
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(ÍZA) FEDERAL DA ___ VARA
– SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE

O caso não  envolve  mero  contrato  entre
prestador de serviço e consumidor. Muito
além, o tema se refere à vida educacional,
ao presente e ao futuro, sonhos e anseios
de  alunos  e  de  seus  familiares,  que  se
dedicam, que se esforçam e que almejam
tão-somente uma relação contratual justa.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, cadastrado no CNPJ sob o n.
26.989.715/0030-47,  pelo  Procurador  da  República  signatário,  no  regular  exercício  de  suas
atribuições legais e constitucionais, e com fulcro no artigo 129, inciso III, da Constituição da
República, no artigo 6.º, VII, da Lei Complementar n. 75/93, e nos artigos 1.º e seguintes da Lei
n. 7.347/1985, vem, à presença de Vossa Excelência, muito respeitosamente, ajuizar a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
(com pedido de antecipação da tutela)

em desfavor de:

UNIVERSIDADE TIRADENTES - UNIT, pessoa jurídica de direito
privado  (com  razão  social  SOCIEDADE  DE  EDUCAÇÃO
TIRADENTES LTDA),  inscrita no CNPJ sob o nº 13.013.263/0001-
87, com sede na Avenida Murilo Dantas, 300, Bairro Farolândia, CEP
49032-490, Aracaju-SE, telefone e endereço eletrônico desconhecidos;

E tendo por base os documentos anexos (integralmente digitalizados),
contidos na Notícia de Fato n.  1.35.000.000479/2020-651 (que tramitou perante este MPF em
Sergipe) e as razões de fato e de direito a seguir delineadas:

1 As páginas mencionadas ao longo da presente petição referem-se à numeração constante no apuratório.
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1. DO OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA  2  

A presente Ação Civil Pública tem por objetivo  garantir uma relação
contratual justa entre as partes envolvidas (acadêmicos, acadêmicas, responsáveis financeiros e
Instituição de Ensino Superior demandada), sem onerosidade excessiva, sem comprometer a
sustentabilidade financeira da prestadora de serviço educacional e com equivalência material
das prestações. Pugna-se, pois, pela redução de percentual do valor das mensalidades, dentre
outros pedidos, em virtude da pandemia em curso do novo coronavírus.

2. DA SÍNTESE FÁTICA

A Notícia  de  Fato  de  nº  1.35.000.000479/2020-65  (autos  anexos  –
integralmente digitalizados) foi autuada perante o Ministério Público Federal em Sergipe e
envolve um  conjunto  de  representações  formalizadas  por  acadêmicos,  e/ou  responsáveis
financeiros, de diversos cursos, da Universidade Tiradentes – UNIT. 

Os representantes alegam que, em virtude da pandemia em curso, do
novo coronavírus (causador da doença denominada de COVID 19),  a instituição de ensino
superior procedeu à alteração unilateral dos contratos respectivos, ignorando os pleitos
por redução  dos  valores  pagos  pelos  alunos  a  título  de  mensalidade,  semestralidade,
anualidade enfim. Em síntese, asseveram, os representantes que:

a)  a  UNIT  está  ofertando aulas  à  distância  para  os  alunos  na  parte
teórica; porém, não suspendeu integralmente as aulas, as substituindo por métodos on line, com
diminuição da carga horária ofertada em vários casos, além de não se estar ministrando, em
virtude da não presencialidade, as aulas práticas necessárias em cursos dos quais fazem parte
do currículo, e nos termos em que contratado entre as partes;

b) as aulas virtuais, nesse novo cenário na UNIT, não estão sendo dadas
na mesma qualidade que as presenciais; em cursos como o de Medicina, por exemplo, não há
conjugação com a prática necessária, com as tutorias, visitas aos hospitais e UBS’s;

c) os alunos não estão usufruindo de toda a estrutura da instituição de
ensino superior; ademais, a UNIT, por evidente, teve redução de custos consideráveis, como
manutenção de todo o prédio e instalações,  utilização dos equipamentos  e dos locais  para
ministração de aulas práticas, consumo de energia, de água, de materiais de consumo e de

2  A presente peça inaugural tem como base argumentos e textos constantes de demanda judicial proposta pelo
Procurador da República GUILHERME FERNANDES FERREIRA TAVARES  perante a Justiça Federal em
Barra  do  Garças/MT;  bem  como  da  demanda  judicial  proposta  pelos  Defensores  Públicos  Estaduais
CHRISTIANO PINHEIRO DA COSTA e RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA, pela Promotora de
Justiça SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS e pelo Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da
ALE-AM, o Deputado Estadual JOÃO LUIZ ALMEIDA DA SILVA perante a Justiça de Manaus-AM em
21/04/2020; e,  também, da demanda judicial  proposta pelo Procurador da República  RAFAEL RIBEIRO
RAYOL perante a Justiça Federal em Juazeiro do Norte/CE, em 27/04/2020.
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limpeza,  de  telefone  e  também  a  interrupção  total  de  outros  serviços  em geral,  além  do
pagamento de transporte aos professores, dentre outros;

d) a postura da UNIT, irredutível quanto à redução dos valores pagos
pelos  alunos,  não  é  razoável,  sobretudo considerando os  impactos  da  pandemia  na  ordem
financeira  e  econômica  das  famílias,  com redução  de  seus  salários,  perda  de  empregos  e
redução do poder econômico, trazidos pelo distanciamento social;

e) o que se tem, em realidade, é a visível quebra contratual, por parte da
UNIT, posto que não foi contratado ensino à distância.

Os acadêmicos e/ou responsáveis financeiros, então, pugnam por: 

i)  não incidência de multas,  juros e  correção monetária  em caso de
atrasos  após  o  vencimento  do  boleto  da  mensalidade,  por  conta  de
salários que estão sendo atrasados etc;

ii)  redução  do  valor  da  mensalidade  (inclusive  retroativamente,  a
começar  no  mês  de  março  de  2020);  possibilidade  de  trancamento,
desistência ou cancelamento da matrícula no meio do semestre para os
alunos que não estão em condições financeiras de dar seguimento aos
estudos, sem a cobrança de multas e encargos contratuais caso o pleito
se faça no período de distanciamento social;

iii) apresentação de planilha de custos pela Universidade Tiradentes –
UNIT, notadamente nesse período de pandemia;

iv) em relação aos alunos do Curso de Medicina:

iv.1) que seja restituído o valor da mensalidade do mês de março/
2020 a todos os responsáveis financeiros de alunos, proporcional
aos dias de aulas suspensas que não foram consideradas férias e
os alunos não tiveram aulas, sequer não presenciais. Afinal, só
tiveram  17  (dezessete)  dias  de  aulas  efetivas  do  Curso  de
Medicina no mês de março/2020;

iv.2) que para os estudantes do internato - ou todos aqueles em
cursos  que  possuem  períodos  majoritariamente  práticos  –
que,  se  preferirem,  possam  a) suspender  o  pagamento  das
mensalidades durante o período de paralisação das aulas práticas,
ou; b) em caso de impossibilidade de suspensão total, que o valor
da  mensalidade  seja  cobrado  de  forma  proporcional  ao  que  é
ofertado,  uma vez que o internato  do Curso de Medicina,  por
exemplo,  é  um  período  predominantemente  prático  (nessa
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hipótese, o pagamento do saldo devedor seria pago, sem juros,
entre os meses em que as aulas práticas forem repostas);

iv.3) apresentação de cronograma/reposição das aulas práticas;

v) e,  por  fim,  que não seja  aberto novo período letivo sem que
termine totalmente o período letivo atual, que foi suspenso ainda no
mês de março/2020;  e que não reabra novo período até que todas as
aulas práticas acumuladas (não ministradas em razão da pandemia em
curso) sejam repostas com a devida qualidade;

O  MPF,  ato  contínuo,  frente  à  urgência  do  caso  e  em  virtude  da
pandemia,  oficiou  à  instituição  de  ensino  superior  para  que  prestasse  informações  em 05
(cinco)  dias,  devendo  especificar  se  atenderá,  ou  não,  cada  um  dos  pleitos  apresentados,
fazendo-o de forma justificada,  sob pena de não restar a este MPF alternativa a não ser o
ajuizamento urgente de Ação Civil Pública em defesa dos alunos-consumidores;

A Universidade Tiradentes – UNIT, prestou,  em síntese, as seguintes
informações (fls. 40-53 e documentos de fls. 54-121):

1) a partir da autorização do Ministério da Educação - MEC (Portarias 343,
345 e 395) pela substituição de aulas presenciais por aulas em meio digitais,
a  UNIT,  “em pouco  mais  de  uma  semana  conseguiu  capacitar  pessoas  e
implementar  seu  parque  tecnológico  para  poder  disponibilizar  para  seu
alunado a continuidade de suas atividades acadêmicas nos mesmos dias e
horários que aconteciam as aulas presenciais”; a respeito das aulas práticas,
sedimentou:  “estas  serão  repostas  no  momento  que  houver  liberação  das
autoridades públicas para atividades presenciais”;

2) as aulas por meio digitais mantêm, sim, qualidade; a respeito, consigna-se
que a UNIT há alguns anos já vinha trabalhando com ferramentas diversas
nesse sentido, cabendo salientar que a instituição de ensino superior “foi a
primeira escola de nível superior do mundo a receber no ano de 2018 um
prêmio da Google em razão da utilização das ‘ferramentas Google com o
objetivo de mudar a cultura de sala de aula tornando-a mais colaborativa,
dinâmica e inspiracional para os futuros profissionais’”;

3) novamente,  quanto  às  aulas  práticas  (especificamente  do  Curso  de
Medicina,  então  objeto  de  questionamento),  há  planejamento  específico,
inclusive com participação das lideranças das turmas, com cronograma de
retomada  de  atividades  previstas,  à  época,  para  01.º/06/2020  (a  eventual
retomada depende das autoridades públicas); logo, a não aplicação das aulas
práticas não implica “quebra de contrato”;

4) a redução de custos não tem alcançado números significativos que permita
concluir que a instituição de ensino esteja obtendo algum “lucro”;
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5) a UNIT, ciente dos efeitos econômicos da pandemia, elaborou políticas
financeiras de atendimento individual ao aluno (e responsáveis financeiros)
que se encontra em situação financeira difícil; não é caso de se aplicar   um
desconto indiscriminado, (…) a crise afeta as pessoas de forma individual.

E quanto aos pleitos a UNIT asseverou:  (…) 

a)  não  incidência  de  multas,  juros  e  correção  monetária  em  caso  de
atrasos  após  o  vencimento  do  boleto  da  mensalidade,  por  conta  de
salários que estão sendo atrasados, etc;

As mensalidades com vencimento em 30 de março foram prorrogadas para o
dia  08 de abril  para  todos os alunos.  As vencidas  no mês de abril  (30/4)
tiveram vencimento  prorrogado para  11  de  maio,  com a  possibilidade  de
parcelamento em até 04 vezes sem juros.

Estabelecer  uma  isenção  geral  de  encargos  moratórios,  certamente  irá
acarretar problemas financeiros para a universidade quanto ao pagamento de
seus colaboradores e fornecedores.

b) redução do valor da mensalidade;

Não  há  razões  que  justifiquem  tal  medida.  Os  impactos  decorrentes  da
emergência  sanitária  não  afetam a  todos  de  forma  uniforme.  A folha  de
pagamento  de  colaboradores  de  qualquer  prestador  de  serviço  é  o
componente financeiro que mais influencia nos custos totais da prestação do
serviço. No setor de educação com certeza. Não há a mínima possibilidade
de redução dos salários de professores e pessoal de apoio.

Ainda há a incerteza quanto aos custos necessários para as reposições das
atividades práticas que, em princípio, devem aumentar. Ademais, os casos
individuais  trazidos para  os  setores  de atendimento ao aluno estão sendo
tratados de forma a facilitar os pagamentos de mensalidades.

c)  possibilidade  de  trancamento,  desistência  ou  cancelamento  da
matrícula  no  meio  do  semestre  para  os  alunos  que  não  estão  em
condições financeiras de dar seguimento aos estudos, sem a cobrança de
multas  e  encargos  contratuais  caso  o  requerimento  seja  formulado
durante o período de isolamento social;

Os  alunos  devem  observar  o  calendário  acadêmico  para  trancamento  de
matrícula ou de disciplinas. Em regra,  não há cobrança de multas, mas a
observância  do  calendário  é  primordial  para  a  dispensa  de  encargos
educacionais. Essa medida não é recomendada em razão da perda pelo aluno
de  tudo  que  ate  aqui  foi  apreendido,  devendo  ser  repetido  em momento
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posterior. Orientamos que o aluno procure nosso setor de atendimento para
buscar uma solução financeira.

d) Que seja restituído o valor da mensalidade do mês de março/2020 e
todos  os  responsáveis  financeiros  de  alunos  do  curso  de  medicina,
proporcional aos dias de aulas suspensas que não foram consideradas
férias e os alunos não tiveram aulas, sequer não presenciais. Só tiveram
17 dias de aulas efetivas do curso de medicina no mês de março.

As  aulas  não  ministradas  na  semana  em  que  as  atividades  escolares
presenciais foram suspensas estão sendo repostas dentro do planejamento de
cada Coordenação de Curso. (...)”.

À  frente,  em  contraposição  ao  alegado  pela  Instituição  de  Ensino
Superior, foram apresentados os seguintes argumentos (fls. 152-158), em manifestação citando
e nominando mais de 50 (cinquenta) alunos que pensam em “trancar” suas matrículas:

1) a UNIT, em verdade não implementou parque tecnológico em razão
da pandemia em curso. “A UNIT firmou convênio com a GOOGLE no
ano de 2016 o que possibilitou aos alunos o acesso as ferramentas do
GSUITE. Exemplos: o classroom; e-mail; Hangouts, entre outros. Uma
dessas ferramentas é o Google Meet, plataforma que permite conversas
instantâneas mediante vídeo”; Logo, “a UNIT não implementou essa
plataforma após a pandemia e sim desde o ano de 2016 quando firmou
o  supramencionado  contrato  com  a  google,  conforme  comprova  o
próprio  site  da  universidade.  (https://portal.unit.br/blog/noticias/parceria-da-
unit-com-o-google-se-tornamodelo-de-projeto-em-japoata/)”

2) as aulas virtuais não substituem a contento as aulas presenciais; “a
aula virtual  depende de vários  fatores para que seja prestada com a
devida  qualidade,  entre  elas:  ambiente  silencioso  e  confortável;  boa
iluminação; organização de forma geral; e é claro, uma boa conexão
com a  internet”; e “é plenamente possível concluir que nem todos os
alunos dispõem das condições ideais (fatores acima mencionados) para
o aprendizado  on-line. É impossível comparar o aprendizado em sala
de aula, com a figura do professor e seus colegas ao lado, com o ensino
mediante uma plataforma de vídeo que depende de tantos fatores para
que seja prestada e por conseguinte, que a matéria seja abstraída”;

3) quanto  às  aulas  práticas:  “cumpre  aqui  destacar  que  as  aulas
mencionadas (matérias), a qual a UNIT admite que não estão sendo
ministradas,  mesmo  que  em  virtude  de  determinação/proibição  do
MEC,  não  foram  retiradas  dos  horários  dos  alunos  e,  portanto,
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continuam  sendo  cobradas  normalmente”;  E  isso  não  é  apenas  no
Curso de Medicina, mas em todos que necessitam de aulas práticas;

4) quanto aos custos, solicita-se que a UNIT comprove que seus gastos
permaneceram no mesmo patamar que antes da pandemia em curso;

E, por fim, reitera-se a pretensão dos alunos da Universidade Tiradentes
consistente na redução da mensalidade, tendo em vista que:

i) O serviço contratado não está sendo devidamente prestado, uma vez
que os cursos são presenciais e não à distância;

ii) o nítido fato de que a prestação se tornou excessivamente onerosa
para  os  alunos  (diminuição  de  suas  rendas,  perda  de  empregos),
enquanto que para a Instituição de Ensino Superior houve economia,
vale dizer, restaurar o equilíbrio entre as partes;

iii)  se considere a calamidade pública e a essencialidade dos serviços
educacionais, haja vista que a não redução das mensalidades e a má
qualidade  e/ou  diferente  forma  do serviço  educacional  prestado faz
com que diversos alunos pensem em trancar suas matrículas.

