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―A questão da qualidade surge como problema 

socialmente significativo quando os resultados 

ou produtos que se obtêm das instituições de 

educação superior deixam de corresponder às 

expectativas dos diferentes grupos e setores 

que delas participam; e, mais ainda, quando a 

frustração contínua destas expectativas começa 

a se tornar insustentável‖. 

Simon Schwartzman 
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INTRODUÇÃO 

 

 

―Educação‖ é palavra com diversas acepções. Sobre o termo, Sérgio Amaral 

Campelo ensina que é necessário ―distinguir a educação, enquanto um processo formativo 

do indivíduo e de sua cidadania, da educação formal, atividade complexa de preparação 

ordenada e metódica que vai além dos fins antes citados, para desenvolver aptidões 

específicas nos diversos campos do conhecimento, visando à preparação para o trabalho‖1. 

Ainda sobre o tema, explica o autor que a educação em sentido estrito – processo de 

formação do indivíduo e de sua cidadania – compete à família, enquanto a educação formal 

cabe ao Estado, seja diretamente ou através de particulares. 

 

Nina Beatriz Stocco Ranieri
2
, por sua vez, destaca que há diferenças 

relevantes no uso dos termos ―educação‖ e ―ensino‖, e assevera que educação é um direito 

e um dever do Estado, contemplando a ideia de desenvolvimento de atividades, da ação de 

educar ―em sua mais ampla acepção, seja ela familiar, seja escolar, privada ou pública, 

formal ou informal, nas diversas áreas‖. Em seguida, afirma a autora que ensino remete à 

ação de educar, ensinamento e instrução.  

 

O direito à educação está inserido no rol dos direitos sociais previstos na 

Constituição Federal. Conforme lição de José Afonso da Silva, ―os direitos sociais, como 

dimensão dos direitos fundamentais do homem, são prestações positivas proporcionadas 

pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que 

possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a 

igualização de situações desiguais‖
3
. Trata-se, pois, de um direito social de todos e um 

dever do Estado e da família, que será promovido e incentivado 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 da Constituição Federal).  

                                                           
1
 CAMPELO, Sérgio Amaral. O Ensino do Direito – Reflexões. Revista do Direito. Pelotas, 1 (1), jan-

dez/2000, pá. 95-108. 
2
 RANIERI, Nina Beatriz Stocco. O Estado Democrático de Direito e o sentido da exigência de preparo da 

pessoa para o exercício da cidadania pela via da Educação. Tese apresentada à Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo visando à obtenção de título de livre docente, p. 277-278.   
3
 SILVA, José Afonso da. Direito Constitucional Positivo.24ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 285. 
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A Constituição Federal prevê a exploração da atividade educacional pela 

iniciativa privada, com ou sem finalidade lucrativa, desde que observadas as normas gerais 

da educação, ficando sujeita à autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público 

(artigo 209). Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro reconhece a existência de 

instituições de ensino públicas e privadas. 

 

Consoante disposto na Lei n° 9.394/96 (―Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional), a educação escolar é dividida em dois níveis principais: a educação 

básica, que compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio; e a 

educação superior.  

 

Ante as considerações acima, é importante destacar que o escopo do 

presente trabalho limita-se à exploração do ensino superior pelo particular. A esse respeito, 

convém destacar que é notável o crescimento das instituições de ensino superior privadas 

nas últimas décadas, em decorrência da crescente demanda por esse tipo de serviço. Isso 

porque o diploma universitário, no Brasil, representa uma possibilidade de ascensão social 

e econômica. Além disso, tem-se notado nos últimos anos o aumento da capacidade 

financeira de uma parcela da população antes marginalizada na sociedade de consumo
4
.  

 

O Estado, por sua vez, não tem condições de suprir a crescente demanda por 

serviços educacionais, cabendo à iniciativa privada a tarefa de preencher essa lacuna, 

mediante autorização e fiscalização da qualidade pelo Poder Público. 

 

Todavia, a procura por serviços educacionais, reiteramos, nem sempre tem 

como finalidade a obtenção de conhecimentos e aprimoramento educacional. Em muitos 

casos, reiteramos, visa somente à obtenção de um certificado de ensino superior, para 

ingresso ou crescimento no mercado de trabalho.  

                                                           
4
 A parte da população que mencionamos é a identificada como ―classe C‖, com renda familiar entre 6 e 15 

salários mínimos, de acordo com os critérios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. De acordo 

com pesquisa realizada Latin Panel, essa parcela da população teve aumento de 7% no gasto médio, o que 

comprova o crescimento do seu potencial de consumo. Nesse cenário, o gasto com ensino tem lugar, o que 

resulta numa crescente procura pelos serviços educacionais. 
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Ademais, a proliferação de instituições de ensino privadas na formação de 

um mercado altamente competitivo, em que novos alunos são disputados intensamente. 

