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OS CONTRATOS DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS COMO CONTRATOS DE 

CONSUMO E O DEVER DE INDENIZAR 

 

Hamilton Laurindo da Silva Junior 

 

SUMÁRIO:1 INTRODUÇÃO; 2. A APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS; 3. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO; 3.1 Responsabilidades 

objetiva e subjetiva; 3.2 Fato do produto ou do serviço; 3.3 Vício do produto ou do serviço; 4 

SITUAÇÕES EM QUE SURGE O DEVER DE INDENIZAR; 4.1 Bullying; 4.2 Exposição do 

aluno a constrangimento;  4.3 Venda casada; 5. CONCLUSÃO; REFERÊNCIAS. 

 

 

RESUMO: O presente estudo objetiva, com fulcro na revisão de literatura de doutrinas, 

legislações e jurisprudências, discutir os contratos de serviços educacionais como contratos de 

consumo e, consequentemente, a possibilidade de indenizar o consumidor de seus serviços 

pelos danos sofridos. Para tanto, analisa a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor 

aos contratos de serviços educacionais; discute a responsabilidade civil das instituições de 

ensino por danos causados a seus alunos; e identifica situações em que surge o dever de 

indenizar. Ao final do estudo conclui que as instituições de ensino respondem objetivamente pelos 

danos causados aos seus alunos, tendo em vista que têm com seus alunos o dever de zelo, de mantê-

los em segurança; de preservar-lhes o bem estar físico e psicológico; e de mantê-lo a salvo de todo o 

tipo de constrangimento e humilhação. 

 

Palavras-chave: Serviços Educacionais. Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade 

Civil 

 
THE MORAL DAMAGE INDUSTRY 

 

ABSTRACT: The objective of this study is to discuss the contracts of educational services as 

consumer contracts and, consequently, the possibility of indemnifying the consumer of his 

services for the damages suffered. To do so, it analyzes the applicability of the Consumer 

Defense Code to contracts for educational services; discusses the liability of educational 

institutions for damages caused to their students; and identifies situations in which the duty to 

indemnify arises. At the end of the study it is concluded that educational institutions respond 

objectively to the damage caused to their students, since they have with their students the duty 

of zeal, to keep them safe; to preserve their physical and psychological well-being; and to keep 

him safe from all kinds of embarrassment and humiliation. 

 

Key words:Educational Services. Code of Consumer Protection. Civil responsability 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Responsabilidade Civil é uma matéria que, nas últimas décadas, tem merecido 

atenção especial de todas aquelas pessoas que militam no mundo do Direito, notadamente, em 

virtude da complexidade que tem atingido as relações interpessoais modernamente.  
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De fato, a partir do desenvolvimento de uma sociedade industrial que, passo a passo, 

se tornou cada vez mais complexa, avançada e perigosa, o surgimento de novos danos propiciou 

um repensar referente à matéria que começou a se preocupar mais com a lesão da vítima do que 

com a sua fonte, em especial o ato ilícito. 

Na impossibilidade de se impedir a ocorrência do dano em sociedade, a 

responsabilidade civil é o instituto jurídico que tem o condão de determinar e transferir ao 

sujeito lesante a obrigação de assumir o prejuízo a outro ocasionado. A imposição de referido 

encargo funciona de maneira a transferir o ônus do prejuízo do segundo ao primeiro sujeito. 

Como resposta ao desrespeito da regra de não lesar outrem, o sistema jurídico possui 

um instituto milenar denominado de responsabilidade civil que, estruturalmente, tem passado 

por modificações sensíveis que refletem a sua histórica evolução e projeta-se, no mundo do 

Direito, de maneira cíclica. 

A questão que norteia esta pesquisa é: em que circunstâncias as instituições de ensino 

podem ser responsabilizadas na esfera civil por danos ao consumidor de seus serviços? 

Feitas estas considerações iniciais, o presente estudo tem como objetivo geral discutir 

os contratos de serviços educacionais como contratos de consumo e, consequentemente, a 

possibilidade de indenizar o consumidor de seus serviços pelos danos sofridos. 

Elegeu-se como objetivos específicos: analisar a aplicabilidade do Código de Defesa 

do Consumidor aos contratos de serviços educacionais; discutir a responsabilidade civil das 

instituições de ensino; e identificar situações em que surgem o dever de indenizar. 

O estudo se justifica e se faz relevante, pois, não obstante a lei prevê que mesmo 

inadimplente nenhum aluno pode ser constrangido, impedido de fazer provas ou ter negado o 

fornecimento de seu histórico escolar em caso de optar pela transferência para outra escola, 

estas são práticas que ocorrem com bastante frequência, trazendo constrangimento, abalo 

psicológico e prejuízo à vida escolar do aluno. 

Outra situação bastante comum é o bullying praticado nas escolas, muitas vezes 

estando os professores, funcionários e dirigentes cientes de sua ocorrência, sem que nada seja 

feito para fazer cessar a prática. 

E os exemplos não param por aí: crianças que se machucam na escola por falta da 

vigilância necessária, vendas casadas, alunos que não recebem o diploma após cursar o Ensino 

Superior, entre outras práticas compõem o quadro de situações que podem ser caracterizadas 

como dano moral fazendo surgir o dever de indenizar. 
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Assim, o interesse pelo tema surgiu tendo em vista a constatação da frequência com 

que ocorrem esses danos aos consumidores de serviços educacionais e o desconhecimento de 

grande parte da população sobre quais são seus direitos nesses casos. 

 Para a realização dessa pesquisa, como metodologia, optou-se pela revisão da literatura 

em doutrinas, legislações e jurisprudências que abordam o tema em análise. 

 

2.A APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS 

CONTRATOS DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

 

Para o Código de Defesa do Consumidor (CDC), três requisitos devem estar preenchidos 

para que a relação contratual seja caracterizada como de consumo:  

a) o subjetivo (requer a presença do fornecedor e do consumidor em cada polo da relação 

conforme os arts. 2º, parágrafo único, 17 e 29; e art. 3º). No caso dos contratos educacionais o 

consumidor é o aluno e seus responsáveis e o fornecedor é o responsável pela instituição de 

ensino em questão;  

b) o objeto (produto ou serviço como objeto da relação contratual nos termos do art. 3º, 

§ 1º e 2º). No caso dos contratos educacionais, o objeto é o serviço educacional em si fornecido 

no mercado de consumo, mediante remuneração; e 

c) o finalístico (o objeto do contrato deve ser retirado, em definitivo, do mercado de 

consumo conforme o art. 2º, caput). No caso do serviço educacional, tem-se o aluno e seus 

familiares que fazem uso do serviço prestado como destinatário final. 