Eis que novas representações foram sendo apresentadas ao MPF (fls.
126, 132, 138-139, 159-160, 166-167, 173, 185, 196-243, 266-267, 285, 291-292, 298, 304,
310 e 318-568, juntando-se aos autos, inclusive, o Plano de Desenvolvimento Institucional –
PDI, da Universidade Tiradentes - UNIT; 570-571, 577, 583, 589, 596, 602, 609, e ainda,
manifesto coletivo, com “termo de adesão” - firmado por mais de 40 representantes - pedindo
providências  e,  em  especial,  que  este  MPF  atuasse  como  mediador  em  audiência  de
conciliação); de pronto, este Órgão Ministerial encaminhou as informações da Universidade
Tiradentes  –  UNIT para  os  interessados  de  forma  que,  querendo,  pudessem se  manifestar
quanto ao conteúdo (fls. 123, 125, 146, 147, 148, 165, 172, 180-183, 190).

Por fim, agendou-se reuniões virtuais: no dia 01.º/06/2020 (fls. 274-
280) e no dia 03/06/2020 (fls. 616-620), entre as partes (acadêmicos e Instituição de Ensino
Superior), com o propósito de se encontrar solução consensual para o embate.

É de bom tom trazer à colação o resumo da reunião conjunta realizada
entre alunos, responsáveis e Instituição de Ensino Superior, no verbo:

“(…)
I. O MPF, de início, fez breve narrativa da apuração em exame. A íntegra da
ata da última reunião (01/06/2020 - a qual consigna informações detalhadas 
do caso) e da presente (03/06/2020) já foi e/ou será disponibilizada a todos os
interessados.  Em  específico,  destacou-se,  de  modo  sucinto,  os  principais
pleitos dos representantes. O MPF, em sequência, rememorou que o objetivo
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desta reunião conjunta é a busca de uma solução consensual entre as partes,
de forma a resolver extrajudicialmente o embate;

II.  A  UNIT,  então,  apresentou  o  panorama  da  questão  sob  a  ótica
administrativa,  financeira  e  acadêmica.  Dentre  outras  informações,
explicitou-se o seguinte:  a) o Presidente do Grupo Tiradentes,  LUCIANO
KLIEMASHEWSK  MARINHO,  esclareceu  que:  desde  o  começo  da
pandemia em curso vem sendo realizado atendimento específico aos alunos a
respeito de suas demandas, existindo inclusive uma Central de Atendimentos;
a  UNIT preza,  e  sempre  prezou,  pela  qualidade do  ensino,  sendo que  ao
longo de sua história já  são mais de 70 mil  alunos formados;  b) o  Vice-
Presidente  Acadêmico  do  Grupo  Tiradentes  TEMISSON  JOSÉ  DOS
SANTOS, fez apresentação relatando que: o plano acadêmico, em virtude da
pandemia,  tem  como  ênfase  “cuidar  das  pessoas”;  esforços  estão
concentrados na implantação de “Aprendizado Remoto e Atuação Docente na
Era  Digital”,  com  cerca  de  600  professores  capacitados,  330  horas  de
capacitação  com  instrutores,  além  de  instrumentos  ininterruptos  de
autocapacitação  disponibilizados;  foram  apresentados  gráficos  com  a
presença dos alunos em sala de aula no período anterior à pandemia e atual
(assinalando-se  até  a  ocorrência  de  aumento  dos  alunos  em  sala,  agora
virtual); igualmente foram mostradas pesquisas de satisfação, com resultado
positivo, quanto às aulas virtuais;  existência de planejamento de reposição
das  atividades  didáticas  não  executadas  (essencialmente  aulas  práticas,
presenciais,  que  não  estão  sendo  realizadas);  c) o  Vice-Presidente
Administrativo  e  Financeiro  do  Grupo  Tiradentes,  MARCELO  ADLER,
também fez apresentação e ressaltou que: foram realizados investimentos de
aperfeiçoamento dos docentes e aprimoramento das plataformas digitais para
garantir a continuidade da qualidade do ensino aos alunos; quanto aos custos,
tem-se que a folha de pagamento (os docentes representam a maior parte do
aporte de recursos) segue sendo a mesma, sem alterações significativas; um
desconto  linear,  sem  observação  de  custos  concretos,  traria  impactos
relevantes a um setor que emprega muitas pessoas; há a preocupação, ainda,
quanto  ao  retorno  das  atividades  presenciais,  porquanto  diversas  medidas
terão de ser implementadas e custeadas pela instituição de ensino superior
para garantir as regras (novas) de distanciamento/afastamento, higienização
etc,  além  de  que  serão  necessários  mais  professores  para  menos  alunos;
apresentado quadro-resumo dos custos quanto à energia, água etc, mostrando
que o impacto no orçamento, de janeiro a abril/2020 foi de 0,5% (cerca de R$
342 mil); mencionou-se o aumento da inadimplência em virtude da pandemia
e, em especial, a implementação, pela UNIT, de todo um programa de novas
condições  de  pagamento,  com  reparcelamentos  e  de  forma  a  tentar  não
comprometer a renda das famílias, além da existência de seguro educacional
para os casos de alunos e/ou responsáveis que perderam o emprego;

III – Os alunos e responsáveis, então, passaram a fazer suas considerações. O
pai  de  aluno  do  Curso  de  Medicina,  MIGUEL  EDUARDO  BRITO
ARAGÃO ponderou que não se está questionando a capacidade técnica e
educacional  da  UNIT.  O questionamento  é  sobre  o  valor  da  mensalidade
continuar  inalterado  quando,  no  Curso  de  Medicina,  por  exemplo,  que  é
essencialmente prático (na UNIT esse é um diferencial) não estão ocorrendo
as  aulas  práticas.  Questionou  a  razão  de  o  Curso  de  Direto  ter  uma
mensalidade de cerca de R$ 1,2 mil e o Curso de Medicina ser R$ 7 mil, e
completou: o motivo são todas as aulas práticas e diferenciadas e tudo que
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isso  envolve,  mas  agora  não  estão  ocorrendo!;  Queremos  clareza,  “jogo
limpo”, “jogo claro”, “transparência”, ver a Planilha de Custos; e queremos
poder trancar a matrícula dos alunos, sem qualquer custo, e voltar quando as
aulas retornarem de forma regular. A aluna do Curso de Medicina, JULIANA
PEREIRA DE  LUCENA MENEZES,  ressaltou  que  os  alunos  também
fizeram pesquisas e que a situação apresentada é diversa daquela encontrada
pela UNIT; que vários dos telefones disponibilizados pela UNIT, para atender
aos alunos, simplesmente não funcionam e que, nos canais em que o contato
acontece os profissionais da UNIT não estão capacitados para responder aos
questionamentos;  que num período de 2 meses e meio foram realizadas 3
reuniões com 5 ou 6 pais representantes (de um universo de 800 alunos –
Curso de Medicina), o que é pouco; há vários relatos e desabafos de alunos e
de professores com dificuldades quanto à utilização das plataformas digitais
(professores  chegam a recorrer  a alunos pedindo auxílio);  há  inadequação
quanto  ao  planejamento  do  semestre  e  reposição  das  aulas;  fez-se  outros
diversos questionamentos, inclusive quanto à redução de custos (perguntou-
se  sobre  como a  UNIT está  agindo em relação  à  Medida  Provisória  que
permitiu  a suspensão dos contratos  de trabalho;  mencionou-se,  ainda,  que
houve  redução  do  valor  pagos  a  professores,  que  não  estão  recebendo
adicionais  de  “periculosidade”  e  “insalubridade”).  O  aluno  do  Curso  de
Direito,  VINICIUS FORTALEZA VIEIRA, pontuou que: igualmente não
se questiona a qualidade dos professores, mas sim, o meio de apresentação
das aulas, cuja alteração (de presencial para virtual) traz a necessidade de
readequação contratual e a consequente redução do valor das mensalidades;
as aulas on-line não são como as presenciais e dependem de uma série de
fatores (inclusive dos alunos que precisam de equipamentos, acesso à internet
de qualidade etc); ressaltou o risco da atividade empresarial, fator que é da
UNIT e não dos alunos e seus responsáveis financeiros. A aluna do Curso de
Fisioterapia,  MARCELA MARIA SILVA MONTEIRO expôs  que:  para
cursos  essencialmente  práticos  (Fisioterapia,  por  exemplo:  80% prático  e
20% teórico) não é justo que não se tenha redução do valor das mensalidades
já que não estão sendo realizadas as aulas práticas (contatos com pacientes;
aulas com peças de anatomia etc); os professores são excelentes, mas as aulas
não são realizadas a contento. “Como ler um ‘raio-x’ on-line? - isso ocorreu
hoje, em sala de aula virtual” questionou. A aluna do Curso de Psicologia,
PAULA BIDEGAIN  MARTINS asseverou  que:  a  aprendizagem  é  um
processo  complexo,  em  especial  na  relação  professor-aluno  e  as  aulas
perderam em qualidade,  não  pelos  professores,  mais  em virtude  do  meio
utilizado (aulas virtuais), pois os professores sempre foram preparados para
estar em sala de aula, interagir,  se movimentar e isso não ocorre no novo
ambiente; chega-se a ter 50 (cinquenta) alunos on-line, e como não é ensino à
distância – EAD (não havendo preparação nesse sentido) não é viável tirar
dúvidas etc; quanto às mensalidades, juros foram cobrados, embora se tenha
dito  que  não  seriam;  como se  sabe,  os  estágios  estão  suspensos,  mas  as
mensalidades  continuam  sendo  cobradas  de  modo  integral;  igualmente
apresentou pesquisas com alunos, com resultados diferentes dos da UNIT;

IV – O MPF, então, fez o seguinte encaminhamento: como muitas questões
foram realizadas (somente algumas delas registradas nesta ata específica), os
alunos  e  responsáveis  farão  um  documento  com  todas  as  questões  e
enviarão ao MPF que os encaminhará à UNIT para apresentar as respostas;
sem prejuízo de, nesse momento, a Instituição de Ensino Superior esclarecer
alguns pontos que foram apresentados;
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V – A UNIT,  então,  fez  alguns  esclarecimentos.  O  Presidente  do  Grupo
Tiradentes,  LUCIANO  KLIEMASHEWSK  MARINHO,  selou  que:  é
gratificante ouvir a qualidade do ensino ressaltada por todos e que esse é o
grande objetivo da UNIT; agradeceu por todas as contribuições efetuadas,
que muito podem auxiliar para aprimoramentos; as aulas práticas, enfatizou,
serão repostas assim que for possível (autorizado) o retorno, sendo que não
haverá  cobrança  de  valores  por  elas,  quando  retornarem;  explicou  que  a
planilha  de  custos  apresentada  nessa  reunião  foi  apenas  um  resumo  e  a
respeito dos questionamentos apresentados ao MPF que os enviou à UNIT; as
plataformas digitais que, de fato, como a UNIT sempre afirmou, já existiam
há alguns anos, eram opcionais, mas agora se tornaram obrigatórias e, por
esse motivo, nem todos estavam capacitados; não houve redução de salário
de  professores  (apenas  a  suspensão  do  pagamento  de  adicional  de
insalubridade,  por  não  estar  sendo  exercida  atividade  nessas  condições);
quanto às pesquisas divergentes há que se avaliar o método e a forma das
perguntas; destacou que as pesquisas da UNIT ocorrem durante o uso das
plataformas  e,  ao  todo,  foram  87  mil  respostas  no  período  anterior  à
pandemia e 86 mil respostas nesse novo período; esclareceu que realmente
havia um número de telefone errado para atendimentos aos alunos e que já se
determinou a  correção;  informou,  respondendo à  pergunta  do MPF,  que  a
UNIT em Sergipe tem 15.134 alunos;

VI – Por fim, o MPF, ressaltando que o objetivo da reunião é a busca de uma
solução consensual, questionou à UNIT se, diante de todas as avaliações e
considerações,  há  alguma  possibilidade  de  redução  do  valor  das
mensalidades;  ao  que  o  Presidente  do  Grupo  Tiradentes,  LUCIANO
KLIEMASHEWSK MARINHO explicou que  foram realizados  todos  os
estudos  e  exercícios  possíveis,  e  por  essa  razão  se  elaborou  todo  um
programa  de  parcelamento;  entretanto,  uma  redução  linear  do  valor  das
mensalidades comprometeria o futuro da UNIT e isso, então, não é possível e
viável de ser efetuado;

VII – O MPF agradeceu a presença e a disposição de todos e explicou que
pela urgência e relevância da questão tomará decisão de encaminhamento do
caso ainda na semana em curso. A reunião foi encerrada por volta das 17
horas. (...)” (os grifos constam no original).

E como não foi possível garantir avanços na seara extrajudicial, mister
o ajuizamento da presente Ação Civil Pública perante a Justiça Federal.
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3. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

3.1 –  DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

A Constituição da República atual, em seu artigo 109, dispôs sobre as
hipóteses a serem submetidas à jurisdição federal, o que define, por simetria, a atribuição deste
Ministério Público Federal para averiguar os fatos de natureza federal. Nesse termos, o inciso I,
do  citado  dispositivo  constitucional  aduz,  como cediço,  que  “aos  juízes  federais  compete
processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal
forem  interessadas  na  condição  de  autoras,  rés,  assistentes  ou  oponentes,  exceto  as  de
falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.

A sua  vez,  o  artigo  211,  §  1.°,  da  Constituição,  sela  que  a  União
organizará o sistema federal de ensino. E acrescenta o artigo 9.°, IX e o artigo 16, II, da Lei
de Diretrizes Básicas da Educação – LDB, aduzindo que  as instituições de ensino    superior  
instituídas pela iniciativa privada fazem parte, necessariamente, do   sistema federal de ensino  ,
competindo à União, por meio do Ministério da Educação, credenciar, autorizar, reconhecer,
supervisionar e avaliar essas instituições e seus respectivos cursos superiores.

Com efeito, compete à Justiça Federal debruçar-se sobre as questões
que versam interesses da União ou de seus órgãos e não há negar que o ensino superior é
normatizado,  regulado  e  supervisionado  pela  União,  através  do  Ministério  da  Educação,
fazendo  parte  do  sistema  de  ensino  superior  todas  as  entidades  particulares  de  ensino  de
graduação, de que é exemplo a demandada. Assim, se há interesse da União (Ministério da
Educação  -  MEC)  em  normatizar,  regular,  avaliar  e  supervisionar  essas  entidades,  resta
evidente a competência da Justiça Federal para discutir eventuais ações ou omissões aptas a
comprometer o adequado desenvolvimento educacional de acadêmicos e acadêmicas e, por
simetria, notória a legitimidade para causa deste Ministério Público Federal.

Ademais, o artigo 129, inciso III, da Constituição da República Federa-
tiva do Brasil, prescreve que “são funções institucionais do Ministério Público promover o in-
quérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.”

A legitimidade do Ministério Público está assegurada, também, na Lei
Complementar n. 75/1993, Lei Orgânica do Ministério Público da União, que prevê: 

Art. 37. O Ministério Público Federal exercerá as suas funções:

I - nas causas de competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tri-
bunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais, e
dos Tribunais e Juízes Eleitorais;  (...)
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A Lei 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, estatui que:

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta lei (…) ações de responsabilidade
por danos morais e patrimoniais causados: 

(…)

II – ao consumidor; (…)

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.

