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Caros Clientes, parceiros e colaboradores,

Renovando o nosso compromisso no
assessoramento jurídico, apresentamos o
nosso entendimento sobre os efeitos da
Medida Provisória nº 934, de 1º de Abril de
2020, a qual estabelece normas
excepcionais sobre o ano letivo da
educação básica e do ensino superior
decorrentes das medidas para
enfrentamento da situação de emergência
de saúde pública de que trata a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

ABREVIAÇÃO DA DURAÇÃO DOS CURSOS DE
MEDICINA, FARMÁCIA, ENFERMAGEM E
FISIOTERAPIA
Inicialmente, esclarece-se que o objetivo do
assessoramento é analisar o parágrafo único, do artigo
2º, da Medida Provisória nº 934, de 1º de Abril de
2020, o qual tornou legal a abreviação da duração dos
cursos de Medicina, Farmácia, Enfermagem e
Fisioterapia e, deste modo, se a abreviação do curso
os alunos poderão requerer o abatimento do preço da
semestralidade.
Ao analisar a norma jurídica em questão, observar-se
que o Presidente da República escolheu o verbo poder
no enunciado do parágrafo único - ao contrário do
verbo dever. Pode-se ler com facilidade: [...] a
instituição de educação superior poderá abreviar a
duração dos cursos de Medicina, Farmácia,
Enfermagem e Fisioterapia [...]. Isto significa que
caberá à instituição de ensino decidir sobre a
abreviação ou não dos cursos.

Diante desse quadro, compreende-se que a escolha de
atribuir às instituições de ensino o poder de abreviar ou
não os cursos decorre da autonomia didático-científica,
administrativa, financeira e patrimonial, a qual está
prevista no artigo 207, caput, da Constituição Federal
e, também, com o valor amplamente reconhecido pelo
Supremo Tribunal Federal. (ADI 5.215, rel. min.
Roberto Barroso, j. 28-3-2019, P, DJE de 1º-8-2019;
ADPF 548-MC-REF, rel. min. Cármen Lúcia, j. 31-102018, P, Informativo 922).
Destaca-se: A previsão da autonomia universitária
vem consagrada no art. 207 da Constituição
Federal.
Embora não se revista de caráter de independência
(...), atributo dos Poderes da República, revela a
impossibilidade de exercício de tutela ou indevida
ingerência no âmago próprio das suas funções,
assegurando à universidade a discricionariedade de
dispor ou propor (legislativamente) sobre sua estrutura
e funcionamento administrativo, bem como sobre suas
atividades pedagógicas [...]. (ADI 3.792, rel. min. Dias
Toffoli, j. 22-9-2016, P, DJE de 1º-8-2017).

OS ALUNOS PODERÃO REQUERER O
ABATIMENTO DO PREÇO DA
SEMESTRALIDADE?
Muito bem, superada a primeira parte da exposição,
cabe-nos responder: os alunos poderão requerer o
abatimento do preço da semestralidade?
A prestação de serviço educacional – seja educação
básica e do ensino superior – é regida pelas
disposições do Código de Defesa do Consumidor, isto
é, o contrato de prestação serviço declara como
fornecedor a instituição de ensino e como consumidor
o aluno.
Nesse cenário, considerando a hipótese da instituição
de ensino decidir pela abreviação do curso, entende-se
que os alunos poderão demandar o abatimento do
preço na proporcionalidade da redução da prestação
de serviço.

O posicionamento sobre o risco parte do pressuposto
de que o contrato de prestação de serviço educacional
fixa o preço da prestação de serviço, entre outros
elementos, na duração do curso (semestralidade), isto
é, no total de aulas/tempo/quantidade ofertada ao
aluno.
Sendo assim, ao optar por abreviar o tempo de
conclusão do curso, a instituição de ensino altera a base
contratual da relação de consumo em relação à oferta
inicial que motivou a contratação, portanto, abrindo
espaço para o exercício do direito subjetivo – não de
pleno direito – de pedir o “restabelecimento da
justiça e da utilidade do pacto, por meio da
recomposição da economia contratual, buscando
manter a reciprocidade funcional do contrato (ou seja,
o equilíbrio que deve ser mantido no curso da
execução) que, por vezes, se afasta do da
reciprocidade econômica acordada no momento da
contratação.

Deve-se ter em mente, diante das considerações
apresentadas, que no jogo dos fenômenos econômicos
há sempre um certo risco de não se alcançar
exatamente o lucro ou o resultado projetado na
celebração do contrato.
É inevitável que existam modificações sociais ou na
capacidade econômica das partes, por assim dizer,
normais e previsíveis nas circunstâncias que envolvem
a atividade empresarial.
É por esta razão, que o Código de Defesa do
Consumidor, enquanto um microssistema jurídico,
optou por tutelar os interesses do consumidor;
colocando-o na posição de vulnerável e de maior
proteção do Estado.

Sem prejuízo do analisado, registra-se que o Código
de Defesa do Consumidor acolhe a Teoria Geral dos
Contratos, motivo pelo qual existem institutos jurídicos
do Direito Civil que são frequentemente utilizados na
interpretação das relações consumeristas.
Nesta esteira, destaca-se que a modificação da base
contratual, isto é, a decisão de abreviar o curso,
poderá atrair em eventual ação ajuizada por alunos os
efeitos do instituto jurídico denominado supressio.

A supressio poderá ter seus efeitos sobre o contrato de
consumo em razão do novo comportamento das partes
durante a execução do contrato, redimensionando as
obrigações contratadas.
Esta interpretação decorre da aplicação subsidiária do
artigo 113, §1º, inciso I, do Código Civil: Art. 113. […] §
1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir
o sentido que: I - for confirmado pelo comportamento
das partes posterior à celebração do negócio;

Conclusivamente, orienta-se os clientes, parceiros e
colaboradores para que examinem a real necessidade
– oportunidade e conveniência – de disponibilizar a
opção de abreviação dos cursos, haja vista trata-se de
uma faculdade das instituições de ensino regulada
pela autonomia didático-científica, administrativa,
financeira e patrimonial e, no caso de querer abreviar o
curso, que estruture a instituição de ensino – em
especial o departamento jurídico e financeiro – para a
ampliação do risco de ações judiciais requerendo a
redução do preço da semestralidade; bem como a
devolução em dobro dos valores efetivamente pagos
pelos alunos e afetados pela redução do preço.
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