Como cada contrato deve ser considerado de forma individual e como a caracterização 

da relação contratual de consumo depende, necessariamente, do preenchimento dos requisitos 

específicos a partir dos elementos do caso concreto, importante observar que, em termos de 

direito contratual, não se pode projetar a relação contratual firmada sobre outra constelação com 

objeto e/ou sujeitos diferentes. Cada contrato é único em relação aos seus sujeitos, ao seu objeto 

e forma também no contrato de consumo (BRASIL, 1990). 

Entre os requisitos específicos, será analisado, primeiramente, como consequência da 

vulnerabilidade contratual, o subjetivo destinado à proteção legal: no art. 2º, caput, do CDC, 

temos o chamado conceito standard ou strictu sensu do consumidor, enquanto que o parágrafo 

único do art. 2º e os arts. 17 e 29 do CDC conceituam a figura do consumidor por equiparação 

(essa pessoa não integra a relação contratual de consumo e não se sujeita ao conceito do art. 2º, 

caput, do CDC). A ênfase está no conceito legal de consumidor previsto pelo art. 2º, caput, do 

CDC.  



6 
 

A teor do art. 2º, caput, do CDC, consumidor é “toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (BRASIL, 1990, s.p). Como se 

percebe, trata-se de um conceito sob a perspectiva individual.  

Conforme se depreende, sob o ponto de vista legal, não há qualquer distinção entre 

pessoa física e jurídica. Através do termo “destinatário final”, exige o conceito que o produto 

ou serviço objeto da relação contratual tenha sua circulação finalizada no mercado. Para a 

interpretação do termo “destinatário final”, é indispensável ter presente que cada contrato deve 

ser considerado individualmente, com seus sujeitos, seu objeto e sua forma (prescrita ou não 

em lei)1. 

No caso concreto, uma vez destinado à finalidade para a qual foi produzido, o objeto da 

relação contratual deixou de existir e não poderá mais integrar, na sua forma original, outro 

contrato (seja de consumo ou não). Por isso, a “destinação final” do produto ou serviço também 

estará atendida quando a destinação contemplar um cunho profissional (COROTTO, 2017). 

Na hipótese de que o objeto do contrato venha a integrar – em razão de transformação 

(matéria-prima) ou como insumo – um novo produto ou novo serviço, o objeto do contrato, na 

sua forma original, deixou de existir (o objeto foi absorvido pelo novo produto ou novo serviço). 

Nesse sentido, importante lembrar que o objeto do contrato válido – também na relação de 

consumo – é único: se do destino dado resultar um novo produto ou um novo serviço, esse novo 

produto ou serviço poderá vir ou não a integrar uma futura relação contratual de consumo (isso 

dependerá da vulnerabilidade do oblato e do preenchimento dos requisitos específicos 

consumeristas; mas, certo é que se estará diante de uma nova relação contratual) (COROTTO, 

2017). 

Na doutrina e na jurisprudência, a interpretação do termo “destinatário final” do art. 2º, 

caput, do CDC não é unânime, gerando discussão, se a “destinação final” do objeto da 

contratação deve ser “fática” ou “fática e econômica” (quando a destinação não poderia integrar 

a cadeia produtiva de outro produto ou serviço). Ao todo, foram desenvolvidas três teorias: a 

denominada maximalista, a finalista (pura) e a que mitiga esta última (chamada de finalista 

mitigada ou moderada ou aprofundada ou mista ou híbrida) (COELHO, 2014). 

A interpretação do termo “destinatário final” ganha relevância prática porque também a 

identificação do consumidor nos termos do CDC extrai-se do caso concreto, ou seja, ser 

consumidor é uma conclusão que decorre do contrato firmado:  

                                                           
1 A destinação final do CDC não conflitua com a responsabilidade pela destinação do objeto contratado: a 

destinação pretendida ou dada continua sendo de responsabilidade do adquirente, interessando apenas ao CDC, se 

essa destinação finalizou ou não o ciclo do produto ou serviço no mercado de consumo.  
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a) os adeptos da teoria maximalista interpretam o termo sem distinguir entre uso privado 

e uso profissional ou lucrativo. Para essa teoria, requer-se que o produto adquirido ou serviço 

utilizado seja retirado, sob o ponto de vista fático, do mercado de consumo. Conforme se 

destaca, a destinação do produto ou serviço para a finalidade para a qual foi produzido, ainda 

que na hipótese de insumo ou de matéria-prima, faz com que o objeto deixe de existir 

faticamente e, com isso, o mesmo objeto não poderá integrar um novo contrato (COROTTO, 

2017). 

Em consonância com o art. 2º, caput, do CDC, a interpretação maximalista não faz 

distinção entre pessoa física (ainda que exercente de atividade profissional autônoma) e pessoa 

jurídica, concentrando seu foco interpretativo na destinação final do produto ou serviço objeto 

do contrato. Em regra, uma pessoa jurídica quando explora uma atividade econômica 

especializada necessita de complementos técnicos de outras áreas (ex.: a aquisição de 

determinado programa de software para ministrar um determinado conteúdo aos alunos). 

Convém lembrar que entende-se a existência de vulnerabilidade contratual de quem adquire ou 

utiliza produto ou serviço como pressuposto para a análise dos requisitos específicos do CDC.  

b) em contraposição à teoria maximalista, principalmente, em virtude da sua amplitude, 

foi desenvolvida a teoria finalista. Para essa teoria, apenas poderá ser qualificado como 

“destinatário final” quem der uma destinação “fática e econômica” ao produto ou serviço: além 

de “fática”, a destinação terá que ser também “econômica” (MARQUES, 2014, p.35).  

Explicados os requisitos legais para a caracterização do contrato de consumo, passa-se 

à discussão sobre a responsabilidade civil das instituições de ensino. 

 

3 A RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

 

A análise dos sistemas de responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor - 

Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - pressupõe a abordagem preliminar da proteção do 

consumidor conferida pela diretriz constitucional. 