Assim, para atrair novos alunos, as instituições de ensino privado podem investir na 

qualidade dos serviços prestados, ou aplicar a lei da oferta e da procura, manejando os 

valores de suas mensalidades conforme a demanda por novas matrículas, em detrimento da 

qualidade dos cursos. Por essa razão, a prestação de serviços educacionais de nível 

superior pela iniciativa privada é comumente associada à ideia de falta de qualidade.  

 

Contudo, o direito à educação, nos termos do artigo 206, VII, da 

Constituição Federal, e do artigo 3º, IX, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, o ensino deve ser ministrado com base no princípio de padrão de qualidade. 

Nesse sentido, o Estado assume o dever não só de promover a oferta de serviços 

educacionais, mas também de que tais serviços sejam prestados com qualidade.  

 

Não é forçoso afirmar, pois, que a prestação de serviços de má-qualidade 

representa um risco significativo para a ordem social, razão pela qual tem sido frequentes 

as notícias acerca de propositura de ações coletivas que objetivam obrigar o Estado a 

cumprir o seu dever constitucional de garantir aos cidadãos o acesso ao ensino de 

qualidade.  

 

No âmbito do Direito Privado, por se tratar o vínculo estabelecido entre 

alunos e instituição de ensino uma relação de consumo, a falta de qualidade do ensino 

ministrado caracteriza inadimplemento do fornecedor de serviços, sujeito às 

responsabilidades previstas no Código de Defesa do Consumidor.  

 

A violação aos direitos de proteção dos consumidores enseja a adoção de 

medidas de natureza coletiva, pelo Ministério Público ou associações de proteção ao 

consumidor, objetivando o interesse de todos ao direito à educação ministrada com base 

em um padrão de qualidade, bem como de medidas individuais, buscando a correção de 

irregularidades verificadas na órbita individual dos alunos. 
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Em todas as hipóteses acima, porém, há um problema processual a ser 

enfrentado: como medir a qualidade do serviço prestado? Qual é o alcance do padrão de 

qualidade previsto na legislação pátria? 

 

A esse respeito, apontamos a tendência do Estado e dos Tribunais em aferir 

a qualidade mediante indicadores obtidos a partir das avaliações realizadas pelo Poder 

Público. Mas esses indicadores quantitativos são suficientes para o enfrentamento do 

problema? Os métodos de avaliação adotados pelo Estado consideram todos os pontos 

relevantes para a matéria?  

 

Vale assinalar, ainda, que o ensino superior é a última etapa da educação 

escolar. Dessa forma, as ineficiências verificadas nos níveis de ensino iniciais podem, de 

forma decisiva, interferir na prestação de serviços de nível superior. As falhas decorrentes 

do ensino fundamental têm o condão de afastar ou minimizar a responsabilidade dos 

estabelecimentos de educação superior? Ou a admissão do aluno através do processo 

seletivo promovido por tal estabelecimento teria o condão de afastar qualquer atenuante ou 

excludente? 

 

A presente dissertação propõe-se a analisar as indagações acima a partir de 

dois principais aspectos: (i) como se verificar a qualidade dos serviços educacionais 

prestados pelo estabelecimento de ensino privado? (ii) diante da comprovada falta de 

qualidade de tais serviços, como caracterizar a responsabilidade de tal estabelecimento?  

 

Assim, devem ser estabelecidos parâmetros para definir a qualidade dos 

serviços educacionais privados, os quais servirão de critérios delimitadores da 

responsabilidade civil dos mantenedores das instituições privadas de ensino superior.   

 

Por fim, pretende-se analisar a participação do Estado na má-qualidade do 

serviço educacional prestado pelo particular. É cediço que a exploração da atividade 

educacional pela iniciativa privada está condicionada a, além da observância de normas 

educacionais, autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 
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Nesse contexto, em que medida a omissão do Estado na verificação da 

qualidade poderia resultar na imputação de responsabilidade pelos prejuízos decorrentes 

sofridos pelo aluno? E, nessa hipótese, como poderia o aluno fazer valer o direito 

constitucional de que é titular? 

 

Essas são as ponderações que o presente estudo pretende analisar, 

relevando-se, sempre, a atuação do particular na exploração do ensino superior.  
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CAPÍTULO I – A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL 

PRIVADO NO BRASIL. 