(...)

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: 
I – o Ministério Público;

Outrossim, está consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento
de  que  “à  luz  do  sistema  e  dos  princípios  constitucionais,  nomeadamente  o  princípio
federativo, é atribuição do Ministério Público da União promover as ações civis públicas de
interesse federal e ao Ministério Público Estadual as demais” (Superior Tribunal de Justiça, 1ª
Turma, Recurso especial nº 440.002 – SE , Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 06/12/2004, P.195).
No mesmo sentido os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1057878/RS, Relator

Min. Herman Benjamim, DJe 21/08/2009; REsp 876936/RJ, Relator Min. Luiz Fux, DJe 13/11/2008). 

Demais disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
tem considerado que a presença do Ministério Público Federal no polo ativo da demanda atrai
a competência da justiça especializada. Observe-se: 

RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  AJUIZADA  PELO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA
FEDERAL. DISSÍDIO NOTÓRIO.1. Os arts. 8º, inc. III e art. 26, § 3º da Lei
n.  6.385/1976,  arts.  10,  IX  e  11,  VII,  da  Lei  n.  4.595/1964;  e  art.  81,
parágrafo único, inc. I, da Lei 8.078/1990, tidos por violados, não possuem
aptidão suficiente para infirmar o fundamento central do acórdão recorrido -
a competência para apreciação da ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público Federal -, o que atrai a incidência analógica da Súmula 284 do STF,
do  seguinte  teor:  É  inadmissível  o  recurso  extraordinário,  quando  a
deficiência  na  sua  fundamentação  não  permitir  a  exata  compreensão  da
controvérsia. 2. A ação civil pública, como as demais, submete-se, quanto
à  competência,  à  regra  estabelecida  no  art.  109,  I,  da  Constituição,
segundo a qual cabe aos juízes federais processar e julgar"as causas em
que  a  União,  entidade  autárquica  ou  empresa  pública  federal  forem
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto
as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral
e  à  Justiça  do  Trabalho".  Assim,  figurando  como  autor  da  ação  o
Ministério Público Federal, que é órgão da União, a competência para a
causa é da Justiça Federal.3. Recurso especial  parcialmente conhecido e
nesta  parte  provido  para  determinar  o  prosseguimento  do  julgamento  da
presente  ação  civil  pública  na  Justiça  Federal"(REsp  1.283.737/DF,  Rel.
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Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
22/10/2013, DJe 25/03/2014, grifos).

Logo, demonstrada está a legitimidade do Ministério Público Federal
para a propositura da presente Ação Civil Pública, sendo competente a Seção Judiciária da
Justiça Federal no Estado de Sergipe para processar e julgar o feito.

3.2 –  DA LEGITIMIDADE DA DEMANDADA.

A Instituição  de Ensino Superior  –  IES demandada,  a  Universidade
Tiradentes – UNIT, é parte legítima para figurar no polo passivo desta Ação Civil  Pública
porquanto, como integrante do sistema federal de ensino tem o dever de atuar positivamente,
nos termos das normas de regência (em especial  o Código de Defesa do Consumidor),  de
forma a assegurar a continuidade da formação educacional de seus acadêmicos e acadêmicas,
garantindo-se-lhes o equilíbrio das prestações entre as partes. 

Não  pode (e  não deve)  a  demandada,  no  âmago  de  uma pandemia
global, nacional e local, ignorar as normas protetivas aos alunos-consumidores e, de forma
unilateral, modificar essencialmente (como modificou) a relação contratual-educacional. 

Deveras,  cabe remarcar que se trata não de mero contrato entre
prestador de serviço e consumidor.  Muito além, o caso envolve a vida educacional,  o
presente e o futuro, sonhos e anseios de alunos e seus familiares. E a pandemia é fator a ser
suportado por todos, com equanimidade, muito ao contrário do que se verifica no caso em
exame. A demandada, por suas ações e omissões, deve responder perante a Justiça Federal, nos
termos em que delineados nesta Ação Civil Pública.

3.3  DA  ONEROSIDADE  EXCESSIVA  NAS  MENSALIDADES
(SEMESTRALIDADES) COBRADAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
DURANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)

O caso em exame traz à luz a  onerosidade excessiva, decorrente da
pandemia  do  novo coronavírus  (causador  da  COVID-19),  que  vem sendo  suportada  pelos
acadêmicos  ou  responsáveis  financeiros  no  pagamento  das  mensalidades,  semestralidades,
enfim; notadamente face à suspensão das aulas presenciais, nas Instituições de Ensino.

Nesse  toar,  a  presente  demanda  judicial  não  tem  por  escopo
regulamentar a forma de prestação do serviço, mas discutir a relação de consumo travada à luz
do Código de Defesa do Consumidor -  CDC, verificando se o serviço está  observando as
normas e os princípios encampados na Legislação Consumerista.
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Deveras,  uma  das  premissas  do  CDC,  estabelecida  no  artigo  6.º,
transmuta-se no direito  básico do consumidor à  modificação das  cláusulas  contratuais  que
estabeleçam prestações desproporcionais ou sua  revisão em razão de fatos supervenientes
que as tornem excessivamente onerosas, a saber:

Art. 6º, CDC. São direitos básicos do consumidor: (...)

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações
desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as
tornem excessivamente onerosas;

O próprio Código Civil, vale remarcar, dialoga com o dispositivo em
tela, ao definir, em seus artigos 478, 479 e 480, a possibilidade de modificação equitativa das
condições do contrato, em situações extraordinárias, que tornem o cumprimento das   obrigações  
contratuais extremamente oneroso para uma das partes e vantajoso para   outra,   no verbo:

Art.  478,  CC.  Nos  contratos  de  execução  continuada  ou  diferida,  se  a
prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema
vantagem  para  a  outra,  em  virtude  de  acontecimentos  extraordinários  e
imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da
sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Art. 479, CC. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar
equitativamente as condições do contrato.

Art.  480,  CC.  Se  no  contrato  as  obrigações  couberem a  apenas  uma das
partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o
modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.

Ora  pois,  no  caso  em  exame,  os  alunos-consumidores  celebraram
contrato com a Instituição de Ensino Superior demandada para que ela lhes prestasse o serviço
educacional na  modalidade presencial (com tudo que, nesse modal,  é oferecido: uso de
diversas instalações; espaço de interação entre alunos-alunos, alunos-professores, alunos-
funcionários; aulas teóricas e práticas com contato pessoal etc; fatores conhecidos pelos
alunos antes da celebração dos contratos, seja pelo histórico e reputação da demandada,
seja pelo conhecimento obtido das informações e impressões de outros alunos, amigos,
familiares). Contudo, em razão da suspensão das atividades presenciais - medida de prevenção
e contenção à disseminação da pandemia -, o serviço vem sendo executado de modo diverso
ao previamente contratado, sem que se tenha realizado qualquer ajuste nas avenças, em
especial nos preços das mensalidades, semestralidades.

Nesse  contexto,  impossível  descurar  que  as  repercussões  de  uma
situação de emergência em saúde de importância internacional operam-se para além da seara
médica,  reverberando,  financeira  e  economicamente,  em  toda  a  sociedade;  de  forma
contundente, nos profissionais autônomos e atividades similares.
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À evidência, com a suspensão das aulas presenciais, há uma redução
nos gastos, para as entidades de ensino privado, que não mais arcam com as despesas
operacionais  (energia,  água,  vale  transporte  dos  funcionários  etc.)  em  virtude  da  não
utilização dos espaços físicos e seus respectivos serviços-meio.

Outrossim,  sob  a  ótica  dos  alunos-consumidores,  há  um  aumento,
igualmente significativo, dos gastos, fruto da permanência física em casa, nas 24 horas do dia,
que,  por  sua  vez,  é  consequência  da  adesão  ao  distanciamento  social,  nos  moldes
recomendados pelas autoridades médicas e sanitárias; e, em muitos casos, ainda, do regime de
trabalho home office, avultando os custos de energia elétrica, água, alimentação, entre outros.

E não remanescem dúvidas  de  que  toda  a  sociedade sergipana  se
defronta  com uma circunstância  absolutamente  excepcional  e  superveniente,  que,  na
conjuntura  exposta,  além  de  alterar  o  modo  da  execução  do  contrato,  findou  por
acarretar em onerosidade excessiva a ser suportada pelos alunos-consumidores.

Nessa trilha, cabe rememorar que a Política Nacional de Relações de
Consumo consagra, como vetor fundamental, a proteção dos interesses econômicos, atendido o
princípio da harmonização dos interesses dos participantes das relações consumeristas. Veja-se:

Art. 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o
atendimento  das  necessidades  dos  consumidores,  o  respeito  à  sua
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos,
a  melhoria  da  sua  qualidade  de  vida,  bem  como  a  transparência  e
harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: 

(...)

III  -  harmonização  dos  interesses  dos  participantes  das  relações  de
consumo.

Logo, considerando as especificidades visualizadas no caso em tela, a
equivalência material das prestações  apresenta-se, nos dizeres de Paulo Luiz Netto Lobo,
como um dos princípios fundamentais  do atual direito contratual, aplicável,  por óbvio, nas
relações de consumo. Vale transcrever as seguintes menções:

“ESSE  PRINCÍPIO  PRESERVA  A  EQUAÇÃO  E  O  JUSTO
EQUILÍBRIO  DO  CONTRATO,  SEJA  PARA  MANTER  A
PROPORCIONALIDADE INICIAL DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES,
SEJA PARA CORRIGIR OS DESEQUILÍBRIOS SUPERVENIENTES,
POUCO  IMPORTANDO  QUE  AS  MUDANÇAS  DE
CIRCUNSTÂNCIAS PUDESSEM SER PREVISÍVEIS. O que interessa
não é mais a exigência cega de cumprimento do contrato, da forma como
foi assinado ou celebrado, mas se sua execução não acarreta vantagem
desproporcional  para  uma  das  partes  e  onerosidade  excessiva  para
outra,  aferíveis  objetivamente,  segundo  as  regras  da  experiência
ordinária”. (Transformações Gerais do Contrato, RTDC, vol. 16, 2003, p. 111).
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E igualmente relevante, para a escorreita compreensão da controvérsia,
é o abalizado estudo de Nelson Nery Junior sobre a aplicação da Teoria da Imprevisão, na
esfera consumerista, sedimentando de forma cristalina que:

“O  direito  básico  do  consumidor,  reconhecido  no  art.  6º,  no  VI,  do
Código, não é o de desonerar-se da prestação por meio da resolução do
contrato,  mas  o  de  modificar  a  cláusula  que  estabeleça  prestação
desproporcional,  mantendo-se  íntegro  o  contrato  que  se  encontra  em
execução,  ou de obter a revisão do contrato se  sobrevierem fatos  que
tornem as prestações excessivamente onerosas para o consumidor”  (In:
GRINOVER,  Ada  Pellegrini  et  al.  Código  Brasileiro  de  Defesa  do
Consumidor:  comentado  pelos  autores  do  anteprojeto:  direito  material  e
processo coletivo: 10 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, vol. I. p. 550).

Com efeito, no caso em foco, vale reafirmar que se trata não de mero
contrato entre prestador de serviço e consumidor. Muito além, o tema envolve a vida
educacional, o presente e o futuro, sonhos e anseios de alunos e seus familiares, que se
dedicam, que se esforçam e que almejam tão-somente uma relação contratual justa.  E,
portanto, não interessa a alunos e suas famílias a resolução do contrato, mas a sua readequação,
afastando a onerosidade excessiva e se garantindo a equivalência material das prestações. 

Cabível, aqui, evidenciar o teor do Enunciado n.º 176, da III Jornada
de  Direito  Civil:  “Art.  478.  Em  atenção  ao  princípio  da  conservação  dos  negócios
jurídicos, o art. 478, do Código Civil de 2020 deverá conduzir, sempre que possível, à
revisão judicial dos contratos e não à resolução contratual.”;

A seu turno, Paulo Magalhães Nasser, ao discorrer sobre o tema da
onerosidade excessiva, sela que há situações em que as partes se veem surpreendidas por um
ônus  gigantesco  em  suas  prestações,  muito  além  daquela  outrora  antevista  e  calculada,
decorrente  de  fato  superveniente  à  contratação,  cuja  ocorrência  refoge  ao  âmbito  de
previsibilidade dos contratantes. “O desequilíbrio, consequentemente, alça uma das partes a um
patamar de superioridade indesejado e incompatível com a contraprestação pactuada, além de
apresentar-se como   violador dos princípios sociais nucleares dos contratos civis  ”.

O  doutrinador  continua:  o  “desequilíbrio  em  razão  de  fato
superveniente apresenta-se como violador dos princípios sociais nucleares dos contratos
civis. A boa-fé objetiva resta infringida porque o contratante que vê o outro em situação
de  injustificada  desvantagem  e  nada  faz  para  restabelecer  o  equilíbrio  do  contrato,
beneficiando-se do advento de fatos alheios ao campo de previsão das partes, deixa de
observar os deveres de cooperação, probidade, honestidade e lealdade”. (NASSER, Paulo
Magalhães. Onerosidade excessiva no contrato civil. Saraiva, São Paulo: 2011. p. 104).
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O descontentamento e a forte indignação de acadêmicos e responsáveis
frente à postura de Instituição de Ensino Superior demandada tem razão de ser. As dezenas de
representações  formalizadas  perante  o  MPF revelam,  dentre  outros  fatores,  a  ausência  de
disposição da prestadora de serviço educacional em reduzir o valor das mensalidades ou
das  semestralidades.  E  mais,  demonstram um modo de  proceder unilateral  sem uma
concreta e detalhada apresentação de planilha de custos. 

Nesse aspecto, importante rememorar o quanto isso (necessidade de
apresentação  de  planilha  de  custos)  foi  enfatizado  na  reunião  conjunta  realizada  em
03/06/2020 (fls. 616-620), cabendo colacionar o exposto pelo pai participante:

“(...) O pai de aluno do Curso de Medicina, MIGUEL EDUARDO BRITO
ARAGÃO ponderou que não se está questionando a capacidade técnica e
educacional da UNIT.  O questionamento é sobre o valor da mensalidade
continuar inalterado quando, no Curso de Medicina, por exemplo, que é
essencialmente  prático  (na  UNIT  esse  é  um  diferencial)  não  estão
ocorrendo as aulas práticas. Questionou a razão de o Curso de Direto ter
uma mensalidade de cerca de R$ 1,2 mil e o Curso de Medicina ser R$ 7 mil,
e completou: o motivo são todas as aulas práticas e diferenciadas e tudo que
isso  envolve,  mas  agora  não  estão  ocorrendo!; Queremos  clareza,  “jogo
limpo”,  “jogo  claro”,  “transparência”,  ver  a  Planilha  de  Custos;  e
queremos poder trancar a matrícula dos alunos, sem qualquer custo, e voltar
quando as aulas retornarem de forma regular. (...)”. 

A transparência, de fato, é fator fundamental. E, embora a demandada
seja pessoa jurídica de direito privado, ela integra o sistema federal de ensino (artigo 9.°, IX
e artigo 16, II,  da Lei de Diretrizes Básicas da Educação – LDB) e desenvolve atividade
diferenciada, de relevante interesse público e social. 

E  assim  o  é  por  força  constitucional.  Deveras,  a  Constituição  da
República consagra a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, a ser
promovida e incentiva com a colaboração da sociedade, “visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (artigo
205).  E  ao  permitir  o  ensino  à  iniciativa  privada  o  texto  constitucional  o  condiciona  ao
“cumprimento das normas gerais da educação nacional” e à “autorização e avaliação de
qualidade pelo Poder Público” (artigo 209, I e II).