A Constituição Federal de 1988 elevou à condição de direito fundamental a defesa do 

consumidor, estabelecendo, em seu artigo 5º, inciso XXXII, que “o Estado promoverá, na forma 

da lei, a defesa do consumidor” (BRASIL, 1988, s.p). 

Além disso, o legislador constitucional estabeleceu, no artigo 170, inciso V, que a ordem 

econômica, sempre fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos os brasileiros uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, 

tendo por base a defesa do consumidor. 
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Constata-se, a partir do conteúdo axiológico dos permissivos constitucionais sobreditos, 

que a defesa do consumidor possui status de direito fundamental, revelando-se verdadeira 

cláusula pétrea, nos termos do artigo 60, § 4º, inciso IV, do Diploma Maior. Assim, a proteção 

e defesa do consumidor consistem em direito fundamental cuja promoção cabe ao Estado - 

Democrático de Direito -, sendo um de seus fundamentos mais significativos após 1988 a 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88), aliada ao objetivo maior de construir 

uma sociedade livre, justa e solidária; vetores da ordem constitucional inaugurada em 1988.

  

O Código de Defesa do Consumidor trouxe em seu bojo um sistema próprio de 

responsabilidade civil, constituindo um verdadeiro microssistema, dotado de autonomia, cuja 

função precípua é garantir, no âmbito da reparação de danos causados pelo fato do produto ou 

serviço e pelo vício do produto ou serviço, a responsabilização civil do fornecedor, apontando 

o respectivo fundamento, bem como as hipóteses de isenção ou excludentes de 

responsabilidade. 

 

3.1 Responsabilidade objetiva e subjetiva 

 

Os dois tipos de responsabilização civil existentes são: a subjetiva, que exige a  

presença do elemento culpa para a sua caracterização; e a objetiva, quando se dispensa a 

aferição de culpa do agente para se determinar a existência de um dever, por sua parte, de 

reparar o dano ou prejuízo por ele causado (CAVALIERI FILHO, 2012).  

Pela responsabilidade objetiva, todos os partícipes da cadeia de fornecimento arcam 

com os riscos da atividade econômica, repartindo a responsabilidade na solução dos problemas. 

O princípio da solidariedade traz uma nova abordagem dos contratos ante o mercado e a 

terceiros, inovando assim a abordagem que se deve ter. Já a responsabilidade civil subjetiva é 

fundada na culpa (MIRAGEM, 2014). 

 

3.2 Vício do produto ou do serviço 

 

Com efeito, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, ou seja, existe em decorrência 

da própria situação de risco que cria ao colocar seu produto no mercado de consumo. 

Não há, nessas hipóteses, qualquer implicação da discussão do elemento culpa na 

responsabilização do fornecedor do produto, sendo certo que o dever de reparar o dano decorre 

naturalmente da ocorrência do defeito ou vício. 
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Somente haverá isenção da responsabilidade do fornecedor nos casos expressos no § 3º, 

incisos I, II e III, do artigo 12, quais sejam, inequívoca demonstração de que o fornecedor não 

colocou o produto no mercado de consumo, ou, em tendo colocado, fizer prova cabal, a seu 

cargo, de que o defeito ou vício não existem, ou, finalmente, comprovar que houve culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

A propósito das causas excludentes da responsabilidade objetiva do produtor - culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro -, Denari (apud GRINOVER, WATANABE e NERY 

JR., 2011, p.153) apregoam, quanto à primeira, que: 

[...] a culpa exclusiva é inconfundível com a culpa concorrente: no primeiro caso 

desaparece a relação de causalidade entre o defeito do produto e o evento danoso, 

dissolvendo-se a própria relação de responsabilidade; no segundo, a responsabilidade 

se atenua em razão da concorrência de culpa e os aplicadores da norma costumam 

condenar o agente causador do dano a reparar pela metade o prejuízo, cabendo à 

vítima arcar com a outra metade. A doutrina, contudo, sem vozes discordantes, tem 

sustentado o entendimento de que a lei pode eleger a culpa exclusiva como única 

excludente de responsabilidade, como fez o Código de Defesa do Consumidor nesta 

passagem. Caracterizada, portanto, a concorrência de culpa, subsiste a 

responsabilidade integral do fabricante e demais fornecedora arrolados no caput, pela 

reparação dos danos. 

Os artigos 12 e 14 da Lei nº 8.078/90 não fazem menção às hipóteses de caso fortuito e 

força maior, contempladas pela sistemática do Código Civil como causas excludentes da 

responsabilidade do agente. 

Nery Junior e Nery (2002, p.733) não admitem as excludentes, sustentando que o § 3º 

do artigo 12 (assim como do art. 14) é rol taxativo e, portanto, 

[...] o vocábulo ‘só’ indica que a enumeração que se lhe segue é exaustiva, não 

admitindo a ampliação. Os riscos de desenvolvimentos, o caso fortuito e a força 

maior não excluem o dever de indenizar, porque não estão previstos como causas de 

exclusão na norma comentada. 

 

Sergio Cavalieri Filho (2012, p.487) afirma a respeito, que: 

[...] o fortuito interno, assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável 

ocorrido no momento da fabricação do produto ou da realização do serviço, não ex-

clui a responsabilidade do fornecedor porque faz parte da sua atividade, liga-se aos 

riscos do empreendimento, submetendo-se à noção geral de defeito de concepção do 

produto ou de formulação do serviço. Vale dizer, se o defeito ocorreu antes da 

introdução do produto no mercado de consumo ou durante a prestação do serviço, 

não importa saber o motivo que determinou o defeito; o fornecedor é sempre 

responsável pelas suas consequências, ainda que decorrente de fato imprevisível e 

inevitável. O mesmo já não ocorre com o fortuito externo, assim entendido aquele 

fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente 

estranho ao produto ou serviço, via de regra ocorrido em momento posterior ao da 
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sua fabricação ou formulação. Em caso tal, nem se pode falar em defeito do produto 

ou do serviço, o que, a rigor, já estaria abrangido pela primeira excludente [...] 

inexistência de defeito (art. 14, § 3º, I). 

A relação de causalidade é da essência da investigação da responsabilidade civil, seja 

ela subjetiva ou objetiva, estando, neste último caso, a cargo do fornecedor do produto o ônus 

de provar contundentemente o rompimento do nexo de causalidade, por meio das excludentes 

de responsabilidade contidas em nosso Direito. 