 

 

1.1. Evolução histórica. 

 

 

Fruto do modelo de colonização adotado por Portugal, não houve, 

imediatamente, preocupação da Coroa Portuguesa com a instrução dos nativos. O primeiro 

registro sobre a educação brasileira data de 1548. Em documento destinado a Tomé de 

Sousa, à época Governador Geral, Portugal outorgou à Companhia de Jesus a tarefa de 

catequizar e instruir os nativos. 

 

O ensino oferecido pelos jesuítas buscava, primordialmente, converter os 

nativos ao cristianismo. Nesse diapasão, os educandos aprendiam a ler e a escrever única e 

exclusivamente para que pudessem compreender os preceitos cristãos. O cenário 

educacional brasileiro refletia a educação portuguesa de então. De fato, também em 

Portugal o ensino era conduzida pela Igreja, que a utilizava como ferramenta de divulgação 

de seus ideais e anseios. 

 

Em 1553, surge a primeira instituição de ensino secundário no Brasil, 

destinada à instrução de gramática latina, o que evidencia a alteração da finalidade dos 

colégios estruturados na Colônias. Se inicialmente destinavam-se apenas a conversão dos 

nativos e a carreira religiosa, passam a educar os filhos de colonos proprietários, que 

completariam seus estudos na Europa. Desse modo, a educação deixa de ter a finalidade de 

instrução elementar de indígenas, passando a privilegiar a elite colonial, representando, 

assim, um diferencial social, reservada, portanto, aos mais abastados e influentes.  

 

Inicialmente, os colégios criados pelos jesuítas eram financiados por 

esmolas. Somente em 1564, o ensino passou a receber recursos governamentais. Porém, a 

ajuda oficial não alterou a estrutura da instrução colonial, que permaneceu sob o domínio 

da igreja, o que perdurou até a expulsão dos jesuítas da Colônia em 1759. 
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A expulsão dos jesuítas foi reflexo das reformas pombalinas, lideradas por 

Marquês de Pombal em Portugal em meados do Século XVIII. A respeito, ensina Laerte 

Ramos de Carvalho que ―não se tratava de uma simples transferência de mando [das 

ordens religiosas para o poder real], mas dos próprios fins e objetivos do ensino, de tal 

modo que uma nova pedagogia, solidamente fundamentada nas razões da filosofia 

moderna, tomasse o lugar da pedagogia escolástica de que se tornaram expressão altamente 

significativa, em Portugal, as escolas dos jesuítas‖5. Diante disso, a educação passou a ter 

um objetivo mais amplo: conservar a união da sociedade civil. 

 

Com a expulsão dos jesuítas, o sistema educacional constituído na Colônia 

foi interrompido, não tendo a Coroa o substituído imediatamente. Somente em 1772 

iniciou-se a implantação de um sistema de ensino, desta vez mantido pelo Estado. Para 

tanto, criou-se um imposto, que não era capaz de prover todos os recursos necessários para 

manutenção dos estabelecimentos de ensino e do corpo docente. Conseqüentemente, o 

ensino instituído após a fase dos jesuítas mostrou-se de má-qualidade e insuficiente, muitas 

vezes confiado a mestres leigos. Nesse cenário, ganhou força a atuação do particular, que, 

sem qualquer participação do Estado, cuidava da instrução elementar dos alunos, em 

condições precárias. Os poucos que dispunham de recursos, complementavam sua 

formação cursando o ensino superior na Metrópole. 

 

A chegada da família real portuguesa ao Brasil não alterou 

significativamente o sistema educacional, mas trouxe uma relevante inovação: a criação 

dos cursos superiores não teológicos no Brasil, ministrados nas Escolas Superiores
6
, que se 

                                                           
5
   CARVALHO, Laerte Ramos de, As reformas pombalinas de instrução pública. São Paulo: Saraiva, 1978 

6
   Sobre a criação das primeiras escolas superiores, transcrevemos os dados levantados pelo Sindicato das 

Entidades Mantenedoras dos Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo - SEMESP em 

estudo sobre o Ensino Superior: ―A Dom João VI coube o mérito de quebrar preconceitos contra a 

implementação de escolas superiores no Brasil. Em penadas firmes, então, ele criou a Escola Médica da 

Bahia (1808), a Escola de Medicina do Rio de Janeiro (1809), a Escola Nacional de Engenharia (1810), um 

curso de ensino agrícola (1812) e outro de farmácia (1814), ambos na Bahia; em 1816, no Rio, funda-se a 