As normas gerais da educação nacional são, no caso, e em essência, a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei 9.394/96) e a Lei do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES (Lei 10.861/04).

A LDB, ao tratar da educação superior, dispõe em seu artigo 47, §1.º:

Art.  47.  Na educação superior,  o ano letivo regular,  independente do ano
civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído
o tempo reservado aos exames finais, quando houver. 
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§  1o     As  instituições  informarão  aos  interessados,  antes  de  cada  período  
letivo,  os  programas  dos  cursos  e  demais  componentes  curriculares,  sua
duração,  requisitos,  qualificação  dos  professores,  recursos  disponíveis  e
critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições, e
a publicação deve ser feita, (…) (Redação dada pela lei nº 13.168, de 2015) 

É  fato  que  as  condições  não  estão  sendo  cumpridas  pela
demandada conforme pactuado nos termos da legislação. E isso decorre da ausência das
aulas presenciais, em razão da pandemia em curso, é verdade. O que não pode, remarque-se, é
a alteração unilateral do contrato. Afinal, é imperioso que, com ampla transparência, se afaste
qualquer   onerosidade excessiva e se garanta a equivalência material das prestações.  

A Lei do SINAES, a sua vez, sedimenta:

Art. 1º Fica instituído o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
- SINAES, com o objetivo de assegurar processo nacional de avaliação das
instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho
acadêmico de seus estudantes, nos termos do art 9º , VI,     VIII e IX, da Lei nº  
9.394, de 20 de dezembro de 1996.

§ 1º O SINAES tem por finalidades a melhoria da qualidade da educação
superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente
da  sua  eficácia  institucional  e  efetividade  acadêmica  e  social  e,
especialmente,  a  promoção  do  aprofundamento  dos  compromissos  e
responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio
da  valorização  de  sua  missão  pública,  da  promoção  dos  valores
democráticos,  do  respeito  à  diferença  e  à  diversidade,  da  afirmação  da
autonomia e da identidade institucional.

(...)

Art. 3º A avaliação das instituições de educação superior terá por objetivo
identificar o seu perfil e  o significado de sua atuação, por meio de suas
atividades,  cursos,  programas,  projetos  e  setores,  considerando  as
diferentes  dimensões  institucionais,  dentre  elas  obrigatoriamente as
seguintes:

I – a missão e o plano de desenvolvimento institucional;

II – a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as
respectivas  formas  de  operacionalização,  incluídos  os  procedimentos  para
estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais
modalidades;

III – a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no
que  se  refere  à  sua  contribuição  em  relação  à  inclusão  social,  ao
desenvolvimento  econômico  e  social,  à  defesa  do  meio  ambiente,  da
memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural;

IV – a comunicação com a sociedade;
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V – as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-
administrativo,  seu  aperfeiçoamento,  desenvolvimento  profissional  e  suas
condições de trabalho;

VI – organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento
e representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na
relação  com  a  mantenedora,  e  a  participação  dos  segmentos  da
comunidade universitária nos processos decisórios;

VII  –  infra-estrutura  física,  especialmente  a  de  ensino  e  de  pesquisa,
biblioteca, recursos de informação e comunicação;

VIII  – planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e
eficácia da auto-avaliação institucional;

IX – políticas de atendimento aos estudantes;

X – sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social  da
continuidade dos compromissos na oferta da educação superior.

Deveras,  a Lei do SINAES ao tempo em que  sela a importância da
promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições
de educação superior,  por meio da valorização de sua missão pública,  também enumera
aspectos relevantes a serem considerados, dentre eles: a organização e gestão da instituição de
ensino, com participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios;
a  política de atendimento a estudantes;  e  a  sustentabilidade financeira,  “tendo em vista o
significado social da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior”.

Nesse toar, é adequado trazer à luz outra menção da reunião conjunta
realizada em 03/06/2020 (fls. 616-620). Ao final (assim como no início), o MPF, ressaltando
que o objetivo era (e é) a busca de uma solução consensual, questionou à UNIT se, diante de
todas as considerações, haveria alguma possibilidade de redução do valor das mensalidades. O
Presidente do Grupo Tiradentes,  LUCIANO KLIEMASHEWSK MARINHO explicou que
foram realizados todos os estudos e exercícios possíveis, e por essa razão se elaborou todo um
programa  de  parcelamento;  entretanto,  uma  redução  linear  do  valor  das  mensalidades
comprometeria o futuro da UNIT e isso, então, não é possível e viável de ser efetuado. 

Cabe observar  que uma das  preocupações  da  Lei  do SINAES, com
acerto,  é  justamente  sobre  a  “sustentabilidade  financeira”  das  instituições  de  ensino.  Isso,
repita-se, “tendo em vista o significado social da continuidade dos compromissos na oferta
da  educação  superior”.  Logo,  é  adequado  e  correto  que  a  demandada  efetivamente  se
preocupe  com  sua  sustentabilidade  financeira.  Entretanto,  o  que  os  acadêmicos  e/ou
responsáveis financeiros têm insistido é na necessidade, como afirmaram, de “clareza, “jogo
limpo”, “jogo claro”, “transparência”, ver a Planilha de Custos”. 

A apresentação da planilha de custo, a propósito, está prevista no artigo
1.º, §§ 3.º e 4.º da Lei de Regência (Lei 9.870/99, que “dispõe sobre o valor total das anuidades
escolares e dá outras providências”), com regulamentação do Decreto 3.274/1999.
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 Tratemos, pois, da transparência e dos riscos da atividade econômica.

3.4 OS RISCOS DA ATIVIDADE ECONÔMICA E A FALTA DE
TRANSPARÊNCIA DA DEMANDADA PERANTE A COMUNIDADE ACADÊMICA. 

As reclamações apresentadas ao MPF enfatizam, a todo momento, que
a Instituição de Ensino Superior demandada não é clara e transparente ao prestar informações.
Reclama-se que apesar da insistência, das reuniões e das inúmeras solicitações pela redução do
valor das mensalidades ou semestralidades, a requerida permanece irredutível e não apresenta
dados precisos  a  respeito  do  porquê de  se  manterem absolutamente  inalterados os  valores
cobrados mensalmente dos acadêmicos e/ou seus responsáveis financeiros.

Os representantes, a propósito, juntaram aos autos o  PDI – Plano de
Desenvolvimento Institucional da Universidade Tiradentes – UNIT (2018-2022), ao passo
que salientaram a previsão/expectativa de R$ 171.936.689,08 (cento e setenta e um milhões,
novecentos e trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e nove reais com oito centavos) de lucro,
por parte da demandada, no período de 2018 a 2022, assim distribuído: 

ANO – EXERCÍCIO FINANCEIRO PREVISÃO DE LUCRO – UNIT (R$)

2018  24.256.364,44

2019 27.654.532,34

2020 37.268.889,95

2021  38.022.334,45

2022  44.734.567,90

TOTAL 171.936.689,08

De fato, o item 10 do PDI da UNIT, sob a nomenclatura de “aspectos
econômicos e financeiros” (fls. 236-243 do PDI da UNIT e fls. 560-567 dos autos anexos),
além de quadros demonstrativos, apresenta explicações pertinentes, como por exemplo, que:

“A Universidade Tiradentes elabora seu orçamento anual, considerando:
a) projeção das receitas: mensalidades dos cursos de educação de superior
(presencial e a distância),  bem como da pesquisa e extensão e dos cursos
previstos  para  implantação  ano  a  ano,  conforme  sua  integralização;  b)
projeção dos custos com pessoal  (docentes  e técnico-administrativos);  c)
projeção dos  custos  com serviços  de  terceiros; d)  projeção dos  custos
diretos  e  indiretos; e)  previsão  de  evasão  de  alunos;  f)  previsão  de
inadimplência” (fls. 236, do PDI da UNIT. Grifou-se).
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Eis que, tudo ocorrendo dentro do esperado, com possíveis margens de
erro para mais ou para menos, a demandada obteria lucro em todos os anos do quinquênio,
variando entre 24,2 e 44,7 milhões de reais por ano.

E em especial,  no ano em curso, 2020, a expectativa era de lucro
superior a R$ 37 milhões e, portanto, R$ 10 milhões a mais do que no ano anterior (2019).

A respeito  de  2020 (o  Ano 3,  do PDI da UNIT) vale  transcrever  o
Demonstrativo Financeiro específico (fls. 241 do PDI da UNIT):

É relevante observar que a previsão de receita com mensalidades é de
cerca de R$ 370 milhões para o ano de 2020. Logo, apenas para fins de didática compreensão,
dividindo-se pelo fator 12 (meses), chega-se ao valor de R$ 30,8 milhões por mês. Ou seja, a
expectativa  da  demandada,  para  2020,  era  receber  de  mensalidades  R$  30,8  milhões  em
janeiro,  fevereiro,  março, abril,  maio,  junho, julho,  agosto,  setembro, outubro,  novembro e
dezembro (não necessariamente assim; mas vale a exemplificação). Tudo ocorrendo como o
esperado, ao final de 2020, o lucro anual seria de R$ 37,2 milhões. Em tempo, registre-se que
existem outros detalhamentos (há a previsão da inadimplência de R$ 12,2 milhões por ano, por
exemplo,  de  sorte  que  a  receita  esperada  com  mensalidades  é  menor;  há  também  outras
receitas, com serviços, taxas, financiamentos na ordem de R$ 20 milhões etc).

O ponto a salientar é: fato grave (mundial, nacional e local) sobreveio -
a pandemia do novo coronavírus que está em curso. A situação econômica de acadêmicos e
responsáveis financeiros está impactada, assim como da sociedade como um todo. 
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A  demandada  precisa,  portanto,  demonstrar  claramente  à
comunidade acadêmica  o  novo cenário  financeiro,  inclusive  suas  pretensões  de  lucro.
Afinal, é algo novo em que todos, de uma forma ou de outra, precisarão dar sua contribuição.
E, como assinalado,  o que se quer é a  readequação contratual, afastando a onerosidade
excessiva e se garantindo a equivalência material das prestações.

E  para  afastar  a  onerosidade  excessiva  e  garantir  a  equivalência
material  das prestações é essencial que a demandada apresente informações transparentes e
detalhadas sobre todo o seu planejamento financeiro, inclusive, repita-se, suas pretensões de
lucro. Não pode prevalecer a alteração unilateral dos contratos. Não é razoável se cobrar a
mesma quantia por serviços significativamente diversos e que não foram assim contratados. Se
é verdade que a Instituição de Ensino Superior não é responsável  pela pandemia em
curso, muito menos o são os acadêmicos e seus responsáveis financeiros.

Ademais,  como cediço,  os riscos inerentes à atividade econômica
pertencem ao empreendedor, não ao consumidor. São da demandada, não dos alunos.

É  importante,  a  respeito,  colacionar  recente  decisão  judicial3 em
função da pandemia e com referência a instituições de ensino fundamental e médio (mas
cujos fundamentos são igualmente aplicáveis ao ensino superior), no verbo:

“(…) Quanto ao mérito, devo ponderar que a causa primária do pedido
foi a crise financeira gerada pela paralisação quase integral da atividade
econômica, em função da necessidade de manter-se o isolamento social,
contudo, há indícios de que tal circunstância vem sendo desvirtuada pela
maioria das instituições de ensino particular do Estado do Ceará, as quais
têm oscilado entre duas atitudes: a) recusa peremptória a qualquer tipo de
negociação; b)  tímida  sinalização  de  possibilidade  de  concessão  de
desconto individual, mas apenas em favor de famílias que demonstrem
documentalmente que estão passando privações financeiras.

Naturalmente ambas as alternativas se mostram juridicamente inaceitáveis,
pois o pretendido desconto nas mensalidades escolares não pode ser admitido
como se fosse  um “ato de caridade”,  tampouco uma espécie de “esmola”
concedida por generosidade da instituição de ensino. Muito ao contrário, as
mensalidades  escolares  representam  contraprestação  por  um  serviço
previamente contratado, e em nome do princípio da proporcionalidade
deve  existir  equivalência  entre  os  valores  e  os  serviços  efetivamente
prestados.

Nesse aspecto é oportuno lembrar que as instituições de ensino assumiram
obrigações contratuais de prestar atividades letivas presenciais, e estas
não estão sendo prestadas na forma contratada. Podem argumentar que
isso se deve a motivo de força maior, e que não têm culpa pela paralisação
das atividades letivas presenciais, mas quanto a isso resta forçoso ponderar
que também inexiste mínima culpa dos consumidores.