A Lei nº 8.078/90 procura proteger e defender o consumidor dos riscos integrantes e 

ínsitos à atividade dos fornecedores, como se pode inferir da leitura do artigo 12, § 3º. 

Como salientado, a Lei nº 8.078/90, ao tratar da responsabilidade pelo fato produto, 

também o fez com relação ao serviço, como se pode inferir do conteúdo do artigo 14, inverbis: 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas 

sobre sua fruição e riscos. 

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele 

pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as 

quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente 

dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. 

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. 

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro.  

§ 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a 

verificação de culpa (BRASIL, 1990, s.p). 

 

Não versando a norma sobre produtos, o espírito do legislador é o mesmo do contido no 

artigo 12, impondo, expressamente, a responsabilidade sem culpa na investigação da existência 

de dano provocado pelo fato do serviço. 

Da mesma forma, como matéria de defesa, carreia-se ao prestador de serviços o dever 

de provar as causas exonerativas do §§ 2º e 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 

Destaca-se, finalmente, que o § 2º afasta qualquer alegação de defeito do serviço 

concluído se, em razão do avanço tecnológico, advier inovação superveniente. Vale dizer, a 

adoção de novas técnicas não invalida os serviços realizados com alicerce nas anteriores, que 

vierem a ser ultrapassadas pela superveniência da inovação, na medida em que não faz o menor 

sentido fazer com que o serviço possa, com o surgimento do avanço ou inovação na sua 

execução ou planejamento, ser, por si só, cunhado de defeituoso. 

 

3.3 Vício do produto ou do serviço 
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Trate-se, por fim, da responsabilidade civil por vício do produto e do serviço, derradeiro 

tema pertinente à sistemática inerente à responsabilidade civil nas relações de consumo. 

O assunto é preceituado no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Constatado 

o vício do produto, o Código faculta ao consumidor uma série de alternativas, sendo certo que, 

além da opção por aquele que melhor lhe satisfaça o consumo, admite-se o manejo de ação de 

indenização por eventual dano sofrido em razão da utilização de uma das alternativas 

franqueadas pela lei. Como bem esclarece Lisboa (2001, p.200): 

[...] pouco importa, contudo, se o vício é aparente (perceptível a olho nu), de fácil 

constatação (perceptível mediante um simples ato) ou oculto (imperceptível à época 

da constituição da relação de consumo [...]. O vício do produto pode ser de três 

modalidades: vício de qualidade, vício de quantidade e vício de informação. Vício 

de qualidade do produto é aquele que existe à época da sua aquisição junto ao 

fornecedor, que torna o bem inadequado para o fim ao qual ordinariamente se destina. 

[...]. Vício de quantidade é aquele que apresenta um produto, por ser encontrar com 

o número de unidades, peso ou medida diverso daquele que consta na sua embalagem 

ou rótulo. [...]. O vício de informação decorre da boa-fé objetiva, que é princípio da 

política nacional das relações de consumo, constituindo-se em uma regra básica de 

convivência social que passa a ter relevância jurídica para o asseguramento dos 

demais princípios decorrentes da constituição do vínculo de direito. Justifica-se a 

inserção do vício de informação como passível de responsabilização sobre todos os 

fornecedores, tanto o direto como os indiretos, pelo fato de a sociedade 

contemporânea se utilizar sobremaneira de técnicas cada vez mais avançadas de 

fornecimento dos produtos e serviços no mercado de consumo. 

Reavive-se que a responsabilidade pelo vício do produto é objetiva no sistema instituído 

pela Lei nº 8.078/90, “salvo quando o Código expressamente disponha em contrário” (NERY 

JR; NERY, 2002, p.1804). 

A legitimidade passiva no vício do produto está consagrada no caput do permissivo art. 

18, sendo, em regra, solidária entre os fornecedores participantes da cadeia econômica. 

Todavia, o próprio § 5º do artigo 18 excepciona a regra quando essa cadeia econômica se 

mostrar interrompida. 

A propósito, Cavalieri Filho (2012, p.494) é claro ao descrever os casos de legitimidade 

passiva exclusiva do fornecedor imediato ou direto, vaticinando que: 

[...] a solidariedade só se rompe nas hipóteses dos artigos 18, § 5º, e 19, § 2º. A 

primeira trata de produto in natura, isto é, colocado no mercado de consumo sem 

passar por qualquer processo de industrialização, caso em que responsável perante o 

consumidor será o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu 

produtor. Responde, também, somente o fornecedor imediato na segunda hipótese - 

vício de quantidade decorrente de produtos pesados ou medidos na presença do 

consumidor - se o instrumento utilizado (balança etc.) não estiver aferido segundo os 

padrões oficiais. 
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O prazo de garantia, estatuído no § 2º do artigo 18 da Lei nº 8.078/90 para o exercício 

dos direitos assegurados ao consumidor e contidos no § 1º - substituição, restituição ou 

abatimento -, pode ser livremente avençado, não sendo inferior a sete ou superior a cento e 

oitenta dias. 

Como elucidam Grinover, Watanabe e Nery Jr. (2011, p.171), “tratando-se de vícios 

aparentes, o prazo decadencial inicia sua contagem a partir da entrega efetiva do produto. No 

caso de vícios ocultos, conta-se o dies a quo do momento em que ficar evidenciado o defeito”. 

Frise-se que a lei estabeleceu uma margem que deve ser observada, cogitando-se da 

nulidade de pleno direito qualquer convenção que não observe os limites mínimos estabelecidos 

pelo Código. 

Por outro lado, a decadência e a prescrição são fatores que, decididamente, merecem 

atenção para o exercício dos ditames contidos no artigo 18 do Código de Defesa do 

Consumidor. 

Sem dúvida que os prazos para reclamar dos vícios eventualmente constados no produto 

ou nos serviços decaem na forma do artigo 26, prescrevendo o direito se não manejada a ação 

indenizatória no prazo de cinco anos, como determina o artigo 27 da Lei nº 8.078/90. 

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 20, disciplinou a 

responsabilidade civil do fornecedor (prestador) de serviços. Eis o dispositivo, in verbis: 

 

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem 

impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorren-

tes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, 

podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a reexecução dos 

serviços, sem custo adicional e quando cabível; II - a restituição imediata da quantia 

paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o 

abatimento proporcional do preço. 

§ 1º A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente 

capacitados, por conta e risco do fornecedor. 

§ 2º São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que 

razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas 

regulamentares de prestabilidade (BRASIL, 1990, s.p). 