Escola de Belas Artes‖ (SEMESP. Ensino Superior, um vôo histórico. São Paulo: Editora Segmento, 2005, 

pág. 15). Ainda sobre o tema, escreve Gabriela Gianella Samelli: ―Nota-se que a finalidade da educação 

buscada por D. João VI era formar, ‗não o homem, não o brasileiro, mas sim exclusivamente o profissional 

de que, então, mais necessitava: o oficial, para defender a nação, a corte e o rei; o médico, para cuidar da 

saúde de todos e o engenheiro, sem o qual o exército não poderia andar e nem o rei nada fazer‘. Dessa 

maneira, a educação continuava voltada para a elite e, agora, com características profissionalizantes‖. 
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caracterizaram pela oferta de ensino superior profissionalizante, ou seja, a formação de 

profissionais para atendimento das necessidades cotidianas da Colônia, e não de 

pensadores ou estudiosos das diversas áreas do saber. Os cursos superiores oferecidos 

nesse período eram diversos do que, nos dias atuais, entendemos como ensino superior: as 

aulas eram isoladas, sem a infra-estrutura e a organização pedagógica que se espera de um 

estabelecimento de ensino. Vale ressaltar que as Escolas Superiores, embora oficiais, não 

eram gratuitas: cobrava-se taxas anuais de seus alunos. O ensino elementar, por sua vez, 

era ministrado por particulares, muitas vezes, em caráter domiciliar. 

 

Após a independência do Brasil, em 1822, ganhou força a idéia de 

construção de um sistema educacional organizado. Como o processo de independência 

brasileiro foi articulado pela burguesia colonial, não houve a preocupação de difusão de 

conhecimento e preparação de uma nação forte e independente. O conhecimento, nesse 

contexto, nada mais era que um instrumento de poder e dominação, destinado somente à 

elite. A atuação do Estado, nesse período, é fortemente marcada por uma tendência 

descentralizadora, muito embora verifique-se a interferência estatal, sobretudo nos cursos 

superiores, o que viria a ser confirmado com a criação dos cursos superiores7. 

 

Em 1824, é promulgada a primeira Constituição brasileira, que, no que 

concerne à educação, limita-se a estabelecer a gratuidade do ensino primário a todos os 

cidadãos e o ensino de Ciências, Belas Letras e Artes nos Colégios e Universidades
8
. Não 

havia previsão legal de exploração da Educação por particulares.  

 

                                                                                                                                                                                

(SAMELLI, Gabriela Gianella. A prestação de serviços educacionais. 2002. Tese - Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, 2002, pág. 62).   
7
  Conforme esclarece Gabriela Giannella Samelli, em sua dissertação de mestrado, ―A prestação de Serviços 

Educacionais‖, defendida na Faculdade de Direito da USP, em 1823, ―a Assembléia Constituinte apresentou 

um projeto de lei, no qual todo cidadão poderia abrir uma escola elementar, sem a necessidade de licença ou 

autorização. Ainda em 1823, um decreto criou uma Escola de Ensino Mútuo (método Lancaster), que deveria 

ser instalada no Rio de Janeiro e, um soldado de cada província deveria seguir as lições dessa escola para, em 

seguida, propagá-las na província de origem‖. Em ambas situações descritas pela autora, vê-se claramente a 

tendência descentralizadora do Estado quanto à educação. 
8
  Dispõe o art. 179, XXXII e XXXIII, da Constituição de 1824: ―Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos 

Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 

propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte. (...) XXXII. A Instrucção 

primaria, e gratuita a todos os Cidadãos. XXXIII. Collegios, e Universidades, aonde serão ensinados os 

elementos das Sciencias, Bellas Letras, e Artes.‖ 



 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

Em lei datada de 11 de agosto de 1827, são criados dois cursos de Ciências 

Jurídicas, um em São Paulo e outro em Olinda.  

 

Em 1834, através de Ato Adicional que descentralizou a administração 

pública, determinou-se a competência do poder central para legislar sobre ensino superior e 

a competência das províncias para legislar sobre os demais níveis de ensino, estrutura, 

aliás, repetida na Constituição Federal de 1988. Essa descentralização, no tocante à 

Educação, é confirmada pelas constituições republicanas seguintes, até a instalação do 

período ditatorial de Vargas, quando o Estado retoma a centralização da Educação, como 

se verá adiante. Nesse período, verificar-se o surgimento de diversos estabelecimentos de 

ensino primário e secundário. 

 

Através do Decreto n° 7.247, de 1879, passa-se a permitir a existência de 

estabelecimentos particulares
9
. Em primeiro lugar, é importante observar que as 

associações de particulares eram criadas sem qualquer interferência ou ingerência do Poder 

Público, exceto no que se refere à fiscalização das condições de higiene e moralidade. 

Após sete anos, tendo formado, pelo menos, 40 (quarenta) alunos, essas associações de 

particulares recebiam o título de Faculdades Livres, mediante autorização do Poder 

Público, que gozavam dos mesmos benefícios e privilégios dos estabelecimentos oficiais.  

