


COVID-19 E OS CONTRATOS DE ENSINO PRIVADO

O Covid-19 alterou drasticamente a vida dos consumidores e dos 
fornecedores. Atos de governo para evitar o contágio e o avanço do 
vírus acabaram por impedir a execução regular dos contratos. Nesse 
cenário, muitos pais e responsáveis por alunos buscam entender quais 
são os seus direitos como consumidores, e como lidar com os contratos 
de serviços junto às instituições de ensino.
A SENACOM, em sua Nota Técnica nº 14/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/
MG, classificou a situação da pandemia como “caso furtuito e força 
maior, previsto no art. 393 do Código Civil”. Isso é uma justificativa 
para o não cumprimento literal das obrigações contratuais durante 
o período da pandemia, devendo-se tentar preservar a finalidade do 
contrato.  
O Procon-DF reuniu algumas dúvidas para auxiliar pais/responsáveis e 
estabelecimentos de ensino na busca de um equilíbrio nas relações de 
consumo desse setor diante da pandemia.  

DIREITO DO CONSUMIDOR, INSTITUIÇÕES DE 
ENSINO E A PANDEMIA

1) As aulas foram suspensas e a instituição não possui 
programa de educação à distância. Posso cancelar o contrato ou 
devo continuar pagando a mensalidade? 

As instituições de ensino devem cumprir a carga horária mínima 
definida pela Lei de Diretrizes e Bases do Ministério da Educação. 
Primeiro verifique se o contrato é de prestação de serviços educacionais 
semestral ou anual. A recomendação é para que o responsável procure 
a instituição de ensino e questione como a instituição pretende cumprir 
o calendário:



A) Diante da resposta de que será cumprido o calendário escolar 
após o controle da pandemia, o consumidor deve continuar pagando 
regularmente as mensalidades. E quando ocorrer o retorno das 
atividades escolares, a instituição de ensino deverá prestar o serviço 
restante com reposição de aulas de modo a cumprir o calendário 
escolar integralmente e com qualidade.

B) Caso a resposta seja prestação de aulas à distância, o consumidor 
continuará pagando as mensalidades normalmente, pois o serviço 
de educação está sendo prestado, ainda que em outra modalidade. 
A Senacon entende que o cancelamento não é o melhor caminho 
nesse momento, pois poderia gerar prejuízos financeiros e inviabilizar 
o retorno das atividades da instituição de ensino, levando ao prejuízo 
milhares de alunos. 

2) Devo continuar pagando as mensalidades dos contratos de 
ensino normalmente se as aulas forem oferecidas à distância? 

Sim, ainda que as atividades estejam sendo prestadas à distância, 
o consumidor deve pagar as mensalidades normalmente. Deve-se 
conferir se carga horária prevista no novo planejamento da escola é 
compatível com o mínimo definido pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, e com a devida qualidade de conteúdo. Lembre-se de que 
estamos vivendo uma situação excepcional, “caso furtuito e força 
maior, previsto no art. 393 do Código Civil”, que permite que a carga 
horária seja cumprida à distância por necessidade de preservação da 
saúde pública. 

3) É possível reduzir o valor das mensalidades durante o 
período em que as aulas estiverem suspensas? 

Não é obrigatório redução de valor da mensalidade. É importante buscar 
a instituição de ensino para que ela esclareça a forma de reposição das 



aulas. Se a Instituição pretende repor as aulas de forma a cumprir o 
calendário escolar, não há motivos para a redução das mensalidades, 
pois o serviço será prestado, ainda que em outro período, gerando os 
mesmos gastos ao fornecedor.  

4) O Consumidor deve continuar a pagar a mensalidade? O 
consumidor pode cobrar compromisso de reposição de aulas? 

Sim, o consumidor deve continuar a pagar e cobrar do fornecedor 
que preste o serviço, ainda que seja em outro período, com a mesma 
qualidade do serviço contratado. Os contratos de prestação de serviços 
educacionais estão condicionados a carga horária determinada pela 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

5) E se os dias letivos diminuírem, o consumidor deverá ter 
desconto na mensalidade?

A escola terá a obrigação de repor aulas não ministradas, por esse 
mesmo motivo, não é cabível se falar de desconto na mensalidade. 
Os descontos podem ser oferecidos nos casos de prestação de 
serviços acessórios aos educacionais caso eles não sejam prestados. 
Exemplos de serviços acessórios que poderiam ser suprimidos, aulas 
de musicalização infantil, aulas de robótica, treinos de esportes 
específicos, línguas estrangeiras que não sejam essenciais do contrato 
e estejam além do requerido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 
facilidades como transporte, alimentação ou merenda, excursões, 
viagens ou visitações.