 

Constata-se que o Código possibilita, na ocorrência de defeito ou vício na prestação de 

serviço - divergência entre o esperado e o validamente contratado pelo consumidor -, a escolha 

deste e, a seu critério (faculdade), a reexecução, a restituição da quantia paga ou o abatimento 

proporcional do preço; autorizando, no que toca à restituição imediata do montante pago, o 

pleito de perdas e danos. 

Evidentemente que o consumidor utilizar-se-á da opção que melhor se adequar ao caso 

concreto. 
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Tanto os vícios ou defeitos extrínsecos quanto os intrínsecos são abarcados pela norma 

protetiva da responsabilização do prestador de serviços e, portanto, dão margem à aplicação do 

que dispõe o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor. 

Os serviços padecem de vício de qualidade quando “são impróprios ao consumo, ou 

seja, quando se mostram inadequados para os fins que deles se esperam ou não atendam às 

normas regulamentares de prestabilidade”, segundo as lições de Grinover, Watanabe e Nery Jr. 

(2011, p.175). 

Assim, o cumprimento imperfeito da obrigação assumida pelo prestador refere-se aos 

vícios que podem ser de qualidade ou “disparidade com as indicações constantes da oferta ou 

mensagem publicitária”, significando, este último, vício de quantidade, vício de informação ou, 

ainda, “vício jurídico”, vale dizer, aquele que “não é inerente ao bem em si, mas a uma situação 

juridicamente relevante a ele ligada”, ou melhor, “quando é externo e, além disso, está ligado a 

uma situação de direito que impeça o completo uso ou diminua o valor da coisa” 

(GUIMARÃES, 2004, p.216). 

Vê-se que os vícios tratados no Código de Defesa do Consumidor possuem 

significativas distinções dos vícios - redibitórios -, tal como abordados no sistema comum do 

Código Civil (artigos 441 usque446). Lisboa (2001, p.56-57) aponta-os sistematicamente: 

A responsabilidade pelo vício do produto e serviço é regulada de forma diversa nas 

relações de consumo. Primus, por que a teoria dos vícios na relação de consumo 

aplica-se tanto para os produtos como para os serviços, enquanto que a doutrina civil 

se estende tão-somente para as coisas, não podendo ser invocada para casos de 

atividade humana (como a locação de serviços, por exemplo). Em segundo lugar, a 

responsabilidade pelo vício do produto e serviço pode ser aplicada em qualquer 

relação de consumo, pouco importando o tipo contratual celebrado ou mesmo a 

existência de um contrato entre o consumidor e o fornecedor; ao passo que os vícios 

redibitórios, no Código Civil, somente podem ser invocados se o contrato for 

comutativo ou de doação com encargo. Tertius, pois o vício redibitório, no sistema 

civil, deve ser oculto e advir desde a época da celebração do contrato comutativo ou 

da doação com encargo. Nas relações de consumo, admite-se a responsabilidade pelo 

vício do produto e do serviço não apenas nos casos de vício oculto existente à época 

da contratação (cujo prazo para reclamação se inicia a partir do momento em que o 

defeito deixa de ser oculto), como também do vício aparente (aquele que se torna 

perceptível a olho nu e de imediato) e do vício de fácil constatação (aquele que se 

torna conhecido a partir de um simples ato do consumidor), correndo os prazos de-

cadenciais nessas duas últimas hipóteses a partir da entrega do produto ou do término 

da execução do serviço. [...] Em quarto lugar, o fornecedor responde pelo vício de 

qualidade, de quantidade e de informação, vício este que não se encontra previsto no 

Código Civil brasileiro. A informação é direito básico do consumidor, cabendo ao 

fornecedor outorgá-la da forma mais ampla possível, nos termos da legislação em 

vigor (art. 31 da Lei nº 8.078/90). 
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Com efeito, a Lei nº 8.078/90, ao disciplinar a matéria concernente aos vícios e sua 

responsabilização civil, conferiu dinâmica própria, necessária e inerente às relações de consumo 

e à sua proteção como diretriz constitucional. 

Quanto à dicção do § 2º, há de se considerar que os serviços são impróprios sempre que 

frustrarem as legítimas expectativas do consumidor, ou seja, que se mostrarem inadequados 

para o fim específico, revelando-se incompatíveis com aquilo que razoavelmente se espera da 

atividade prestada. Como sustenta Marques (2014, p.1001): 

[...] nunca é demais repetir, que esta concentração feita do sistema do CDC no 

‘serviço prestado’ não significa que todas as obrigações de fazer passam a ser 

obrigações de resultado. Se a obrigação é de meio [...], só se pode exigir que o 

fornecedor preste um serviço adequado para os fins que razoavelmente dele se espera 

[...], mas não se pode exigir que o serviço alcance um determinado resultado. Note-

se, porém, que se o serviço é considerado obrigação de resultado [...], basta 

demonstrar o cumprimento do contrato, o vício do serviço. [...] Por fim, parece-nos 

que o art. 20 conceitua imputação da responsabilidade por vício do serviço naqueles 

que efetivamente prestam o serviço para o consumidor. Aqui há um dever de 

qualidade, dever de adequação do serviço. O fornecedor é responsável, não 

importando a sua culpa, a culpa ou não de seus prepostos, de seus eventuais 

auxiliares, de seus representantes. [...]. O art. 20 do CDC concentra-se na qualidade 

dos serviços, no resultado obtido e não na atuação direta ou indireta do fornecedor e 

na valorização desta atuação. Trata-se, portanto, de uma norma genérica de garantia 

de prestabilidade do serviço [...]. 

Com mais força ainda está consagrada no § 2º a responsabilização do prestador do 

serviço, em que o objeto da prestação não atende às normas regulamentares de prestabilidade, 

encontrando-se em descompasso ou em desconformidade com as normas de segurança e saúde; 

expondo, dessa forma, a risco o utente. 

Demonstrados, em tais condições, o dano experimentado pelo consumidor e o nexo causal 

a ele ligado, inequívoco restará o dever de indenizar, a cargo do prestador. 

Avive-se que o dano derivado de vício ou defeito independe de prova específica, por ser 

inerente à própria coisa. Nesse sentido, é a lição de Gonçalves (2002, p.393), para quem “a 

responsabilidade decorre dos vícios inerentes aos bens ou serviços e, nesses casos, o evento 

danoso é in reipsa”. 

