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ORIENTAÇÃO JURÍDICA 
 
Assunto: Efeitos jurídicos nas relações de consumo, especialmente no tocante aos 

direitos dos consumidores que contrataram serviços com instituições de ensino, mas que 
tiveram as aulas suspensas em razão do risco de propagação de Covid-19 - “coronavírus”- 
declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 
 
Questões jurídicas ligadas ao CORONAVÍRUS. 
 

Além de gerar graves consequências para a economia, afeta diretamente relações 

de consumo, vejamos: 

I – ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS 

As medidas de quarentena adotadas pelo governo federal, por governos estaduais 

e por governos municipais, impuseram limitações na capacidade de instituições de ensino, 

de todos os níveis educacionais, de cumprirem a prestação de serviços, especialmente no 

que se refere a realização de aulas presenciais. 

Nesse passo, vale ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no 

tocante aos serviços, já tem matéria sedimentada, admitindo as excludentes de caso fortuito 

ou força maior. 

O Covid-19 trouxe imensos desafios às relações de consumo, uma vez que atos de 

governo, dentro de sua discricionariedade, acabam por impedir a execução total ou parcial 

do contrato por atos alheios ao controle do fornecedor (classificando-se como caso fortuito 

e força maior, previsto no art. 393 do Código Civil), afetando ambos lados da relação. 

Nessa toada, a Secretaria Nacional do Consumidor em sua Nota Técnica n.º 

14/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ, construiu as seguintes Orientações para as 

Prestadoras de serviços educacionais devido ao caso fortuito e força maior no tocante ao 

combate da Pandemia do Covid-19: 

a) oferecer as aulas presenciais em período posterior, com a consequente 

modificação do calendário de aulas e de férias ou; 

b) oferecer a prestação das aulas na modalidade à distância através de canais 

digitais ou EAD, garantida o seu adimplemento nos termos da legislação vigente do 

Ministério da Educação que prevê carga horária mínima e cumprimento do conteúdo 

estabelecido. 
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Nesse diapasão, a FAN estabeleceu o critério da alínea b) da Nota Técnica, 

oferecendo a prestação dos serviços educacionais on-line, na forma dos canais digitais, 

cumprimento do conteúdo estabelecido pelo MEC, dessa forma cumprindo com suas 

obrigações contratuais. 

Dessa forma, não há que se falar em redução do valor da prestação dos serviços 

educacionais, nem tão pouco a rescisão do contrato sem a aplicação da multa.  

Por outro giro, vale salientar que caso a decisão do consumidor seja de 

cancelamento do contrato de prestação de serviços educacional,eventual reembolso de 

valores pela instituição educacional ocorra em momento posterior ao encerramento da atual 

quarentena e das medidas de combate à epidemia. Tal recomendação busca evitar que o 

cancelamento dos contratos e a obrigação de reembolso comprometa a situação 

econômico-financeira das instituições de ensino e, desse modo, possa comprometer o 

cumprimento dos demais contratos com outros consumidores. 

Portanto, a FAN não aplicará descontos ou reduções nas mensalidades, tendo em 

vista as orientações Técnicas da Secretaria Nacional do Consumidor. 

 

É a orientação, salvo melhor juízo. 

Maceió/AL, 13 de março de 2020. 

 

Thiago Pereira Melo Barros 

Jurídico OFM 

 


