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As medidas adotadas pelo Governo, em especial do Estado do Rio de Janeiro, em função da declaração 

do estado de emergência em razão da situação de pandemia decorrente do Covid-19 (coronavírus), 

afetaram diretamente o funcionamento das instituições de educação, sobretudo as atividades 

presenciais de ensino.

Nesse cenário, trazemos algumas reflexões, cujo objetivo é situar o problema sob a ótica de decisões 

estaduais e/ou federais, ressaltando os efeitos jurídicos nas relações de consumo no que atine aos 

contratos de prestação de serviços com instituições de ensino.

Após a suspensão das atividades de ensino presenciais em todo o Estado, o Ministério da Educação 

através das Portarias nº 343 e 345 de 17 e 19 de Março de 20201, respectivamente, e o Governo Estadual 

da Deliberação CEE n° 376, de 23 de Março de 20202, emitiram orientações às Instituições integrantes do 

Sistema de Ensino sobre o desenvolvimento das atividades escolares na modalidade não presenciais, 

dando início ao embate entre consumidor e instituição de ensino em relação à prestação dos serviços 

educacionais e ao pagamento de mensalidades às escolas e universidades.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), fundado na teoria do risco da atividade, encampada pelo 

art. 14 do CDC, estabelece, para os fornecedores, como regra geral, a responsabilidade civil objetiva, 

salvo suas excludentes elencadas nos artigos 12 §3º e 14 §3º do CDC, referentes a produtos e serviços 

respectivamente.

Assim, apesar de o CDC dispor expressamente sobre as excludentes de responsabilidade do 

fornecedor, o Superior Tribunal de Justiça, em relação aos serviços, possui entendimento consolidado 

no que atine à possibilidade de exclusão de responsabilidades decorrentes de caso fortuito e força 

maior nas relações de consumo, nos moldes do art. 393 do Código Civil de 20023.

1   Portaria nº 343/GM/MEC dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de 
pandemia do COVID -19 e a Portaria nº 345/GM/MEC altera a Portaria nº 343/GM/MEC.
2   Art. 1º. As instituições vinculadas ao Sistema de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, públicas ou privadas da Educação Básica 
e públicas de Educação Superior poderão reorganizar suas atividades escolares, a partir de seus projetos pedagógicos, a serem 
realizadas pelos estudantes e profissionais da educação em regime especial domiciliar.
3   Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles 
responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.
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Nesse sentido, a pandemia somada aos atos do governo, dentro de sua discricionariedade, acabam 

por impedir a execução total ou parcial do contrato de prestação de serviços das instituições de ensino 

por atos e fatos alheios ao controle das escolas/universidades, uma vez que aquela instalada pelo 

Covid-19 pode ser entendida como um caso de força maior, advindo da natureza, totalmente indiferente 

às instituições de educação. 

Então, a fim de evitar a judicialização do tema em comento, a Secretaria Nacional do Consumidor 

emitiu Nota Técnica n.º 14/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ, em 26 de Março de 2020, na qual o 

aludido órgão defende com propriedade a impossibilidade de redução do valor das mensalidades de 

escolas/universidades, tão pouco a postergação do pagamento, em razão da alteração da modalidade 

de ensino presencial para domiciliar/à distância.

É possível depreender que o ensino domiciliar/à distância é uma forma de as instituições garantirem 

a prestação dos serviços aos seus consumidores/alunos em meio a pandemia. A nova modalidade de 

ensino – a ser cada vez mais estimulada - é totalmente válida se realizada com qualidade equivalente 

ou semelhante àquela contratada inicialmente, ou seja, nos moldes das aulas presenciais e, desde 

que, obedecidas as determinações do Ministério da Educação.

Contudo, ainda que não haja meios para a implementação do ensino à distância pelas escolas/

universidades, conforme permitido excepcional e temporariamente pelo Ministério da Educação, as 

instituições de ensino deverão oferecer as aulas presenciais em período posterior, com a consequente 

modificação do calendário de aulas e de férias para cumprimento do programa educacional.

Ademais, nos casos em que não couber nenhuma das possibilidades supracitadas, em caráter 

extraordinário, será possível requerer o cancelamento do contrato, sem pagamento de multa, ou 

desconto, com a restituição parcial ou total dos valores devidos, de modo a preservar o direito do 

consumidor e não comprometer economicamente o prestador de serviços. 