Noutro ponto, a solidariedade entre os prestadores nos casos de vício dos serviços também 

decorre do sistema de responsabilidade instituído pela Lei nº 8.078/90. 

Da combinação dos artigos 7º, 25 e 34 do Código constata-se que, além do 

fornecedor/prestador direto, está presente a responsabilidade de todos os outros participantes 

indiretos do ciclo. Portanto, a solidariedade entre os prestadores de serviço nas multifárias 

hipóteses de vício, por derivar da lei, é obrigatória e vincula “todos aqueles que, dentro do 

processo causal, tiveram alguma interferência” (NUNES JR; SERRANO, 2003, p.90). 
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Por fim, nos casos de ocorrência de qualquer dos vícios no fornecimento dos serviços, 

o prestador poderá elidir sua responsabilidade, lançando mão de defesa. O que se indaga é se 

as matérias defensivas são as mesmas constantes no artigo 14, § 3º, da Lei nº 8.078/90, quais 

sejam, inexistência de defeito ou vício e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 

Seria uma incongruência do sistema do Código do Consumidor se as excludentes, 

lançadas no § 3º do artigo 14, não pudessem ser utilizadas pelo prestador de serviços no caso 

do artigo 20. 

Ademais, o tipo de responsabilidade pelos vícios do serviço é eminentemente contratual, 

portanto, sem culpa, bastando ao consumidor a demonstração do dano e do respectivo nexo 

etiológico com o vício apontado (se ainda não for a hipótese de inversão estatuída no art. 6º, 

inciso VIII, do CDC); carreando-se, de plano, ao prestador, o ônus de provar a sua “não 

responsabilidade”, por meio de uma das eximentes capituladas no § 3º do artigo 14, acrescidas 

das excludentes de caso fortuito externo e força maior. 

Registre-se, por fim, neste aspecto, que, em não se admitindo a defesa do prestador de 

serviço nos casos do artigo 20 do Código do Consumidor, flagrantemente há ofensa direta ao 

artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República de 1988. 

 

4 SITUAÇÕES EM QUE SURGE O DEVER DE INDENIZAR 

 

 Nos contratos de serviços educacionais, diversas são as situações em que surge o dever 

de indenizar. Inicia-se discorrendo sobre o bullying sofrido pelo aluno na escola. 

 

 

 

 

4.1 Bullying 

 

A palavra bullying é de origem inglesa, não existindo uma tradução exata para o termo, 

porém, serve para caracterizar comportamentos violentos, podendo ser agressões, assédios, 

ações de desrespeito, realizados de forma repetitiva e intencional, sem justificativas ou motivos 

específicos para tal conduta. 

Sobre esse fenômeno, Ana Beatriz Barbosa Silva (2010, p.21) explica que: 

[...] de forma quase “natural”, os mais fortes utilizam os mais frágeis como meros 

objetos de diversão, prazer e poder, com o intuito de maltratar, intimidar, humilhar e 
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amedrontar suas vítimas. E isso, invariavelmente, sempre produz, alimenta e até 

perpetua muita dor e sofrimento nos vitimados. 

Assim, o bullying é um assédio moral que visa desprezar, denegrir, violentar, agredir, 

destruir o psicológico de uma pessoa, sem motivo e com atos repetitivos.  

A palavra bully é traduzida enquanto nome como: indivíduo valentão, tirano, mandão, 

brigão e como verbo em: brutalizar, amedrontar. O bullying é um tipo de violência, agressão 

física ou psicológica, de forma repetitiva e intencional, na qual um agressor (bully) pratica 

contra uma vítima, que não consegue se defender, por circunstância ou desigualdade de poder. 

Essa desigualdade de poder pode ser diferença de tamanho, idade, aspectos físicos e 

emocionais, pode ser que esteja em minoria, apresente pouca chance de defesa, o que leva a 

vítima a não conseguir se defender com facilidade e, além disso, os agressores impõem sobre 

as vítimas sua autoridade para mantê-las sob seu domínio e comandam também a maioria dos 

outros alunos que presenciam o ato, proibindo qualquer atitude solidária em relação ao 

agredido. 

A Lei no 13.185/2015 dá uma nova denominação ao fenômeno do bullying, nomeando-

o de intimidação e conceituando-o no §1º, do art. 1º como todo ato de violência, seja ele físico 

ou psicológico intencional e repetitivo, que se dá sem clara motivação, praticado por um 

indivíduo ou por um grupo, contra um ou mais indivíduos, com o intuito de fragilizá-lo ou 

agredi-la, causando dor e tristeza à vítima, em uma relação onde fica evidente o desequilíbrio 

de poder entre as partes envolvidas. 

Como se nota, o conceito de intimidação sistemática (bullying) trazido pela Lei no 

13.185/2015 acompanhou tudo o que já tinha sido escrito pela doutrina no que tange à definição 

deste fenômeno. 

Para diferenciar o bullying de simples brincadeiras, de início, deve ser analisado o bom 

senso, verificando-se a situação. Além disso, não se pode dizer que todas as situações de 

conflito configuram-se como bullying, pois assim seria um excesso, devendo toda sociedade 

procurar avaliar caso a caso com cautela. 

O bullying não se refere a brincadeiras simples, saudáveis, próprias da idade em que o 

assediado não se sente incomodado ou não se importa para apelidos, mas trata-se de casos de 

violência física ou moral, de forma dissimulada, praticadas por agressores contra as vítimas, de 

forma reiterada. Ainda que não seja possível afirmar com veemência as consequências dos 

ataques de bullying, já que estas dependem também de outras variáveis como vivência, 

predisposição genética etc., estudos demonstram que o bullying pode causar desinteresse pelo 

ambiente escolar, problemas de aprendizagem, problemas psíquicos como transtorno do pânico, 
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depressão, ansiedade, anorexia, bulimia, ou então, agravar problemas preexistentes, em razão 

do tempo prolongado de estresse a que a vítima é exposta. Em casos mais preocupantes, foram 

caracterizados quadros graves de esquizofrenia, homicídio e até suicídio (SILVA, 2011). 

Cada indivíduo envolvido, em razão de sua singularidade, é atingido de formas e 

intensidades diferentes. 

 Desde que foi ampliado o debate sobre a ocorrência de bullying na escola bem como as 

consequências que esta prática traz às vítimas, começou-se também a cogitar a possibilidade de 

criminalizar o bullying. 

