que a lei estadual impugnada não 

condiz com a regulamentação federal específica e com a realidade do setor;  

 

b) a solicitação de informações ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo;  

 

c) após a oitiva do Ilmo. Procurador-Geral da República, no mérito, seja reconhecida e 

declarada a inconstitucionalidade do item 5, do parágrafo único, do artigo 1º e do item I do 

artigo 3º da Lei nº 15.854/2015 do Estado de São Paulo, com a comunicação da decisão ao 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para os devidos fins.  

 

32.          Requer, por fim, que o nome de todos os advogados signatários da presente conste 

nas publicações relativas ao feito, nos termos do art. 236, § 1º do Código de Processo Civil e 

sob pena de nulidade.  

 

Brasília, 21 de dezembro de 2015. 

 
Luis Gustavo Bichara 

OAB/RJ 112.310 
Adriana Astuto Pereira 

OAB/RJ 80.696 
 
 

Francisco Carlos Rosas Giardina 
OAB/DF 41.765 
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