3 A decisão judicial é da 10a Vara Cível da Comarca de Fortaleza-CE, nos autos da Ação Civil Pública de
número 0226170-82.2020.8.06.0001, movida pela Defensoria Pública do Estado.
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Aliás, é sempre oportuno frisar que o risco é inerente ao empreendedor e
não  ao  consumidor. O  lucro  representa  precisamente  a  justa
compensação pelo risco assumido pela empresa, a qual não tem o direito
de transferir quaisquer dos ônus de sua atividade empresarial para os
consumidores. Esse entendimento, aliás, é pacífico na jurisprudência pátria:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. DIREITO DO
CONSUMIDOR.  ESPETÁCULOS  CULTURAIS.  DISPONIBILIZAÇÃO
DE  INGRESSOS  NA  INTERNET.  COBRANÇA  DE  "TAXA  DE
CONVENIÊNCIA".  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.  NÃO  INDICAÇÃO.  SÚMULA
284/STF.  PROTEÇÃO  DO  CONSUMIDOR.  CLÁUSULAS  ABERTAS  E
PRINCÍPIOS.  BOA FÉ  OBJETIVA.  LESÃO ENORME.  ABUSIVIDADE
DAS  CLÁUSULAS.  VENDA  CASADA  ("TYING  ARRANGEMENT").
OFENSA À  LIBERDADE  DE  CONTRATAR.  TRANSFERÊNCIA  DE
RISCOS  DO  EMPREENDIMENTO.  DESPROPORCIONALIDADE
DAS  VANTAGENS.  DANO  MORAL  COLETIVO.  LESÃO  AO
PATRIMÔNIO  IMATERIAL  DA  COLETIVIDADE.  GRAVIDADE  E
INTOLERÂNCIA.  INOCORRÊNCIA.  SENTENÇA.  EFEITOS.
VALIDADE.  TODO  O TERRITÓRIO  NACIONAL.  1.  Cuida-se  de  ação
coletiva de consumo na qual se pleiteia, essencialmente: a) o reconhecimento
da ilegalidade da cobrança de "taxa de conveniência" pelo simplesfato de a
recorrida  oferecer  a  venda  de  ingressos  na  internet;  b)  a  condenação  da
recorrida em danos morais coletivos; e c) a condenação em danos materiais,
correspondentes ao ressarcimento aos consumidores dos valores cobrados a
título de taxa de conveniência nos últimos 5 (cinco) anos. 2. Recurso especial
interposto em: 11/04/2016; conclusão ao Gabinete em: 03/08/2017; aplicação
do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) ocorreu negativa de
prestação  jurisdicional;  b)  a  disponibilização  da  venda  de  ingressos  de
espetáculos culturais na internet é facilidade que efetivamente beneficia os
consumidores; c) existe abusividade na cobrança de "taxa de conveniência"
aos  consumidores;  d)  ocorre  venda  casada  pela  disponibilização  desse
serviço associado à aquisição do ingresso; e e) ocorreram danos morais de
natureza  coletiva.  4.  A ausência  de  expressa  indicação  de  obscuridade,
omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do
recurso especial. 5. A essência do microssistema de defesa do consumidor se
encontra  no  reconhecimento  de  sua  vulnerabilidade  em  relação  aos
fornecedores de produtos e serviços, que detêm todo o controle do mercado,
ou seja, sobre o que produzir, como produzir e para quem produzir, sem falar-
se na fixação de suas margens de lucro. 6. O CDC adotou formas abertas e
conceitos  indeterminados  para  definir  as  práticas  e  cláusulas  abusivas,
encarregando o magistrado da tarefa de examinar, em cada hipótese concreta,
a efetiva ocorrência de referidas práticas ilegais. 7. A boa-fé objetiva é uma
norma de conduta que impõe a cooperação entre os contratantes em vista da
plena satisfação das pretensões que servem de ensejo ao acordo de vontades
que  dá  origem  à  avença,  sendo  tratada,  de  forma  expressa,  no  CDC,  no
reconhecimento  do  direito  dos  consumidores  de  proteção  contra  métodos
comerciais coercitivos ou desleais bem como práticas e cláusulas abusivas ou
impostas no fornecimento de produtos ou serviços (art. 6º, IV, do CDC). 8.
Segundo  a  lesão  enorme,  são  abusivas  as  cláusulas  contratuais  que
configurem lesão pura, decorrentes da simples quebra da equivalência entre
as prestações, verificada, de forma objetiva, mesmo que não exista vício na
formação do acordo de vontades (arts. 39, V, 51, IV, § 1º, III, do CDC). 9.
Uma das  formas  de  violação  da  boa-fé  objetiva  é  a  venda  casada  (tying
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arrangement), que consiste no prejuízo à liberdade de escolha do consumidor
decorrente do condicionamento, subordinação e vinculação da aquisição de
um produto  ou  serviço  (principal  -  "tying")  à  concomitante  aquisição  de
outro (secundário - "tied"), quando o propósito do consumidor é, unicamente,
o de obter o produto ou serviço principal. 10. A venda casada "às avessas",
indireta  ou  dissimulada  consiste  em se  admitir  uma conduta  de  consumo
intimamente  relacionada  a  um  produto  ou  serviço,  mas  cujo  exercício  é
restringido  à  única  opção  oferecida  pelo  próprio  fornecedor,  limitando,
assim, a liberdade de escolha do consumidor. Precedentes. 11. O CDC prevê
expressamente  uma  modalidade  de  venda  casada,  no  art.  39,  IX,  que  se
configura  em  razão  da  imposição,  pelo  fornecedor  ao  consumidor,  da
contratação indesejada de um intermediário escolhido pelo fornecedor, cuja
participação na relação negocial não é obrigatória segundo as leis especiais
regentes da matéria. 12. A venda do ingresso para um determinado espetáculo
cultural  é  parte  típica  e  essencial  do  negócio,  risco  da  própria  atividade
empresarial  que  visa  o  lucro  e  integrante  do  investimento  do  fornecedor,
compondo, portanto, o custo básico embutido no preço. 13. Na intermediação
por  meio  da  corretagem,  como  não  há  relação  contratual  direta  entre  o
corretor  e  o  terceiro  (consumidor),  quem  deve  arcar,  em  regra,  com  a
remuneração do corretor é a pessoa com quem ele se vinculou, ou seja, o
incumbente.  Precedente.  14.  A assunção da dívida do fornecedor junto ao
intermediário exige clareza e transparência na previsão contratual acerca da
transferência para o comprador (consumidor) do dever de pagar a comissão
de corretagem. Tese repetitiva. 15. Na hipótese concreta, a remuneração da
recorrida  é  integralmente  garantida  por  meio  da  "taxa  de  conveniência",
cobrada nos moldes do art. 725 do CC/02, devida pelos consumidores que
comprarem ingressos em seu meio virtual, independentemente do direito de
arrependimento (art.  49 do CDC).  16.  A venda pela  internet,  que alcança
interessados em número infinitamente superior de do que a venda por meio
presencial, privilegia os interesses dos produtores e promotores do espetáculo
cultural de terem, no menor prazo possível, vendidos os espaços destinados
ao público e realizado o retorno dos investimentos até então empregados e
transfere  aos  consumidores  parcela  considerável  do  risco  do
empreendimento, pois os serviços a ela relacionados, remunerados pela "taxa
de conveniência", deixam de ser arcados pelos próprios fornecedores. 17. Se
os incumbentes  optam por  submeter os ingressos à venda terceirizada em
meio virtual (da internet), devem oferecer ao consumidor diversas opções de
compra  em  diversos  sítios  eletrônicos,  caso  contrário,  a  liberdade  dos
consumidores de escolha da intermediadora da compra é cerceada, limitada
unicamente  aos  serviços  oferecidos  pela  recorrida,  de  modo  a  ficar
configurada a venda casada, nos termos do art. 39, I e IX, do CDC. 18. A
potencial vantagem do consumidor em adquirir ingressos sem se deslocar de
sua  residência  fica  totalmente  aplacada  pelo  fato  de  ser  obrigado  a  se
submeter,  sem  liberdade,  às  condições  impostas  pela  recorrida  e  pelos
incumbentes no momento da contratação,  o que evidencia que a principal
vantagem  desse  modelo  de  negócio  -  disponibilização  de  ingressos  na
internet - foi instituída em seu favor dos incumbentes e da recorrida. 19. In
casu,  não  há  declaração  clara  e  destacada  de  que  o  consumidor  está
assumindo um débito que é de responsabilidade do incumbente - produtor ou
promotor do espetáculo cultural - não se podendo, nesses termos, reconhecer
a validade da transferência do encargo (assunção de dívida pelo consumidor).
20. Se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos
da  pessoa  humana  (dor,  sofrimento  ou  abalo  psíquico)  e  se  configura
independentemente  da  demonstração  de  prejuízos  concretos  ou  de  efetivo
abalo moral, de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a
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valores  fundamentais  da sociedade e  se  essa  vulneração ocorrer  de forma
injusta  e  intolerável.  21.  Na  espécie,  a  ilegalidade  verificada  não  atinge
valores  essenciais  da  sociedade,  tampouco  possui  o  atributo  da
intolerabilidade, configurando a mera infringência à lei ou ao contrato em
razão da transferência indevida de um encargo do fornecedor ao consumidor,
o que é insuficiente para sua caracterização. 22. Os efeitos e a eficácia da
sentença  coletiva  não  estão  circunscritos  a  lindes  geográficos,  mas  aos
limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para
tanto,  sempre  a  extensão  do  dano  e  a  qualidade  dos  interesses
metaindividuais  postos  em juízo,  razão pela  qual  a presente  sentença tem
validade em todo o território nacional. Tese repetitiva. 23. Recurso especial
parcialmente  conhecido  e,  no  ponto,  parcialmente  provido.  (REsp
1737428/RS,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,
julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019);

RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  COLETIVA  DE  CONSUMO.
CONTRATO.  TURISMO.  RESILIÇÃO  UNILATERAL.  PREVISÃO
EXPRESSA.  MULTA PENITENCIAL.  VALOR.  PARÂMETROS.  ARTS.
413  E  473,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CC/02.  APLICAÇÃO
ANALÓGICA. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RESTAURAÇÃO. ARTS. 6º
V, 39, V, 51, IV e XV, do CDC. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. 1.
Cuida-se  de  ação  coletiva  de  consumo  por  meio  da  qual  se  questiona  a
abusividade de cláusula contratual que impõe aos consumidores a cobrança
de multa de 25 a 100% nos casos de cancelamento da viagem, pacote ou do
serviço turístico contratado. 2. Recurso especial interposto em: 12/09/2014.
Conclusos ao gabinete em: 25/08/2016. Aplicação do CPC/73. 3. O propósito
recursal é determinar se a multa penitencial, relativa ao exercício do direito
de  resilição  unilateral  previsto  contratualmente  em  favor  do  consumidor,
pode ser revista por aplicação das normas do CDC e se seu valor,  fixado
entre 25% a 100% do valor contratado, é abusivo. 4. Segundo o princípio da
obrigatoriedade ou da força obrigatória  dos  contratos,  o  contrato deve ser
cumprido nos exatos termos definidos pelo exercício da vontade livre dos
contratantes, razão pela qual, pela regra da intangibilidade, não se permite a
revogação unilateral ou a alteração das cláusulas contratuais, o que somente
pode  ocorrer  mediante  novo  concurso  de  vontades.  5.  No  entanto,  os
contratantes  podem,  no  exercício  da  autonomia  da  vontade,  prever
expressamente  o  direito  à  resilição  unilateral,  ou  arrependimento,  o  qual
constitui  direito  potestativo  -  um  poder  a  ser  exercido  por  qualquer  dos
contratantes independentemente do consentimento da outra parte - que não
acarreta  o  descumprimento  do  contrato.  6.  Como  contraprestação  ao
exercício do direito de resilição, as partes estipulam, em regra, uma multa
penitencial,  a  qual  confere  ao devedor  o direito  de optar  entre  cumprir  a
obrigação assumida ou desvincular-se dela, mediante o pagamento do valor
da  multa  pactuada.  7.  O  valor  correspondente  ao  exercício  do  direito  à
resilição unilateral do contrato fica submetido à autonomia da vontade dos
contratantes, mas o exercício dessa liberdade contratual não é ilimitado, pois
balizado pela boa-fé objetiva e a função social do contrato a ser resilido. Os
limites  ao exercício da autonomia da vontade dos contratantes podem ser
inferidos, por analogia, do parágrafo único do art. 473 do CC/02, ficando o
valor da multa penitencial vinculado a: a) os investimentos irrecuperáveis –
assim entendidos aqueles que não possam ser reavidos pela cessão do objeto
do contrato a terceiros - realizados pelo contratante inocente; b) os prejuízos
extraordinários, que não alcançam a expetativa de lucro e não envolvem a
assunção  dos  riscos  do  negócio  pelo  contratante  desistente,  pois  perdas
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financeiras fazem parte da própria álea negocial; e c) o prazo do exercício do
direito potestativo - que deve ser hábil à recuperação dos citados valores pelo
contratante subsistente. 8. O valor da multa contratual pode ser revisto em
juízo,  com  vistas  a  restabelecer  o  equilíbrio  contratual  entre  as  partes,
evitando-se o enriquecimento sem causa do credor da quantia, por aplicação
analógica  do  art.  413  do  CC/02.  Precedentes.  9.  Além  da  proteção  do
CC/02,  é  direito  básico  do  consumidor  a  proteção  contra  práticas  e
cláusulas  abusivas,  que  consubstanciem  prestações  desproporcionais,
cuja  adequação  deve  ser  realizada  pelo  Judiciário,  a  fim de  evitar a
lesão,  o  abuso  do  direito,  as  iniquidades  e  o  lucro  arbitrário.  10.  Na
hipótese em exame, o valor da multapenitencial, de 25 a 100% do montante
contratado,  transfere ao consumidor os riscos da atividade empresarial
desenvolvida pelo fornecedor e se mostra excessivamente onerosa para a
parte  menos  favorecida,  prejudicando  o  equilíbrio  contratual.  11.  É
equitativo reduzir o valor da multa aos patamares previstos na Deliberação
Normativa nº 161 de 09/08/1985 da EMBRATUR, que fixa o limite de 20%
do valor do contrato às desistências, condicionando a cobrança de valores
superiores à efetiva prova de gastos irrecuperáveis pela agência de turismo.
12. Na hipótese em tela, o contrato estabelece o início da cobrança da multa
penitencial  no  29º  dia  anterior  ao  início  da  viagem,  devendo,  assim,  ser
reduzido a 20% o percentual  máximo de referida multa pelo exercício da
desistência a partir do referido marco temporal, com o condicionamento da
cobrança de valores superiores à prova de efetivos gastos irrecuperáveis. 13.
Recurso especial parcialmente provido.  (REsp 1580278/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018).

É oportuno referir a Nota Técnica n.º 14/2020 da Secretaria Nacional
do Consumidor - SENACON4 que, em virtude da pandemia do novo coronavírus e todos os
desafios  inerentes,  recomenda:  1) “que  consumidores  evitem  o  pedido  de  desconto  de
mensalidades a fim de não causar um desarranjo nas escolas que já fizeram sua programação
anual, o que poderia até impactar o pagamento de salário de professores, aluguel, entre outros”;
e  2) “que as entidades de defesa do consumidor devem buscar tentativa de conciliação entre
fornecedores  e  consumidores  no  mercado  de  ensino  para  que  ambos  cheguem  a  um
entendimento acerca de qualquer uma das formas de encaminhamento da solução do problema
sugeridas acima (oferta de ferramentas online e/ou recuperação das aulas, entre outras), sem
que haja judicialização do pedido de desconto de mensalidades, possibilitando a prestação de
serviço de educação de acordo com as diretrizes do Ministério da Educação”.

A um, a conciliação foi tentada exaustivamente, sem êxito; inclusive
este MPF, a pedido de acadêmicos e responsáveis financeiros, funcionou como mediador.

A dois,  vale  repisar,  é  uma  questão  de  clareza  e  transparência.  O
“desarranjo” financeiro nas instituições de ensino não se presume. Ao contrário, deve ser
comprovado, inclusive no que se refere às pretensões de lucro. Afinal, são entidades que visam,
também, o lucro (e não há nada errado nisso). Entrementes, na situação nova e singular da atual
pandemia,  a melhor forma de se garantir uma relação contratual justa (sem onerosidade

4 Disponível em <https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/nota-t%C3%A9cnica-
Senacon.pdf>. Acesso: 04/06/2020.
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excessiva,  sem  comprometer  a  sustentabilidade  financeira  das  prestadoras  de  serviço
educacional e com equivalência material das prestações) é com absoluta transparência.

A três, de modo acertado, em sequência e de forma complementar, a
Secretaria Nacional do Consumidor – SENACON  emitiu a  Nota Técnica n.º 26/20205 e
nela,  após  uma  série  de  considerações,  e  citando  a  Nota  Técnica  17/20  do  Conselho
Administrativo  de  Defesa  Econômica  –  CADE,  ressaltou  que  diante  da  diversidade  de
instituições de ensino (rede privada) no Brasil,  a questão da aplicação de descontos nas
mensalidades deve ser avaliada no caso concreto, uma vez que impor um desconto uniforme
para todas as instituições de ensino, pode punir empresas com rivalidade intensa, porque não
terão como arcar com diminuições de gastos no mesmo patamar que empresas que possuem
elevada margem de lucro, por exemplo (Nota Técnica do CADE).

A quatro, o Comitê Nacional de Defesa dos Direitos do Consumidor6,
igualmente expediu nota técnica e também sugere que se evite a judicialização; mas, dentre as
orientações,  ressalta  o dever das instituições  de ensino de esclarecer a alunos/responsáveis
sobre  a  eventual  diminuição  nos  valores  referentes  à  prestação  dos  serviços  educacionais
(redução das mensalidades), decorrente da suspensão das aulas presenciais; 

A cinco, a 3.ª Câmara de Coordenação e Revisão (Órgão Coordenador,
da temática, no âmbito do MPF), emitiu a Nota Pública n.º 01/20207, contendo uma série de
orientações, dentre as quais, face ao caso concreto, destaca-se:

“(…) 

4-  A interferência  na  imposição  de  descontos,  ainda  que  proativa  e  bem
intencionada,  a  depender  de  como  se  faça,  poderá  gerar  efeitos  mais
maléficos  do  que  benéficos,  com  possível  desemprego  de  funcionários  e
professores,  dificuldade  de  realocação  em  novos  postos  de  trabalho,
concentração  de  mercado  nas  mãos  das  instituições  que  conseguirem
subsistir  na  crise,  aumento  de  demanda  repentina  de  alunos  na  educação
pública sem que haja a pertinente infraestrutura para receber os alunos que
migram  da  iniciativa  privada,  entre  outros,  razão  pela  qual  é  necessário
ponderar se o nível de proteção social requerido gera (ou não) custos sociais
demasiados e se efetivamente gera a proteção desejada;

5- Ao se determinar um desconto padrão, linear, estabelecido por lei, corre-se
o risco de se impor um sacrifício muito maior a alguns estabelecimentos em
detrimento de outros, de menor porte, razão pela qual eventuais propostas de
imposição legal devem considerar as especificidades dos serviços de ensino

5 Disponível em <https://portal.mpf.mp.br/unico/integra/abrirArquivo.action?integra=47852664>. Acesso: 
04/06/2020.

6 O Comitê  Nacional  é  integrado pela  Associação  Brasileira  de  Procons  (PROCONSBRASIL),  Associação
Nacional do Ministério Público do Consumidor (MPCON), Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais
(CONDEGE), Comissão de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) e Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor (FNECDC). A íntegra da nota técnica
está  disponível  em  <https://ibee.com.br/materia/comite-nacional-de-defesa-dos-direitos-fundamentais-do-
consumidor-deliberacao-cndd-fc-15-04-2020-nota-tecnica-cndd-fc-no-02-2020/>. Acesso: 04 Jun. 2020.