 Um caso que teve grande visibilidade e que chamou a atenção de toda sociedade civil 

para a prática do bullying foi o ocorrido no Rio de Janeiro no dia 7 de abril de 2011. Um jovem 

entrou em uma escola de Realengo, escola que frequentou quando ainda estudava, atirou contra 

os alunos2 e em seguida suicidou. Este fato foi amplamente noticiado pela mídia e após 

investigações constatou-se que este jovem era quieto, retraído e sofreu bullying nesta escola, 

tudo indicando que as agressões que sofreu na época que estudava na escola deixaram profundas 

marcas na personalidade deste jovem que o fez decidir se vingar da sociedade que não o 

protegeu. 

Na esfera civil, normalmente o que tem ocorrido é que tais práticas têm ensejado 

indenizações por danos morais a serem pagas pelos pais do agressor, que normalmente é menor. 

Verificando-se a lesão, a pessoa pode exigir sua reparação, nos termos do inc. X do art. 

5º3 da Constituição Federal. De acordo com Stoco (2011, p.1678),  

[...] ao sofrer uma lesão psicológica causada por bullying, a vítima [...] exsurge tão 

somente como expressão sinônima de “dano moral”, em que a pessoa é atingida na 

sua parte interior, anímica ou psíquica, através de inúmeras sensações desagradáveis 

e importunantes [...]. 

No entanto, conforme explica por Cavalieri Filho (2012, p.83), 

[...] 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. [...] por se tratar de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não 

pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano 

material. Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a 

dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não 

                                                           
2 Neste episódio, 11 crianças morreram e 13 ficaram feridas. 
3 Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes:  

[...]X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (BRASIL, 1988, s.p). 
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teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios 

probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Neste ponto a 

razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na 

própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de 

repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao 

lesado. 

A explicação dada por Cavalieri Filho (2012) leva à conclusão de que não é necessária 

a evidenciação dos efeitos psicológicos do dano moral. 

Outro ponto que precisa ser discutido é o seguinte: frente à incapacidade dos agressores, 

de quem é a legitimidade passiva na ação com pedido de indenização por danos morais? 

Sabe-se que, na ocorrência de bullying, normalmente o aluno é vítima de seus colegas 

que, na maioria das vezes, são menores. Desta forma, os responsáveis pela vítima não poderiam 

ingressar com uma ação com pedido de indenização contra os agressores, por serem 

absolutamente incapazes. Nesse contexto, esclarecedora a explicação dada por Stoco (2011, 

p.243): 

Se o agente que praticou a ação ou omissão causadora do dano for menor de 16 anos 

de idade, será considerado absolutamente incapaz ou inimputável (CC, art. 3º, I), 

sendo certo, contudo, que, nos termos do art. 928 do CC, responderá pelos prejuízos 

que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou 

não dispuserem de meios suficientes. [...] O novo Código Civil, rompendo com o 

sistema anterior, estabeleceu a responsabilidade subsidiária ou secundária do 

incapaz, pois responsáveis imediatos pela reparação serão os pais, tutores e 

curadores. 

 Assim, quando o agressor for menor de dezoito anos, a responsabilidade indenizatória 

será de seu responsável legal, pois consoante o art. 932, I do Código Civil, são responsáveis 

pela reparação civil: os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua 

companhia. O art. 933 do Código Civil dispõe que, as pessoas mencionadas nos incisos I a V 

do artigo 932, mesmo que não sejam diretamente culpados, irão responder pelos atos praticados 

pelos terceiros ali referidos. 

Os pais são responsáveis quando se mostram omissos, negligentes e quando não são 

capazes de educar os filhos para respeitar as diferenças e lidar com as frustrações que podem 

acometer todas as pessoas em qualquer lugar. Algumas crianças e adolescentes não demonstram 

nenhuma empatia ou solidariedade com a dor do outro, e, consequentemente, não sentem culpa 

quando praticam ou bullying. Por isso, nestes casos, tendo em vista que a criança e o adolescente 

não têm renda, são seus pais ou responsáveis que devem ser responsabilizados na esfera civil, 

cada um baseado em sua capacidade financeira e na gravidade da infração cometida por seu 

filho. 
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A responsabilidade, no entanto, não é somente dos pais e responsáveis legais. Os 

professores e a escola possuem responsabilidade solidária, e não apenas subsidiária, pois 

entender de forma diversa é ignorar o interesse maior pela proteção integral da criança ou do 

adolescente vitimado. 

A escola, seja ela pública ou privada, pode ser responsabilizada por permitir a prática 

de bullying em suas dependências. É sabido que a prática de bullying entre crianças e 

adolescentes existe em larga escala e em praticamente em todas as escolas de ensino 

fundamental e médio do mundo, e desta forma, a responsabilização civil apenas pela ocorrência 

desta conduta reprovável levaria muitas escolas à falência, daí a necessidade de implantar 

práticas restaurativas de justiça nas escolas para evitar que sejam responsabilizadas 

judicialmente. 

A título de exemplificação, em sentença proferida em 14/05/2010 pela 27ª Vara Cível 

de Belo Horizonte (Processo nº 0024.08.199172-1), Luiz Artur Rocha Hilário condenou uma 

aluna de 7ª série do ensino fundamental ao pagamento de oito mil reais como indenização por 

praticar atos de violência física e psicológica contra uma colega de classe, que fazia com que a 

vítima fosse inferiorizada perante toda a comunidade escolar (DINIZ, 2015). 

Encontrou-se também um acórdão proferido no Rio Grande do Sul sobre bullying 

praticado pelo professor contra uma aluna. Uma menina da cidade de São Leopoldo, à época 

com 14 anos, recebeu de sua professora o apelido de “Maria Tortinha” em razão de ter um 

problema congênito no pescoço. Consequentemente, os colegas de classe reproduziram a má 

conduta e passaram a chamá-la pelo apelido cunhado pela professora. Abalada 

psicologicamente, a menina deixou de frequentar a escola municipal por certo tempo. O acórdão 

entendeu que a professora, que possui autoridade perante os alunos, deveria apresentar uma 

conduta exemplar no que tange à garantia da dignidade dos alunos que estão sob sua 

responsabilidade. O depoimento das testemunhas comprovou a veradicidade dos fatos alegados. 