Vale destacar, a impossibilidade de redução do valor da mensalidade decorre da natureza dessa 

obrigação contratual, tal seja, uma prestação de serviços que se perpetua no tempo, de ato contínuo, 

semestral ou anual, que pode ser quitada em pagamento integral ou parcelado.

Ainda, o pagamento é parte da obrigação contratual assumida pelos responsáveis e é a condição para 

que os alunos tenham direito à reposição das aulas em momento posterior. Desse modo, a interrupção 

do pagamento pode ser entendida como quebra imotivada do contrato, devendo a parte que deu causa 

suportar as multas contratuais. 
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Além disso, o fato de as instituições de ensino não estarem arcando com certos custos em função da 

interrupção das aulas presenciais não implica, por si só, em desconto nas mensalidades, uma vez que 

haverá realocação de despesas. No caso do ensino à distância, por exemplo, haverá novos gastos com 

tecnologias necessárias para adequação à nova modalidade de ensino, por outro lado, a reposição das 

aulas presencialmente em momento futuro irá compensar o período em que a escola/universidade 

esteve fechada. 

Não obstante, poderão ser oferecidos descontos nos casos de prestação de serviços acessórios aos 

educacionais, mormente aqueles que não estejam sendo efetivamente prestados.

Por sua vez, as instituições de ensino que decidirem pelo oferecimento das aulas em momento 

posterior ao fim da pandemia, no período de férias, por exemplo, não poderão efetuar cobranças 

adicionais para a manutenção das aulas, tendo em vista que os responsáveis/contratantes arcaram 

com as mensalidades normalmente durante o período de suspensão das atividades educacionais.

Em caso de prorrogação do período de quarentena, de modo a inviabilizar o cumprimento da prestação 

de serviço no ano corrente, será necessário ajustar o contrato com as instituições de ensino, como 

bem salientou a nota técnica do Procon do Rio de Janeiro, in verbis:

“um contrato de prestação de serviço continuado, inviabilizado pelas medidas 
de isolamento, o consumidor pode, por exemplo, propor que o valor por ele 
pago no período de suspensão dos serviços, seja integral ou parcial, seja 
abatido posteriormente, por meio de descontos ou bolsas”. 4

Nesse cenário se enquadra o ensino de educação infantil, em que a prestação é cumprida através de 

atividades de desenvolvimento e acompanhamento da socialização da criança, como destaca o art. 3º 

da Deliberação CEE n° 376, de 23 de Março de 20205.

Conforme requerido pelo Ministério da Educação e pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, as 

instituições de ensino devem fornecer ao consumidor responsáveis/alunos todas as informações 

disponíveis sobre a metodologia a ser aplicada, a forma de reposição, as opções de modalidades de 

ensino, bem como o plano de estudo para cumprimento da carga horária obrigatória. 

4    Freitas e Domingues. Andrey Villas Boas, Juliana Oliveira. Nota Técnica n.º 14/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ. Defesa do 
Consumidor: Monitoramento do Mercado de Consumo. Secretaria Nacional do Consumidor. Data 26/03/2020. p. 03.
5   Art. 3º - Na Educação Infantil, para a pré-escola, as instituições deverão repor as aulas somente de forma presencial, de modo que 
cada aluno esteja apto a cumprir o mínimo de 60% de presença dos 200 dias letivos, conforme determina o art. 31, inciso IV, a LDB.
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Todavia, em que pese o posicionamento da Secretaria Nacional do Consumidor tratado neste 

informativo, atualmente tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro o Projeto de 

Lei nº 2052/2020, de 24 de março de 2020, que prevê a redução das mensalidades das instituições de 

ensino em, no mínimo, 30% (trinta por cento) durante o período que durar o plano de contingência do 

novo Coronavírus da Secretaria de Estado de Saúde. Importante destacar, o Projeto de Lei ainda não 

foi votado em Plenário, tampouco sancionado; logo não possui qualquer validade no mundo jurídico. 

Conclui-se, salvo melhor juízo, durante a pandemia em curso, apenas nos casos em que não houver 

possibilidade de manutenção ou reposição das aulas, conforme demonstrado, caberá ao consumidor 

responsável/aluno requerer administrativa ou judicialmente, em caso de negativa da instituição de 

ensino, o cancelamento do contrato ou desconto proporcional com a restituição total ou parcial dos 

valores devidos.

Danielle Dutra Soares

Advogada