7 Disponível em <http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/NTGTConsumidorMensalidadesassinada.pdf>. 
Acesso: 04 Jun. 2020.
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ofertados, a situação financeira, o porte e o quantitativo de alunos de cada
instituição de ensino;

6 - É fundamental que as instituições de ensino se posicionem sobre quais
serão  as  estratégias  adotadas  e  as  alternativas  consideradas  para  a
continuidade  da  prestação  do  serviço,  não  sendo legítima a  cobrança  das
mensalidades escolares diante do silêncio das instituições de ensino, ou seja,
sem que estas apresentem uma perspectiva clara de como os serviços serão
adequados ao contexto;

(...)

10-  As  instituições  de  ensino  estarão  obrigadas  a  fornecer  a  qualquer
consumidor interessado o acesso a planilhas informativas do quantitativo de
funcionários,  de  custos  de  contratos  e  de  despesas  correntes,  além  dos
investimentos  alçados  para  a  disponibilização  de  cátedras  de  ensino
distância,  de  modo  a  assegurar  transparência  ao  consumidor  quanto  à
evolução de despesas e às necessidades de fluxo de caixa da instituição;

São  válidas,  por  conseguinte,  todas  as  preocupações  assentadas.  E
também o  é  para  este  Ministério  Público  Federal.  Como  explicitado,  o  que  se  busca,  na
situação concreta, é garantir uma relação contratual justa (sem onerosidade excessiva, sem
comprometer  a  sustentabilidade  financeira  da  prestadora  de  serviço  educacional  e  com
equivalência  material  das  prestações).  E  com total  transparência  isso  será  não  apenas
possível,  mas também apaziguador,  com as partes avaliando a temática com todos os
elementos necessários se fazendo presentes (planilha de custos, expectativa de lucro etc).

Ademais, a relevância do assunto em tela se mostra não somente pelos
diversos documentos técnicos mencionados, como também pelos inúmeros projetos de lei em
trâmite  perante o Congresso Nacional  (propondo,  majoritariamente,  redução de 30% no
valor das mensalidades enquanto durar a pandemia do novo coronavírus). 

E foi esse, aliás, o desconto concedido (30%) espontaneamente, pela
Universidade de Fortaleza – UNIFOR, pelo terceiro mês consecutivo8.

3.5  –  DA PREOCUPAÇÃO COM A SUSTENTABILIDADE FI-
NANCEIRA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DEMANDADA: MANUTEN-
ÇÃO DE EMPREGOS E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

É evidente que a sustentabilidade financeira da Instituição de Ensino
Superior demandada deve ser uma preocupação de todos, inclusive deste Órgão Ministerial.
Qualquer medida que comprometesse os empregos (dos professores,  funcionários  e demais

8 Disponível em <https://g1.globo.com/ce/ceara/especial-publicitario/unifor/ensinando-e-aprendendo/noticia/
2020/06/04/pelo-terceiro-mes-consecutivo-unifor-concede-desconto-de-30percent-na-mensalidade.ghtml>. 
Acesso: 04 Jun. 2020.
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colaboradores)  ou  prejudicasse  a  qualidade  dos  serviços  educacionais  prestados  não  teria
qualquer razão de ser. Afinal, culminaria gerando efeitos desastrosos: ruim para a instituição de
ensino, que poderia sucumbir; ruim para os alunos e familiares, pois os estudos poderiam não
ser completados; ruim para os professores e demais funcionários; ruim para a economia local;
ruim para a arrecadação tributária; enfim, ruim para a sociedade toda.

Não é disso que se trata, portanto.

O  aspecto  central  do  embate,  vale  insistir,  é  garantir  ampla
transparência a respeito da planilha de custos e pretensão de lucros de modo a possibilitar
readequação contratual, afastando a onerosidade excessiva e se garantindo a equivalência
material das prestações. Nada mais justo e adequado.

As observações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica –
CADE, na Nota Técnica 17/20209, são dignas de menção:

E por essas e tantas outras razões que, remarque-se, a transparência é
fator indispensável para se chegar a bom termo quanto ao caso em exame.

9 Disponível em <http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/publicacoes-dee/nota-
tecnica-17.pdf>. Acesso em 04 Jun. 2020.
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3.6 DO DANO MORAL COLETIVO

A responsabilidade  é  pressuposto  (ou  princípio  geral)  do  Estado  de
Direito.  Todo  aquele  que  comete  ato  ilícito  deve  arcar  com  as  consequências  negativas
causadas a terceiros e à coletividade. É o sentido do artigo 927 do Código Civil:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo.

Os  danos  extrapatrimoniais  transindividuais  suportados  por  toda  a
coletividade são evidentes e prescindem de prova. Constituem, no caso, reflexo jurídico da
alteração unilateral  contratual,  causando onerosidade excessiva  e malferindo a equivalência
material das prestações entre as partes. A possibilidade de reparação/compensação pela prática
de dano moral transindividual foi expressamente prevista na Lei da Ação Civil Pública:

 Lei nº 7.347/1985
Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular,
as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:
[...]
III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico;
IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.
[...]

A matéria também está regulada no Código Civil, no qual a prática de
atos que importem em dano moral é definida como conduta ilícita:

Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão  voluntária,  negligência  ou
imprudência,  violar  direito  e  causar  dano  a  outrem,  ainda  que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O dano moral apresenta-se nesse caso em sua dimensão (ou vertente)
objetiva/difusa. Cumpre-nos destacar que o dano moral coletivo não tem as mesmas premissas
do dano moral individual. Na reparação daquele não se busca uma compensação por dor ou
sofrimento. Pelo contrário, sua configuração independe de abalo ou afetação físico ou psíquica
da  coletividade.  Para  se  compreender  a  ideia  do  dano  moral  coletivo  e  sua  extensão,  é
necessário  ter  presente  as  características  dos  direitos  transindividuais  e  seus  respectivos
instrumentos de tutela, realizando uma análise funcional dos institutos.

O dano moral era tradicionalmente definido como tudo aquilo que não
fosse patrimonial ou mesmo aquilo que atingisse a psique. Modernamente, sobretudo após o
advento da Constituição da República atual, é mais apropriado falar em dano moral individual
como uma lesão à dignidade da pessoa humana e/ou aos direitos da personalidade, tendo como
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característica  a  violação  à  igualdade,  liberdade,  solidariedade  e  integridade  psicofísica  e
interesses difusos. Nesse sentido, afirma Sérgio Cavalieri Filho10:

“À luz da Constituição vigente podemos conceituar o dano moral por dois
aspectos distintos: em sentido estrito e em sentido amplo. Em sentido estrito
dano moral é violação do direito à dignidade. E foi justamente por considerar
a  inviolabilidade  da  intimidade,  da  vida  privada,  da  honra  e  da  imagem
corolário do direito à dignidade que a Constituição inseriu em seu art. 52, V e
X,  a  plena  reparação  do  dano  moral.  Este  é,  pois,  o  novo  enfoque
constitucional pelo qual deve ser examinado o dano moral:

Qualquer agressão à dignidade pessoal lesiona a honra, constitui dano moral
e é por isso indenizável. Valores como a liberdade, a inteligência, o trabalho,
a honestidade, aceitos pelo homem comum, formam a realidade axiológica a
que  todos  estamos  sujeitos.  Ofensa  a  tais  postulados  exige  compensação
indenizatória […] 

Atribui-se a Kant a seguinte lição: ‘A dignidade é o valor de que se reveste
tudo aquilo que não tem preço, ou seja, que não é passível de ser substituído
por um equivalente.’

[…] 

Nessa  perspectiva,  o  dano  moral  não  está  necessariamente  vinculado  a
alguma reação psíquica da vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessoa
humana sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e
sofrimento sem violação da dignidade. Dor, vexame e sofrimento podem ser
consequências, e não causas. Assim como a febre é o efeito de uma agressão
orgânica, a reação psíquica da vítima só pode ser considerada dano moral
quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade.”

O dano moral coletivo, então, é dotado de elementos próprios, hábeis a
solucionar conflitos de interesses envolvendo coletividades, o que não seria possível utilizando
os conceitos tradicionais do dano moral em relações privadas. Os danos morais coletivos (ou
mais apropriadamente, danos extrapatrimoniais difusos ou transindividuais) estão atrelados ao
que se pactuou em denominar como direitos de solidariedade.

E na dimensão objetiva e difusa, o dano moral nada mais é do que a
própria lesão a um interesse difuso que, malgrado desprovido de expressão econômica, possui
proteção jurídica. Daí a preferência pelo termo “dano extrapatrimonial difuso”, na medida em
que o predicado “moral” pode remeter equivocadamente à ideia de subjetividade, quando o
dano  de  que  se  está  a  tratar  aqui  é  puramente  objetivo,  consistente  na  diminuição  ou
deterioração do bem jurídico coletivo em si mesmo, ou seja, o dano é in re ipsa.

Os direitos sociais, no qual se inclui o direito à educação, existem
como uma forma  de  promover a  existência  digna  das  pessoas,  e  por  isso  é  possível
afirmar que, assim como os direitos fundamentais, são decorrências lógicas, diretas ou

10Programa de Responsabilidade Civil. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 106/107
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indiretas,  da  dignidade  da  pessoa  humana,  valor  central  de  qualquer  ordenamento
jurídico moderno e eixo reitor da Constituição da República.

A educação em todos os seus níveis é direito de todo o cidadão e a sua
violação  constitui  hipótese  de  infringência  a  interesses  jurídicos  imateriais,  intrínsecos  ao
Estado de Direito, merecedores de tutela e, portanto, de reparação.

Nessa linha, os ensinamentos de Carlos Alberto Bittar Filho11:

"O  dano  moral  coletivo  é  a  injusta  lesão  da  esfera  moral  de  uma  dada
comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de
valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo
menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade
(maior  ou  menor),  idealmente  considerado,  foi  agredido  de  maneira
absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico; quer isso dizer, em
última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal
como se dá na seara do dano moral individual aqui também não há que se
cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o
agente pelo simples fato da violação (damnum in re ipsa)"

E se tem presente que a eles, aos direitos coletivos e difusos, deve-se
fornecer  instrumentos  efetivos,  capazes  de  conferir  soluções  satisfatórias  à  sociedade,
garantindo-se acesso material à justiça. Essas soluções não são possíveis com a aplicação dos
meios concebidos para resolver os conflitos privados. Assim, ao permitir sanção pecuniária, a
lei objetiva primordialmente reprimir a conduta do ofensor de direitos difusos e coletivos.

Logo, resta patente a natureza mista do dano moral coletivo, porquanto
possui um nítido caráter pedagógico-punitivo (punitive damages). Ao mesmo tempo em que
tenta  prevenir  a  ocorrência  de  lesões  a  direito  difusos  e  coletivos,  desestimulando  novas
violações de uma forma geral, busca-se reprimir a conduta de quem ofendeu o direito social
naturalmente agregado aos direitos transindividuais. 

O  dano  moral  coletivo  emerge,  pois,  pela  simples  violação  do
ordenamento  jurídico  não  mais  admitido  pela  sociedade,  dada  a  importância  do  direito
tutelado.  Ou  seja,  pela  simples  inobservância  da  norma  material  transindividual  que  a
sociedade entenda como recomendável sua preservação, caberá a condenação do infrator em
danos morais coletivos ou dano extrapatrimonial difuso.

E como visto, essa natureza mista e a própria previsão do dano moral
coletivo estão presentes na Lei n° 7.347/85 (LACP), que regula a Ação Civil Pública:

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular,
as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:
[...]
IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; 

11Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 559, 17 jan.
2005. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrinaltexto.asp?id=6183>.
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O Código de Defesa do Consumidor também admite expressamente a
reparação  dos  danos  morais  coletivos  em  seu  art.  6º,  VI.  Repise-se  que  o  STJ  possui
entendimento pacificado no sentido de que o microssistema de direitos coletivos consagrado no
CDC é aplicável a quaisquer outros direitos e interesses de natureza difusa ou coletiva, como o
caso em tela. Vale conferir a redação do art. 6º, VI, do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
[...]
VI  –  a  efetiva  prevenção  e  reparação  de  danos  patrimoniais  e  morais,
individuais, coletivos e difusos;

Enfim,  o  caráter  pedagógico-punitivo  do  dano  moral  coletivo
fundamenta-se no ideal  do  neminem laedere (não lesar  a  ninguém) e tem como finalidade
mediata assegurar a máxima eficácia dos direitos coletivos, precavendo sua ocorrência.

Destarte,  com  a  imposição  de  sanção  pecuniária  àqueles  que
desrespeitam direitos  coletivos,  impõe-se  uma penalidade  e  se  previne  que  outras  pessoas
realizem  condutas  semelhantes.  Deve,  portanto,  o  montante  da  indenização  agasalhar  o
suficiente para satisfazer essas duas vertentes do dano moral coletivo, aplicando-se, para tanto,
a  teoria  do valor  do desestímulo.  Corroborando essa conceituação peculiar  do dano moral
coletivo e confirmando sua necessidade, leciona André de Carvalho Ramos12:

“O ponto-chave para a aceitação do chamado dano moral coletivo está na
ampliação de seu conceito, deixando de ser o dano moral um equivalente da
dor psíquica, que seria exclusividade de pessoas físicas”.

E continua:

“Devemos ainda considerar que o tratamento transindividual aos chamados
interesses difusos  e coletivos  origina-se justamente da importância destes
interesses  e  da  necessidade  de  uma  efetiva  tutela  jurídica.  Ora,  tal
importância  somente  reforça  a  necessidade  de  aceitação  do  dano  moral
coletivo,  já  que  a  dor  psíquica  que  alicerçou  a  teoria  do  dano  moral
individual  acaba  cedendo  lugar,  no  caso  do  dano  moral  coletivo,  a  um
sentimento  de  desapreço  e  de  perda  de  valores  essenciais  que  afetam
negativamente toda a coletividade”.

E se mostra importante também atentar para as oportunas palavras de
Xisto Tiago de Medeiros Neto13 sobre o tema:

“A  ampliação  dos  danos  passíveis  de  ressarcimento  reflete-se
destacadamente na abrangência da obrigação de reparar quaisquer lesões de
índole  extrapatrimonial,  em especial  as  de natureza coletiva,  aspecto que

12Ação Civil Pública e o dano moral coletivo. Revista de Direito do Consumidor n. 25, São Paulo, Revista
dos Tribunais, jan-mar, 1988, p. 82.
13Dano Moral Coletivo. São Paulo, Ltr, 2004, p. 134.
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corresponde  ao  anseio  justo,  legítimo  e  necessário  apresentado  pela
sociedade  de  nossos  dias.  Atualmente,  tornaram-se  necessárias  e
significativas  para  a  ordem  e  harmonia  social  a  reação  e  a  resposta  do
Direito  em  face  de  situações  em  que  determinadas  condutas  vêm  a
configurar  lesão  a  interesses  juridicamente  protegidos,  de  caráter
extrapatrimonial,  titularizados por uma determinada coletividade. Ou seja,
adquiriu expressivo interesse jurídico, no âmbito da responsabilidade civil, a
reparação do dano moral coletivo (em sentido lato)”.