 

No período do Segundo Reinando, foram criados novas instituições, a saber: 

a Escola de Minas de Ouro Preto (1875), em Minas Gerais, e as escolas de Belas Artes 

(1880) e Politécnica (1887), ambas na Bahia. O foco no ensino superior não era 

desmotivado. De fato, o anseio por cursos superiores justificava-se pela oportunidade de 

ascensão social que o diploma superior representava à época. É notável, pois, que a 

educação servia, nesse período, preponderantemente à elite. 

                                                           
9
  O Decreto 7.247, de 1879, assim dispõe em seu art. 1°: ―É completamente livre o ensino primário e 

secundário no município da Corte e o superior em todo o império, salvo inspecção necessária para garantir as 

condições de moralidade e hygiene‖. Em seguida, no art. 21, dispõe que: ―É permittida a associação de 

particulares para fundação de cursos onde se ensinem as matérias que constituem do programma de qualquer 

curso official de ensino superior. O Governo não intervirá na organização dessas associações. A´s instituições 

deste gênero que, funcionando regularmente por espaço de 7 annos conseccutivos, provarem que pelo menos 

40 alumnos seus obtiveram o gráo acadêmico do curso official correspondente, poderá o Governo conceder o 

título de Faculdade Livre com todos os privilégios e garantias de que gozar a Faculdade ou Escola official. 

Esta concessão ficará dependente da approvação do Poder Legislativo‖ (grifos do autor).  
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Com a proclamação da República e o entusiasmo decorrente das mudanças 

políticas trazidas pelo novo regime, aumenta o anseio pela expansão das escolas e 

popularização do ensino, então voltado somente para a elite
10

.  

  

A Constituição de 1891, no que concerne à educação, limita-se a dispor 

sobre matéria de competência, criando um sistema educacional descentralizado: à União, 

cabia legislar sobre o ensino superior e sobre a criação não privativa de instituições de 

ensino secundário, aos Estados, sobre os demais níveis de ensino (elementar e 

secundário)
11

. Nesse período é criado o Conselho de Instrução Superior e aprovado o 

Regulamento das Instituições de ensino jurídico (Decretos n° 1.232-F e 1.232-G).  

 

Diante da expressa autorização legal, surge, em 1896, a primeira instituição 

privada de ensino superior no Brasil, a Escola de Engenharia Mackenzie College, 

instituição vocacional, de orientação protestante presbiteriana.  

 

Em 1° de janeiro de 1.901, é publicado o Decreto n° 3.390, que aprova o 

código dos institutos oficiais de ensino superior e secundário. O decreto possibilitou a 

criação de estabelecimentos de ensino superior ou secundário pelos Estados, pelo Distrito 

Federal ou por particulares.  

 

 O Conselho de Instrução Superior é substituído em 1911 pelo Conselho 

Superior de Ensino
12

, que por sua vez é substituído pelo Conselho Nacional de Ensino em 

1925
13

. 

                                                           
10

  Sobre o ideal de popularização do ensino, merecem nota as palavras de Gabriela Gianella Samelli: ―A 

necessidade de uma educação popular, livre e gratuita era evidente, porém o Brasil não tinha condições de 

pô-la em prática. Havia poucos colégios secundários para a elite, algumas escolas superiores 

profissionalizantes para a mesma classe e um ensino primário disperso, para uma pequena parcela da 

população‖.  
11

  Dispõe o art. 34 da Constituição Federal: ―Art 34 - Compete privativamente ao Congresso Nacional: (...) 

30º) legislar sobre a organização municipal do Distrito Federal bem como sobre a polícia, o ensino superior e 

os demais serviços que na capital forem reservados para o Governo da União‖. Em seguida, no art. 35, dispõe 

que: Art 35 - Incumbe, outrossim, ao Congresso, mas não privativamente: (...)3º) criar instituições de ensino 

superior e secundário nos Estados‖.  
12

  O Conselho Superior de Ensino foi criado através do Decreto nº 8.659, de 5/4/1911. 
13

  O Conselho Nacional de Educação foi criado através do Decreto n° 16.782-A, de 13/1/1925. 



 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 A primeira universidade brasileira foi criada em 1920, através do Decreto n° 

14.343: a Universidade do Rio de Janeiro. Resultou da junção de faculdades profissionais 

pré-existentes, mantendo, assim, foco no ensino, sem preocupar-se com a pesquisa. 

Prevalecia, à época, a ideia de que as faculdades, e agora a universidade, deveria formar 

profissionais, para suprir a demanda por mão de obra qualificada.  