6) E se as reposições das aulas entrarem nos tradicionais 
períodos de férias, o consumidor tem que pagar algum valor a 
mais?



Não. Se as aulas forem repostas nos períodos tradicionais de férias, não 
será possível aos estabelecimentos de ensino efetuarem cobranças 
adicionais por esse motivo. 

7) As escolas que estão oferecendo aulas online deveriam 
reduzir o valor da mensalidade? 

Não. As escolas que estão oferecendo aulas à distância, principalmente 
as instituições que tiveram que implementar nova tecnologia em virtude 
da epidemia, especificamente relacionados à logística do ensino à 
distância, tiveram novos custos, além dos custos fixos que independem 
de a escola estar fechada. Portanto, não há obrigatoriedade na redução 
da mensalidade. Neste momento, é importante a transparência, 
paciência e diálogo, para que consumidor e fornecedor consigam 
chegar a um equilíbrio, minimizando os prejuízos de ambas as partes 
e possibilitando a continuidade da prestação da educação após o 
período de suspensão das atividades.
Considerando a situação excepcional da pandemia, considera-se 
razoável a utilização por analogia do §3º do art. 1º da Lei Federal nº 
9.870/99, de modo a se justificar, por meio de planilha, a variação 
da mensalidade com o aumento dos custos para implementação de 
aprimoramentos no processo didático-pedagógico.

8) Se a contratação foi de aulas presenciais e a instituição 
substitui por aulas virtuais, é possivel solicitar o cancelamento por 
quebra de contrato? 

Não há quebra de contrato, tendo em vista que se trata de uma situação 
excepcional de caso furtuito e força maior, previsto no art. 393 do 
Código Civil. Essa situação é aplicada a ambos os contratantes, por isso 
a substituição das aulas presenciais pelas aulas virtuais não implica na 
autorização de cancelamento do contrato.



9) E as faculdades? Como ficam os cursos que precisam de 
prática?

Cabe ressaltar que certos cursos superiores – como os da área de 
saúde, por exemplo – que exigem atividades práticas, não poderão 
ter suas atividades efetuadas pela modalidade não presencial. Assim, 
é necessário oferecer soluções de postergação dessas atividades, 
cumprindo-se a carga horária obrigatória.

10) IMPORTANTE: As alternativas propostas pela instituição de 
ensino devem estar acompanhadas de fundamentação normativa que 
garanta o aval do Ministério da Educação à solução proposta. 

11)  Como fica a situação das creches? 

As creches não estão limitadas a período letivo fixado na lei de diretrizes 
e base da educação. Como as creches não têm prestação continuada 
e nem carga horária mínima a cumprir, as partes devem buscar um 
acordo e cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 
solução justa e efetiva. A transparência é fundamental nesses casos. 
As partes devem conciliar de modo a preservar o equilíbrio e a boa-
fé nas relações de consumo, podendo nos termos do art. 6º inciso V 
do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, solicitar a revisão das 
cláusulas contratuais em razão de fatos supervenientes (corona vírus – 
Covid-19) que as tornem excessivamente onerosas. 
Os pais também podem negociar com as creches e berçários a futura 
prestação dos serviços para após o fim da pandemia ou ainda outras 
alternativas de negociação, como compensação por meio de atividades 
extras ou de recreação. Não sendo o caso, as instituições devem 
oferecer um desconto proporcional à economia de custos indiretos 
(água, energia, alimentação etc) obtida em razão da suspensão forçada 
das atividades.



12) Sobre o transporte escolar, como fica? 

Vale sempre o bom senso. As partes envolvidas devem cooperar entre 
si para que se obtenha uma solução justa e efetiva, de modo a preservar 
o equilíbrio e a boa-fé nas relações de consumo.  Não havendo uma 
proposta diferente, as partes podem optar pelo não pagamento do 
período em que o serviço estiver suspenso.

13)  Como a escola deve prestar informações?

O fornecer deve prestar todas as informações disponíveis para a tomada 
de decisão pelo consumidor.  É muito importante que as instituições de 
ensino criem ou ampliem seus canais de atendimento ao consumidor, 
facilitando a comunicação entre as partes à distância. 
Importante, também, que as instituições de ensino possam oferecer 
informações sobre a evolução das medidas de quarentena e sobre as 
medidas de prevenção da doença, sempre tendo como fonte os canais 
oficiais do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).