Outrossim, insta destacar que a jurisprudência tem, em harmonia com
a doutrina, condenado os violadores de direitos transindividuais por danos morais coletivos,
como se pode observar no julgado n° 1.0702.02.029297-6/001(1), do Tribunal de Justiça /MG
e na Apelação Cível n. 139.525-0/5, da Corte Estadual de Justiça do Estado de São Paulo.
Nesse ponto, destaca-se inclusive o entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça -
STJ acerca da possibilidade de reconhecimento de danos morais coletivos:

“ADMINISTRATIVO  -  TRANSPORTE  -  PASSE  LIVRE  -  IDOSOS  -
DANO  MORAL  COLETIVO  -  DESNECESSIDADE  DE
COMPROVAÇÃO  DA DOR  E  DE  SOFRIMENTO  –  APLICAÇÃO
EXCLUSIVA  AO  DANO  MORAL  INDIVIDUAL  -
CADASTRAMENTO DE IDOSOS PARA USUFRUTO DE DIREITO -
ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA PELA EMPRESA DE TRANSPORTE -
ART.  39,  §  1º  DO ESTATUTO DO IDOSO -  LEI 10741/2003 VIAÇÃO
NÃO PREQUESTIONADO. 1 . O dano moral coletivo, assim entendido o
que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é
passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral
coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas
como segmento,  derivado de  uma mesma relação  jurídica-base.  2.  Dano
Moral Coletivo. São Paulo, Ltr, 2004, p. 134. 3. Na espécie, o dano coletivo
apontado foi a submissão dos idosos a procedimento de cadastramento para
o gozo do benefício do passe livre, cujo deslocamento foi custeado pelos
interessados,  quando  o  Estatuto  do  Idoso,  art.  39,  §  1º  exige  apenas  a
apresentação de documento de identidade. 4. Conduta da empresa de viação
injurídica  se  considerado  o  sistema  normativo.  5.  Afastada  a  sanção
pecuniária  pelo  Tribunal  que  considerou  as  circunstâncias  fáticas  e
probatória e restando sem prequestionamento o Estatuto do Idoso, mantém-
se a decisão. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1057274/RS,
Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
01/12/2009, DJe na data de 26/02/2010. Grifou-se).

CONSUMIDOR  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
EXPLORAÇÃO  DA  ATIVIDADE  DE  BINGOS.  ILICITUDE.
PRECEDENTES.  DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE.  NÃO
OCORRÊNCIA.  FIXAÇÃO  DE  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  EM
FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. […] - O dano
moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a
violação de direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma
sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não
apenas  a  dor  psíquica,  mas  qualquer  abalo  negativo  à  moral  da
coletividade, pois o dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à
esfera  extrapatrimonial  de  uma  pessoa.  Precedentes.  […]  (REsp
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1438815/RN,  Rel.  Ministra  NANCY ANDRIGHI,  TERCEIRA TURMA,
julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016. Grifou-se)

E o STJ, cumpre sedimentar, tem entendido que  a responsabilidade
pelos  danos  morais  coletivos  é  de  natureza  objetiva,  sendo  desnecessário  perquirir  a
existência do elemento dolo ou culpa do agente, a saber:

PROCESSUAL CIVIL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  CONSUMIDOR.
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  JOGO  DE  AZAR  ILEGAL.  BINGO.
INEXISTÊNCIA DE  LEGISLAÇÃO  QUE  AUTORIZE  A ATIVIDADE.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. CABIMENTO. 1. Na
hipótese  dos  autos,  o  Ministério  Público  Federal  promoveu  Ação  Civil
Pública visando à condenação dos réus ao pagamento de indenização por
dano moral coletivo, por exploração de bingo ilegal. 2. No caso concreto,
prevalece o interesse social na tutela coletiva.  A necessidade de correção
das  indigitadas  lesões  às  relações  de  consumo  transcende  os  interesses
individuais dos frequentadores das casas de jogos ilegais para dizer respeito
ao interesse público na prevenção da reincidência da suposta conduta lesiva
por parte dos exploradores dos jogos de azar, de onde exsurge o direito da
coletividade a danos morais coletivos, ante a exploração comercial de uma
atividade que, por ora, não encontra guarida na legislação. (REsp 1.509.923/
SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/10/2015,
DJe  22/10/2015).  3.  O  dano  moral  sofrido  pela  coletividade  decorre  do
caráter altamente viciante de jogos de azar, passíveis de afetar o bem-estar
do jogador e desestruturar o ambiente familiar.  A responsabilidade civil é
objetiva,  respondendo  os  réus,  "independentemente  da  existência  de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores" (art. 12,
caput, do CDC). 4 . O dano moral coletivo prescinde da comprovação de
dor, de sofrimento e de abalo psicológico, pois tal comprovação, embora
possível  na esfera individual,  torna-se inaplicável  quando se  cuida de
interesses  difusos  e  coletivos.  (REsp  1.410.698/MG,  Rel.  Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/6/2015; REsp 1.057.274/RS,
Rel.  Ministra  Eliana  Calmon,  Segunda  Turma,  DJe  26/2/2010).  5.
Recurso  Especial  provido.  (REsp  1464868/SP,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016)

Via  de  consequência,  pretende  o  MPF  ter  como  resposta  a  toda  a
sociedade a condenação da parte demandada pelos danos morais advindos de seu proceder, nos
termos em que delineados, em valor que esse DD. Juízo Federal deverá fixar por arbitramento,
propondo-se como referencial o dobro da quantia que deveria ser dispensada em favor dos
acadêmicos (em redução de mensalidades) e não o foi. 
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3.7 –  DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

A dinâmica do ônus probatório do Código de Processo Civil manteve a
encargo daquele que alega os fatos. No entanto, permitiu expressamente a inversão do ônus
probatório, nos termos do § 1º, do art. 373, o que garante maior legitimidade às inversões do
ônus probatório nas Ações Civis Públicas que buscam a tutela de direitos dos consumidores,
notadamente, como no caso, quando se trata de serviços de educação.

Ademais,  consabe-se,  em termos  consumeristas,  é  direito  básico  do
consumidor,  dentre  outros,  “a  facilitação  da  defesa  de  seus  direitos,  inclusive  com  a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências” (artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Lei 8.078/90). 

Cabe lembrar, nesse sentido, que o Superior Tribunal de Justiça – STJ,
em “Jurisprudência em Teses”, Edição Nº. 39, Direito do Consumidor I, tem como enunciado:
“A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não ocorre ope legis, mas
ope iudicis, vale dizer, é o juiz que, de forma prudente e fundamentada, aprecia os aspectos de
verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência”. 

Vale remarcar, também, que a hipossuficiência que remete ao direito
processual está relacionada à posição de desigualdade no que se refere à produção da prova. 

O caso  dos  autos,  como sedimentado,  a  partir  do PDI –  Plano  de
Desenvolvimento Institucional da Universidade Tiradentes – UNIT (2018-2022), revela a
previsão/expectativa de R$ 171.936.689,08 (cento e setenta e um milhões, novecentos e
trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e nove reais com oito centavos) de lucro da demandada
no período de  2018 a  2022.  Eis  que,  tudo  ocorrendo dentro  do  esperado,  com possíveis
margens de erro para mais ou para menos, a demandada obteria lucro em todos os anos do
quinquênio, variando entre 24,2 e 44,7 milhões de reais por ano.

E em especial,  no ano em curso, 2020, a expectativa era de lucro
superior a R$ 37 milhões e, portanto, R$ 10 milhões a mais do que no ano anterior (2019).

É relevante reiterar que a previsão de receita com mensalidades é de
cerca de R$ 370 milhões para o ano de 2020. Logo, apenas para fins de didática compreensão,
dividindo-se pelo fator 12 (meses), chega-se ao valor de R$ 30,8 milhões por mês. Ou seja, a
expectativa  de  demandada,  para  2020,  era  receber  de  mensalidades  R$  30,8  milhões  em
janeiro,  fevereiro,  março, abril,  maio,  junho, julho,  agosto,  setembro, outubro,  novembro e
dezembro (não necessariamente assim; mas vale a exemplificação). Tudo ocorrendo como o
esperado, ao final de 2020, o lucro anual seria de R$ 37,2 milhões. Em tempo, registre-se que
existem outros detalhamentos (há a previsão da inadimplência de R$ 12,2 milhões por ano, por
exemplo,  de  sorte  que  a  receita  esperada  com  mensalidades  é  menor;  há  também  outras
receitas, com serviços, taxas, financiamentos na ordem de R$ 20 milhões etc).
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O ponto a salientar é: fato grave (mundial, nacional e local) sobreveio -
a pandemia do novo coronavírus que está em curso. A situação econômica de acadêmicos e
responsáveis financeiros está impactada, assim como da sociedade como um todo. 

A  demandada  precisa,  portanto,  demonstrar  claramente  à
comunidade acadêmica  o  novo cenário  financeiro,  inclusive  suas  pretensões  de  lucro.
Afinal, é algo novo em que todos, de uma forma ou de outra, precisarão dar sua contribuição.
E, como assinalado,  o que se quer é a  readequação contratual, afastando a onerosidade
excessiva e se garantindo a equivalência material das prestações.

E, portanto,  como orçamento e  detalhamento da sustentabilidade
financeira, ou não, da demandada (com eventuais impactos por redução do valor das
mensalidades) está sob o domínio exclusivo dela, a ela cabe o ônus de provar.

Nesse toar, considerando que o caso em foco pretende a tutela do direi-
to dos consumidores em busca de uma relação contratual justa e levando em conta a expressa
previsão legal, verifica-se a necessidade imperiosa da inversão do ônus probatório.

4. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

O Código de Processo Civil garante a possibilidade de deferimento da
tutela provisória de urgência, desde que esteja comprovada a existência de elementos que evi-
denciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
nos termos do artigo 300 do CPC. Com efeito, o exame do caso em tela demonstra que estão
presentes os dois requisitos necessários: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, o direito defendido foi devidamente
demonstrado pelos relatos e provas documentais acostadas.

A um, a probabilidade do direito restou sediamentada diante da modifi-
cação unilateral da relação contratual levada e efeito pela Instituição de Ensino Superior em
prejuízo dos acadêmicos e seus responsáveis financeiros. Os pedidos reiterados de apresenta-
ção de planilha de custos não foram atendidos. Não se mostra razoável a cobrança integral de
mensalidades quando a prestação dos serviços educacionais foi significativamente modificada.

Os alunos-consumidores celebraram contrato com a demandada para
que ela lhes prestasse o serviço educacional na modalidade presencial (com tudo que, nesse
modal, é oferecido: uso de diversas instalações; espaço de interação entre alunos-alunos,
alunos-professores, alunos-funcionários; aulas teóricas e práticas com contato pessoal etc;
fatores conhecidos pelos alunos antes da celebração dos contratos, seja pelo histórico e
reputação da demandada, seja pelo conhecimento obtido das informações e impressões de
outros  alunos,  amigos,  familiares). Contudo,  em  razão  da  suspensão  das  atividades
presenciais - medida de prevenção e contenção à disseminação da pandemia -, o serviço vem
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sendo executado de modo diverso ao previamente contratado, sem que se tenha realizado
qualquer ajuste nas avenças, em especial nos preços das mensalidades, semestralidades.

Nesse  contexto,  impossível  descurar  que  as  repercussões  de  uma
situação de emergência em saúde de importância internacional operam-se para além da seara
médica,  reverberando,  financeira  e  economicamente,  em  toda  a  sociedade;  de  forma
contundente, nos profissionais autônomos e atividades similares.

E vale reafirmar que se trata não de mero contrato entre prestador
de serviço e consumidor. Muito além, o tema envolve a vida educacional, o presente e o
futuro, sonhos e anseios de alunos e seus familiares, que se dedicam, que se esforçam e
que almejam tão-somente uma relação contratual justa. E, portanto, não interessa a alunos
e  suas  famílias  a  resolução  do  contrato,  mas  a  sua  readequação,  afastando  a  onerosidade
excessiva e se garantindo a equivalência material das prestações. O teor do Enunciado n.º 176,
da  III  Jornada  de  Direito  Civil  é  assertivo:  “Art.  478.  Em  atenção  ao  princípio  da
conservação dos negócios jurídicos, o art. 478, do Código Civil de 2020 deverá conduzir,
sempre que possível, à revisão judicial dos contratos e não à resolução contratual.”;

As reclamações apresentadas ao MPF enfatizam, a todo momento, que
a Instituição de Ensino Superior demandada não é clara e transparente ao prestar informações.
Reclama-se que apesar da insistência, das reuniões e das inúmeras solicitações pela redução do
valor das mensalidades ou semestralidades, a requerida permanece irredutível e não apresenta
dados precisos  a  respeito  do  porquê de  se  manterem absolutamente  inalterados os  valores
cobrados mensalmente dos acadêmicos e/ou seus responsáveis financeiros.

Os representantes, a propósito, juntaram aos autos o  PDI – Plano de
Desenvolvimento Institucional da Universidade Tiradentes – UNIT (2018-2022), ao passo
que  enfatizaram  a  previsão/expectativa  de  R$  171.936.689,08  (cento  e  setenta  e  um
milhões, novecentos e trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e nove reais com oito centavos)
de lucro no período de 2018 a 2022, assim distribuído: 

ANO – EXERCÍCIO FINANCEIRO PREVISÃO DE LUCRO – UNIT (R$)

2018  24.256.364,44

2019 27.654.532,34

2020 37.268.889,95

2021  38.022.334,45

2022  44.734.567,90

TOTAL 171.936.689,08

Eis que, tudo ocorrendo dentro do esperado, com possíveis margens de
erro para mais ou para menos, a demandada obteria lucro em todos os anos do quinquênio,
variando entre 24,2 e 44,7 milhões de reais por ano.
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E em especial,  no ano em curso, 2020, a expectativa era de lucro
superior a R$ 37 milhões e, portanto, R$ 10 milhões a mais do que no ano anterior (2019).

É relevante observar que a previsão de receita com mensalidades é de
cerca de R$ 370 milhões para o ano de 2020. Logo, apenas para fins de didática compreensão,
dividindo-se pelo fator 12 (meses), chega-se ao valor de R$ 30,8 milhões por mês. Ou seja, a
expectativa  de  demandada,  para  2020,  era  receber  de  mensalidades  R$  30,8  milhões  em
janeiro,  fevereiro,  março, abril,  maio,  junho, julho,  agosto,  setembro, outubro,  novembro e
dezembro (não necessariamente assim; mas vale a exemplificação). Tudo ocorrendo como o
esperado, ao final de 2020, o lucro anual seria de R$ 37,2 milhões. Em tempo, registre-se que
existem outros detalhamentos (há a previsão da inadimplência de R$ 12,2 milhões por ano, por
exemplo,  de  sorte  que  a  receita  esperada  com  mensalidades  é  menor;  há  também  outras
receitas, com serviços, taxas, financiamentos na ordem de R$ 20 milhões etc).

O ponto a salientar é: fato grave (mundial, nacional e local) sobreveio -
a pandemia do novo coronavírus que está em curso. A situação econômica de acadêmicos e
responsáveis financeiros está impactada, assim como da sociedade como um todo. 