 

Em 1930, é criado o Ministério da Educação e Saúde
14

, marcando o início 

da centralização da Educação na União Federal. O Ministério teve grande importância na 

estruturação das universidades públicas. Em 1931, ocorre uma nova mudança. Através do 

Decreto n° 19.851, de 11/4/1931, é criado o Conselho Nacional de Educação, em 

substituição ao Conselho Nacional de Ensino. A referida norma prevê a exploração da 

atividade educacional por particulares ao dispor que as universidades poderão ser criadas e 

mantidas pela União, Estados (respectivamente, universidades federais e estaduais) ou sob 

a forma de fundações ou de associações, por particulares (universidades livres). É 

importante ressaltar que a norma veda a exploração da atividade educacional com 

finalidade lucrativa, uma vez que estabelece como formas de organização da mantenedora 

somente a fundação ou associação. 

 

A Constituição de 1934 prevê, pela primeira vez, a atuação do particular na 

área educacional, no artigo 150, f: ―Compete à União: (...) f) reconhecimento dos 

estabelecimentos particulares de ensino somente quando assegurarem a seus professores a 

estabilidade, enquanto bem servirem, e uma remuneração condigna‖. Adiante, no artigo 

154, o legislador constituinte beneficia com imunidade tributária os estabelecimentos 

particulares de educação, gratuita, primária ou profissional, considerados idôneos. Pela 

primeira vez, a educação é reconhecida como um direito coletivo, de caráter social e de 

                                                           
14

 Sobre a criação do MEC, escreve Arabela Campos Olien: ―O presidente Getúlio Vargas6 (1930-45), criou 

o Ministério de Educação e Saúde. Em 1931, com Francisco Campos, seu primeiro titular, foi aprovado o 

Estatuto das Universidades Brasileiras, que vigorou até 1961: a universidade poderia ser oficial, ou seja, 

pública (federal.estadual ou municipal) ou livre, isto é, particular; deveria, também, incluir três dos seguintes 

cursos: Direito, Medicina, Engenharia, Educação, Ciências e Letras. Essas faculdades seriam ligadas, por 

meio de uma reitoria, por vínculos administrativos, mantendo, no entanto, a sua autonomia jurídica‖ (OLIEN, 

Arabela Campos. Histórico da Educação Superior no Brasil, in A Educação Superior no Brasil / Maria 

Susana Arrosa Soares (Org.),Brasília: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 2002). 
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interesse do Estado15. Sobre essa norma constitucional, leciona Nina Beatriz Stocco Ranieri 

que ―será apenas com a Constituição Federal de 1934 que a educação se revestirá da 

natureza de direito social e dever do Estado, garantindo a todos pelo seu art. 149, sob os 

influxos da ampliação dos direitos sociais e dos debates e iniciativas educacionais 

promovidos nos anos anteriores pelos Estados (notadamente em São Paulo, com Sampaio 

Dória; Lourenço Filho, no Ceará; Anísio Teixeira, na Bahia e Fernando de Azevedo, no 

Distrito Federal, entre outros), o que correspondia ao figurino da República federativa‖
16

.  

 

 Data desse período a criação da Universidade de São Paulo - USP, através 

do Decreto nº 6.283, de 25 de janeiro de 1934
17

. Representou um inquestionável avanço na 

história educacional brasileira, visto que objetivava, desde a sua constituição, o 

aprimoramento da pesquisa científica, razão pela qual a USP tornou-se o maior centro de 

pesquisa do Brasil. Do ponto de vista institucional, a USP também inovou, conforme 

descreve Arabela Campos Olien
18

: ―na esfera organizacional, a idéia inovadora foi fazer, 

da nova Faculdade de Filosofia, o eixo central da universidade, que viria a promover a 

integração dos diversos cursos e das atividades de ensino e pesquisa. Esse plano não se 

                                                           
15

  Ao reconhecer a educação como direito de todos, a Constituição Federal de 1934 positiva a idéia de 

educação pública, definida pela Prof. Nina Ranieri como aquela ―dirigida ou mantida por autoridades 

oficiais, e que delas sofre uma intervenção sistemática‖. 
16

 RANIERI, Nina Beatriz Stocco. O Estado Democrático de Direito, cit., p. 293. 
17

 Merecem nota a fundamentação do Decreto nº 6.283, de 25 de janeiro de 1934 e o disposto nos seus 

artigos 1º e 2º, a seguir transcritos: 