A responsabilidade do Poder Público (a escola era municipal) é objetiva. O tribunal aumentou 

o valor da indenização de R$5.450,00 (que na época correspondia a dez salários mínimos) para 

R$ 10.000,00, tendo em vista que o objetivo da indenização deve também ser o de desestimular 

outros de agirem da mesma forma4. 

                                                           
4 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 9ª Câmara Cível. Apelação Cível 

nº 70049350127. Relatora: Des. Leonel Pires Ohlweiler. Julgamento: 29/08/2012. Publicado: 06/09/2012. Porto 

Alegre: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 2012.  
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Observa-se que o apelido foi colocado em razão de uma deficiência física, o que torna 

a conduta ainda mais reprovável. Um professor não pode colocar apelidos nem colocar em seus 

alunos rótulos degradantes. 

Outro caso recente de bullying julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

referiu-se a um aluno que sofria recorrentemente agressões verbais, físicas e psicológicas, além 

de discriminação racial, situação que foi se agravando ao longo dos tempos pela inércia da 

administração da escola, que considerava o assunto como simples rixa entre crianças, apesar 

das muitas reclamações da mãe da criança agredida, que chegou inclusive a procurar pela 

Secretaria de Educação, pelo Conselho Tutelar e pela 74ª Delegacia Policial em busca de 

providências. O menino sempre chegava em casa com hematomas, marcas de furos feitos com 

pontas de lápis em seu corpo. Ele passou a reclamar de dores de cabeça e no estômago, 

principalmente nos dias de aula, e era constantemente ameaçado por colegas de classe, que 

diziam que iam matá-lo e também sua família. Como informantes, foram ouvidas a responsável 

pela coordenação do Ensino Fundamental e a psicóloga que atuava na instituição-ré. Como 

prova, foi anexado ao processo também um Laudo de Exame de Corpo de Delito. O Ministério 

Público de 1º grau se mostrou favorável à procedência parcial do pedido, para condenar a escola 

ao pagamento de indenização por dano moral, não tendo sido acolhido o pedido de indenização 

por dano material. O defeito no serviço ficou provado, exatamente em razão de o 

estabelecimento de ensino não fornecer ao aluno a segurança esperada, o que fez com que a 

escola se tornasse responsável pelo evento danoso. A indenização foi fixada em R$40.000,005. 

Este caso mostra a necessidade de as escolas darem mais atenção às queixas das vítimas 

de bullying. Elogiável foi o valor em que foi fixada a indenização por dano moral, pois a 

quantificação foi exemplar e realmente considerou o sofrimento da criança frente às agressões 

morais e físicas. 

Em casos onde a ação dos agressores é recorrente e grave, é preciso que a escola vá além 

do simples diálogo, até mesmo para evitar que ela própria sofra uma ação judicial. A escola 

pode, ainda, buscar ajuda do Conselho Tutelar a fim de que este Órgão intervenha junto aos 

praticantes de bullying e seus familiares. Outra opção é recorrer ao Ministério Público, 

principalmente em municípios que não possuem Conselho Tutelar. 

 

4.2 Exposição do aluno a constrangimento 

                                                           
5 RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 11ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 

0031581-78.2011.8.19.0087. Relator: Des. Cláudio de Mello Tavares. Julgamento: 20/05/2015. Rio de Janeiro: 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 2015.   
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 São muitas as possibilidades, mas as mais comuns são: cobrar o aluno por atraso na sala 

de aula na frente dos colegas; impedi-lo de entrar na escola enquanto a inadimplência persistir, 

impedi-lo de fazer prova e reter o histórico escolar violando o que dispõe o art. 6º6 da 

Lei 9.870/99 e o art. 427, caput, do CDC. 

 

4.3 Venda casada 

 

 Esta é outra prática bastante comum nas instituições de ensino privadas, observadas, 

por exemplo, quando a escola emite um mesmo boleto com o valor da mensalidade e das 

apostilas. Assim, aquele que não paga a mensalidade na data correta, fica sem receber o 

material pedagógico, essencial para o acompanhamento das aulas, podendo ficar prejudicado 

por não ter o material para acompanhar as aulas, realizar os exercícios de fixação ou estudar 

para as provas, ferindo, portanto, o art. 398 do CDC. 

 Por todos os abusos citados é possível ingressar em juízo com pedido de 

responsabilização da instituição civil pelos danos morais causados aos alunos e em algumas 

circunstâncias a seus familiares. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A partir de uma visão de sistema, constatou-se que as regras do Código de Defesa do 

Consumidor aplicam-se aos contratos de prestação de serviços educacionais. No que tange a 

responsabilização civil das instituições escolares observou-se que ela é objetiva, ou seja, estas 

instituições respondem pelo dano causado ao aluno independentemente de culpa. 

No ambiente escolar o aluno precisa ser colocado a salvo a fim de que não sofra qualquer 

dano, seja ele de ordem moral ou material e esta deve ser a principal preocupação maior da 

instituição que o abriga. 

                                                           
6Art. 6º. São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de 

quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que 

couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os 

arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias. 
7Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido 

a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. 
8Art. 39 - é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao 

fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. 
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Enquanto o aluno estiver no estabelecimento educacional, este é responsável pela sua 

integridade física e pelos atos ilícitos que eventualmente possam ser praticados por terceiros a ele e 

vice-versa. 

Nesse artigo foram elencadas algumas situações em que a escola pode ser responsabilizada na 

esfera civil por danos causados aos alunos, mas as possibilidades não se encerram nos exemplos 

apresentados: muitos outros eventos danosos podem ocorrer: ofensas verbais e discriminação por parte 

dos professores aos alunos, lesões físicas por falta de monitoração eficaz por parte do estabelecimento 

de ensino; venda casada; bullying; negligência ao deixar de informar aos responsáveis sobre a 

necessidade do reforço do aluno que não está conseguindo obter o desempenho esperado; 

constrangimentos diversos não só aos alunos como também os seus familiares; cancelamento de curso 

por insuficiência de matrícula; propaganda enganosa; atraso na entrega do diploma de conclusão de 

curso; entre outros. 

Do exposto conclui-se que as instituições de ensino respondem objetivamente pelos danos 

causados aos seus alunos, tendo em vista que têm com seus alunos o dever de zelo, de mantê-los em 

segurança; de preservar-lhes o bem estar físico e psicológico; e de mantê-lo a salvo de todo o tipo de 

constrangimento e humilhação. 
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