A  demandada  precisa,  portanto,  demonstrar  claramente  à
comunidade acadêmica  o  novo cenário  financeiro,  inclusive  suas  pretensões  de  lucro.
Afinal, é algo novo em que todos, de uma forma ou de outra, precisarão dar sua contribuição.
E, como assinalado,  o que se quer é a  readequação contratual, afastando a onerosidade
excessiva e se garantindo a equivalência material das prestações.

E  para  afastar  a  onerosidade  excessiva  e  garantir  a  equivalência
material  das prestações é essencial que a demandada apresente informações transparentes e
detalhadas sobre todo o seu planejamento financeiro, inclusive, repita-se, suas pretensões de
lucro. Não pode prevalecer a alteração unilateral dos contratos. Não é razoável se cobrar a
mesma quantia por serviços significativamente diversos e que não foram assim contratados. Se
é verdade que a Instituição de Ensino Superior não é responsável  pela pandemia em
curso, muito menos o são os acadêmicos e seus responsáveis financeiros.

Ademais,  como cediço,  os riscos inerentes à atividade econômica
pertencem ao empreendedor, não ao consumidor. São da demandada, não dos alunos.

Ademais, a relevância do assunto em tela se mostra não somente pelos
diversos documentos técnicos mencionados, como também pelos inúmeros projetos de lei em
trâmite  perante o Congresso Nacional  (propondo,  majoritariamente,  redução de 30% no
valor das mensalidades enquanto durar a pandemia do novo coronavírus). 

E foi esse, aliás, o desconto concedido (30%) espontaneamente, pela
Universidade de Fortaleza – UNIFOR, pelo terceiro mês consecutivo.
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O  TEMPO.  O  decurso  do  tempo  somado  às  tentativas
infrutíferas  de  solução  extrajudicial  tornam,  portanto,  o  caso  ainda  mais  urgente,
porquanto  cada  nova  mensalidade  integral  amplia  o  drama,  as  dificuldades  e  o
sentimento de injustiça perante os acadêmicos e seus familiares.

Dessa forma,     considerando o longo decurso temporal entre a propositu  -  
ra da ação até o seu trânsito em julgado, característico nas demandas judiciais brasileiras, o in-
deferimento das tutelas de urgências aqui pleiteadas implica em agravamento e possível irre-
versibilidade do dano já ocasionado. Faz-se necessária assim, a concessão das medidas pleitea-
das, a título de urgência, de forma a mitigar o impacto causado aos acadêmicos e famílias.

5. DAS ESTIMATIVAS QUE EMBASAM OS PEDIDOS

A complexidade do caso em exame, para a adequada definição depen-
de, também, da apresentação de planilha de custos detalhada pela Instituição de Ensino Superi-
or. É que, ao teor da página oficial da Universidade Tiradentes – UNIT (https://www.unit.br/
se), os Cursos de Graduação, na Unidade Sergipe, estão distribuídos da seguinte forma:

BIOLÓGICAS E SAÚDE

BIOMEDICINA

EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO

EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA

ENFERMAGEM

ESTÉTICA E COSMÉTICA

FARMÁCIA

FISIOTERAPIA

GASTRONOMIA

MEDICINA

NUTRIÇÃO

ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

RADIOLOGIA
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EXATAS

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ENGENHARIA CIVIL

ENGENHARIA ELÉTRICA

ENGENHARIA MECÂNICA

ENGENHARIA MECATRÔNICA

ENGENHARIA DE PETRÓLEO E GÁS

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

ENGENHARIA QUÍMICA

JOGOS DIGITAIS

MATEMÁTICA

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

E, por fim:

HUMANAS E SOCIAIS

ADMINISTRAÇÃO

ARQUITETURA E URBANISMO

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

DESIGN GRÁFICO

DIREITO

HISTÓRIA

JORNALISMO

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fato é que, em regra, os Cursos de Graduação das “Biológicas e Saúde”
têm mais aulas práticas que as “Exatas” e as “Humanas e Sociais” e, portanto, são mais impac-
tadas com a substituição das aulas presencias por aulas digitais. Cabe pontuar que a alteração
afeta a todos, ante a alteração contratual unilateral explicitada. Entretanto, não afeta de igual
modo. E somente a Instituição de Ensino Superior é que pode, mais uma vez, apresentar os da-
nos necessários. Não há mais tempo para instrução, porém. A pandemia segue seu curso; a situ-
ação de acadêmicos e familiares se dificulta a cada instante e é imperioso que, com inversão do
ônus da prova, se assegure, ainda que por estimativa, a redução das mensalidades.
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Nessa trilha, surgem as seguintes possibilidades:

I. a estipulação de percentual igual para todos os Cursos de Graduação;

II. a estipulação de percentuais distintos,  ao menos para as grandes
áreas: um para “Biológicas e Saúde” (que têm mais aulas práticas nas grades curriculares); ou-
tro para as “Exatas” e “Humanas e Sociais” (com menos aulas práticas).

É de se destacar, por pertinente, que, com variações a menor e a maior,
o percentual de redução de 30% (trinta por cento) no valor das mensalidades tem sido a
tônica seja em projetos de lei,  seja em decisões judicias,  seja em concessões espontâneas.
Trata-se, em verdade, de uma estimativa considerada razoável em virtude da redução de custos,
e provavelmente da margem de lucro, entendida como viável para não comprometer a sustenta-
bilidade financeira e o futuro das instituições educacionais.

Eis que, quanto à situação concreta da Universidade Tiradentes – UNIT
(registrando-se aqui, novamente, a preocupação que se há de ter com sua sustentabilidade fi-
nanceira), tem-se, como delineado, que a Instituição de Ensino Superior,  no ano em curso,
2020, consignou que a sua expectativa era de lucro superior a R$ 37 milhões e, portanto,
R$ 10 milhões a mais do que no ano anterior (2019).

É relevante observar que a previsão de receita com mensalidades é
de  cerca  de  R$  370  milhões  para  o  ano  de  2020.  Logo,  apenas  para  fins  de  didática
compreensão, dividindo-se pelo fator 12 (meses), chega-se ao valor de R$ 30,8 milhões por
mês. Ou seja, a expectativa de demandada, para 2020, era receber de mensalidades R$ 30,8
milhões em janeiro,  fevereiro,  março,  abril,  maio,  junho,  julho,  agosto,  setembro, outubro,
novembro e dezembro (não necessariamente assim; mas vale a exemplificação). 

Logo,  ao se  aplicar  um percentual  de  redução  de  30%  (trinta  por
cento) para todos os Cursos de Graduação, a perda de receita prevista, para a demandada, será
de R$ 9,24 milhões mensais;  ao se aplicar um percentual de  redução de 20%  (vinte por
cento), a perda será de R$ 6,16 milhões mensais; ao se aplicar um percentual de redução de
15% (quinze por cento), a perda será de R$ 4,62 milhões mensais.

De novo,  com o objetivo  de assegurar uma relação contratual  justa
entre as partes envolvidas (sem onerosidade excessiva, sem comprometer a sustentabilidade
financeira da prestadora de serviço educacional e com equivalência material das prestações), a
percepção, repita-se, sem o necessário detalhamento da planilha de custos e pretensão de lucros
(que não se tem e depende de apresentação da demandada) é de que14:
14 A estimava desses itens que seguem, “a”, “b” e “c”, decorre do seguinte: como o lucro previsto (no PDI da

UNIT, como citado), para 2020, foi estabelecido em R$ 37 milhões anuais, quando a soma dos descontos
atingir  a  quantia  de R$ 37 milhões significa que a demandada teria  lucro “zero” e passaria  a  operar  no
vermelho, acumulando prejuízos. Ou seja: ao se conceder um desconto mensal de R$ 9,24 milhões, em 4
meses se atinge a marca dos R$ 37 milhões e, a partir de então, o resultado é negativo; igualmente, se o
desconto mensal for de R$ 6,16 milhões em 6 meses se alcançará os R$ 37 milhões; e, por fim, se o desconto
somar, na totalidade, R$ 4,62 milhões, em 8 meses se chegará aos R$ 37 milhões.
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a) a redução de 30% nas mensalidades, com perda de R$ 9,24 milhões
mensais, levaria a demandada a operar no vermelho em cerca de 4 meses;

b) a redução de 20% nas mensalidades, com perda de R$ 6,16 milhões
mensais, levaria a demandada a operar no vermelho em cerca de 6 meses;

c) a redução de 15% nas mensalidades, com perda de R$ 4,62 milhões
mensais, levaria a demandada a operar no vermelho em cerca de 8 meses.

Curial  referir  que  o  esforço  deste  MPF,  a  partir  dos  elementos  que
dispõe, é na busca, como sempre, pela decisão mais justa possível.

E nesse intento,  este Órgão Ministerial  entende que,  de momento,  o
mais adequado e razoável é aplicação de percentual maior (30%) para os Cursos de Graduação
das “Biológicas e Saúde” (em tese mais impactadas, pela quantidade de aulas práticas em sus-
penso) e de percentual menor (15%) para as demais, as “Exatas” e as “Humanas e Sociais”.
Isso já para o mês vincendo; repetindo-se mês a mês até que as aulas retornem ao “novo nor-
mal” ou na apresentação de elementos comprobatórios pela demandada.

6. DOS PEDIDOS

À luz do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  com o
objetivo de garantir uma relação contratual justa entre as partes envolvidas (sem onerosidade
excessiva, sem comprometer a sustentabilidade financeira da prestadora de serviço educacional
e  com equivalência material das prestações),  REQUER a concessão de tutela de urgência,
com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil brasileiro, para que seja determinado,
sob  pena  de  multa  diária  de  R$  50.000,00  (cinquenta  mil  reais),  à  Instituição  de  Ensino
Superior demandada - UNIVERSIDADE TIRADENTES – UNIT que, em relação a todos os
acadêmicos e acadêmicas devidamente matriculados nos campi de Sergipe:

6.1)  proceda à imediata  redução no percentual de 30% (trinta por
cento)  no valor das mensalidades dos Cursos  de Graduação das
“Biológicas e Saúde” com vencimento no mês de junho de 2020, e
meses  subsequentes, até  que  se  implemente  o  retorno  das  aulas
presenciais com a irrestrita e adequada observância das regras a serem
estabelecidas  pelas  autoridades  governamentais  e sanitárias,  devendo
ser mantida a qualidade da prestação educacional nas aulas virtuais,
para cômputo como carga horária efetivamente cumprida;

6.2) proceda à imediata redução no percentual de 15% (quinze por
cento)  no valor das mensalidades dos Cursos  de Graduação das
“Exatas” e das “Humanas e Sociais” com vencimento no mês de
junho de 2020, e meses subsequentes, até que se implemente o retorno
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das aulas presenciais com a irrestrita e adequada observância das regras
a  serem estabelecidas  pelas  autoridades  governamentais  e  sanitárias,
devendo ser mantida a qualidade da prestação educacional nas aulas
virtuais, para cômputo como carga horária efetivamente cumprida;

6.3) realize a devolução de valores, também nos percentuais de 30% e
de 15% (nos moldes dos itens precedentes) quanto às mensalidades dos
Cursos de Graduação, em relação aos meses de abril e maio 2020, com
desembolso mediante cronograma a ser devidamente apresentado a esse
DD. Juízo Federal, no prazo de 10 (dez) dias;

6.4) observe que a redução das mensalidades (itens precedentes) deve
ser cumulada a eventuais benefícios concedidos (convênios, descontos,
bolsas etc, conforme a situação de cada beneficiário), pois estes devem
permanecer íntegros na relação contratual;

6.5) apresente,  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  perante  esse  DD.  Juízo
Federal, as planilhas de custos, nos termos da legislação de regência
(artigo  1.º,  §§  3.º  e  4.º  da  Lei  9.870/99,  com  regulamentação  do
Decreto  3.274/1999),  e  da  forma mais  detalhada  possível,  de  modo
geral e em relação a cada Curso de Graduação; e ainda, junte aos autos
informações  sobre  a  quantidade  de  aulas  práticas  (em  horas-aula  e
percentuais) que não foram e não estão sendo ministradas, curso por
curso, de acordo com as grades curriculares respectivas;

6.6) oferte e  possibilite aos  acadêmicos  que  não estão  tendo  aulas
práticas  (que  estavam  previstas  nas  grades  curriculares)  se  assim
preferirem, a suspensão da relação contratual, sem quaisquer ônus, para
que  voltem  aos  estudos  assim  que  as  aulas  presenciais  retornarem,
retomando-se, então, a vigência dos contratos respectivos e de modo a
não causar prejuízo à formação educacional de cada contratante;

6.7) adote todas as medidas precedentes sem proceder quaisquer
desligamentos  ou  redução  remuneratória,  por  essas  razões,  de
professores,  funcionários  e  demais  colaboradores,  devendo  a
demandada manter sua sustentabilidade financeira e trazer perante esse
DD. Juízo Federal todos os elementos pertinentes.

Requer, também, sejam os percentuais de 30% e 15% aumentados
e os valores devolvidos aos acadêmicos, caso isso se mostre correto e viável com a instrução
probatória, porquanto a essência da lide é, como reiterado, garantir uma relação contratual justa
entre as partes envolvidas (sem onerosidade excessiva, sem comprometer a sustentabilidade
financeira da prestadora de serviço educacional e com equivalência material das prestações). 
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Requer-se,  a título cominatório, a imposição de  astreintes15 em valor
não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por dia, por obrigação descumprida, a ser
revertida para o Fundo de Direitos Difusos, à luz do artigo 13 da Lei nº 7.347/85.

7) DOS PEDIDOS DEFINITIVOS

Ao final, por sentença, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer que sejam
julgados procedentes os pedidos objeto de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa
(antecipada), condenando-se a parte demandada em caráter definitivo.

Requer-se,  também,  a  condenação  da  Instituição  de  Ensino
Superior demandada  por danos  morais  coletivos em valor  que  esse  DD.  Juízo  Federal
deverá fixar por arbitramento, propondo-se como referencial o dobro da quantia que deveria ser
dispensada em favor dos acadêmicos (em redução de mensalidades) e não o foi. 

8) DOS REQUERIMENTOS FINAIS

Requer, por fim, o MINISTÉRIO PÚBLICO:

8.1) em caso de deferimento dos pedidos antecipatórios e definitivos,
como medida de efetividade dos provimentos judiciais, a intimação,
em  caráter  urgente,  da  parte  requerida  no  endereço  indicado  no
preâmbulo desta exordial, inclusive via correio eletrônico;

8.2) a citação da parte requerida para que responda à vertente demanda
no prazo legal, sob pena de revelia, nos termos dos artigos 238  e
seguintes e 335 e seguintes do Código de Processo Civil em vigor;

8.3)  a   inversão do ônus da prova;  

8.4) a juntada dos documentos digitalizados;

E, para provar o alegado, pretende o Ministério Público Federal valer-
se dos documentos que instruem a presente inicial, oriundos da Notícia de Fato de número
1.35.000.000479/2020-65  , além de todos os meios de prova admitidos em lei.  

15 Sem prejuízo da adoção de todas as medidas necessárias à efetivação do provimento específico ou de seu resultado prático
equivalente, nos moldes do que preconiza o art. 497, § único, do Novo Código de Processo Civil.
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Outrossim,  informa-se,  em cumprimento  ao  disposto  no  artigo  319,

VII, do CPC, que este MPF está à disposição para a realização de audiência de conciliação,

notadamente em meio virtual,     para eventual   autocomposição do litígio.  

Dá-se à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 
para efeitos fiscais.

Aracaju-SE, data do protocolo eletrônico.

RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA
Procurador da República
4º Ofício – Tutela Coletiva
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