"O doutor Armando de Salles Oliveira, Interventor Federal do Estado de São Paulo, usando das atribuições 

que lhe confere o decreto nº 19.398, de 11 de novembro de 1930; e considerando que a organização e o 

desenvolvimento da cultura filosófica, científica, literária e artística constituem as bases em que se assentam 

a liberdade e a grandeza de um povo; 

considerando que somente por seus institutos de investigação científica de altos estudos, de cultura livre, 

desinteressada, pode uma nação moderna adquirir a consciência de si mesma, de seus recursos, de seus 

destinos; 

considerando que a formação das classes dirigentes, mormente em países de populações heterogêneas e 

costumes diversos, está condicionada a organização de um aparelho cultural e universitário, que ofereça 

oportunidade a todos e processe a seleção dos mais capazes; 

considerando que em face do grau de cultura já atingido pelo Estado de São Paulo, com Escolas, Faculdades, 

Institutos, de formação profissional e de investigação científica, é necessário e oportuno elevar a um nível 

universitário a preparação do homem, do profissional e do cidadão, 

Decreta: 

Art. 1º — Fica criada, com sede nesta Capital, a Universidade de São Paulo. 

Art. 2º — São fins da Universidade: a) promover, pela pesquisa, o progresso da ciência; b) transmitir pelo 

ensino, conhecimentos que enriqueceçam ou desenvolvam o espírito ou sejam úteis à vida; c) formar 

especialistas em todos os ramos de cultura, e técnicos e profissionais em todas as profissões de base científica 

ou artística; d) realizar a obra social de vulgarização das ciências, das letras e das artes, por meio de cursos 

sintéticos, conferências, palestras, difusão pelo rádio, filmes científicos e congêneres‖. 
18

 OLIEN, Arabela Campos. Op. cit. P. 41. 
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efetivou, em grande parte, face à resistência das faculdades tradicionais, as quais não 

queriam abrir mão do processo de seleção e formação de seus alunos desde o ingresso na 

universidade até a formatura. Não obstante a alta qualificação do corpo docente vindo da 

Europa, foi pequena a demanda aos cursos oferecidos por essa instituição. A elite paulista 

continuava a dar preferência aos cursos profissionais de Medicina, Engenharia e Direito‖
19

 

 

 Em 1935, é criada a Universidade do Distrito Federal. Pela primeira vez, a 

pesquisa é incentivada. Conforme explica Arabela Campos Olien
20

, ―essa foi uma vitória 

do grupo de educadores liberais, liderados por Anísio Teixeira, discípulo de Dewey e 

grande defensor da escola pública, leiga, gratuita e para todos‖. Obviamente, tal 

posicionamento não era bem visto pelo governo ditatorial de Getúlio Vargas. Diante disso, 

a Universidade do Distrito Federal foi extinta em 1939, por decreto presidencial. ―Seus 

cursos foram transferidos para a Universidade do Brasil, nome que foi dado a nossa 

primeira universidade, a antiga Universidade do Rio de Janeiro, criada em 1920. Gustavo 

Capanema, Ministro da Educação e Saúde do governo de Getúlio Vargas, no período de 

1937/45, aproveitou o autoritarismo do Estado Novo para implantar seu projeto 

universitário: a criação da Universidade do Brasil, que serviria como modelo único de 

ensino superior em todo o território nacional‖
21

. Sobre essa experiência, conclui Simon 

Scwartzman: ―essa realização constitui-se no exemplo mais significativo da centralização 

autoritária do ensino superior brasileiro‖
22

. 

 

A Constituição de 1937, em seu artigo 128, dispõe que a arte, a ciência e o 

ensino são livres à iniciativa individual e a de associação de pessoas coletivas públicas e 

particulares. A Constituição de 1946 mantém a previsão legal para atuação do particular na 

área educação, conforme artigo 167, e, de forma definitiva, condiciona tal atuação às 

normas que regulamentam a atividade educacional
23

. 

 

                                                           
19

 As Faculdades de Direito, Medicina e Engenharia somente seriam inseridas na USP na década de 60. 
20

 OLIEN, Arabela Campos. Op. cit., p. 34.  
21

 OLIEN, Arabela Campos. Ibidem.  
22

 SCHWARTZMAN, Simon (org.). Universidades e instituições científicas no Rio de Janeiro. Brasília: 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 1982 
23

  CF 1946 – ―Art. 1967. O ensino dos diferentes ramos será ministrado pelos Poderes Públicos e é livre à 

iniciativa particular, respeitadas as leis que o regulem‖ (grifamos). 
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 Com a inauguração de Brasília em 1961, foi criada a Universidade de 

Brasília, inserida no contexto de desenvolvimento e integração nacional. A principal 

característica dessa universidade é não ter sido criada a partir de faculdades pré-existentes. 

No tocante à organização institucional, optou por uma estrutura integrada, flexível e 

moderna. 

 

No mesmo ano, em 20/12/1961, é publicada a primeira Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação nacional (Lei n° 4.024/1961). Um dos pontos marcantes dessa Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação é o tratamento isonômico atribuídos a estabelecimentos 

públicos e particulares legalmente autorizados.  

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961 criou o Conselho Federal 

de Educação, o qual substitui o Conselho Nacional de Educação. Em 1968, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação foi alterada pela Lei n° 5.548/68 e pelo Decreto-lei n° 

464/69, notadamente no que se refere ao ensino superior (Reforma Universitária de 68).  

 

Vale, a propósito da reforma universitária de 68, citar as palavras de Simon 

Schwartzman: ―em síntese, a reforma de 1968 teve um efeito paradoxal, cujas 

consequencias ainda são sentidas de forma extremamente forte. Por um lado, consagrou 

um modelo idealizado de ensino superior, baseado nas ‗research universities‘ mais 

prestigiadas dos Estados Unidos; por outro, levou à expansão praticamente forçada e 

desregulada de todo o sistema, baseado principalmente em escolas isoladas, no ensino 

privado, e na criação de um professorado público de tempo integral sem maiores 

qualificações acadêmicas‖
24

. 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com a alteração de 1968, 

inaugurou o primeiro período de expansão de instituições de ensino superior privadas no 

Brasil. Sobre o tema, escreve Luiz Antônio Cunha que ―as instituições privadas receberam 

incentivos diretos e indiretos inéditos, que, aliados à representação majoritariamente 

                                                           
24

 SCHWARTZMAN, Simon. O contexto institucional e político da avaliação do ensino superior. Trabalho 

apresentado ao Núcleo de Pesquisas sobre Ensino Superior da Universidade de São Paulo – NUPES. 
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privatista do Conselho Federal de Educação, propiciaram um surto de expansão‖
25

. As 

instituições privadas multiplicaram-se em número e tamanho. 

 

Durante o período da ditadura militar, a educação pública sofreu notório 

empobrecimento. De fato, o Estado não empenhou a atenção necessária a atividade 

educacional e, dessa forma, verificou-se o sucateamento dos estabelecimentos e a queda na 

qualificação técnica do corpo docente. Paralelamente, crescia a demanda por educação, 

principalmente por ensino superior, uma vez que o diploma ainda representava a 

possibilidade de ascensão social.  

 

 

1.2. Contexto atual e tratamento legal: Constituição Federal, Código Civil, Código 

de Defesa do Consumidor e normas gerais de Educação. 

 

 

Atualmente, a atividade educacional é regulamentada, principalmente, pela 

Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Além disso, 

por se tratar de fornecimento de serviço a destinatário final, a exploração da atividade 

educacional está também sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, 

razão pela qual tal norma será também considerada na elaboração deste trabalho. 

 

O artigo 205 da Constituição Federal dispõe que a educação é direito de 

todos e dever do Estado e da família e será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. Neste mesmo sentido, dispõe o artigo 2°, da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação
26

. 

 

Não obstante, o artigo 209 da Constituição Federal permitiu a exploração da 

                                                           
25

  CUNHA, Luiz Antônio. Desenvolvimento desigual e combinado no ensino superior – Estado e Mercado. 

Ed. Social, Campinas, vol. 25, n. 88, p. 795-817, out/2004. Disponível em http://www.cedes.unicamp.br. 
26

  Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
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atividade educacional pela iniciativa privada, impondo, para tanto, o respeito a duas 

condições: (i) cumprimento das normas gerais da educação nacional; e (ii) autorização e 

avaliação e qualidade pelo Poder Público. 

 

A autorização para exploração da atividade educacional pela iniciativa 

privada também foi prevista no artigo 7° da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
27

, desde 

que atendidos, além dos requisitos previstos nos incisos I e II do artigo 209 da Constituição 

Federal, a capacidade de autofinanciamento da instituição de ensino. 

 

Diante disso, é indubitável que a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação prevêem a coexistência da escola pública e da escola privada, sendo 

certo que a atividade educacional privada fica condicionada à autorização e avaliação de 

qualidade pelo Estado.  Além disso, as normas atualmente vigentes passaram a prever um 

terceiro tipo de instituição de ensino: as instituições de ensino privadas com finalidade 

lucrativa.  

 

Sendo assim, a normatização da Educação no Brasil apresenta um conflito: a 

exploração da atividade educacional por particulares ocorre de acordo com o princípio da 

livre iniciativa, conforme disposto no caput do artigo 209 da Constituição, ou está sujeita à 

intervenção estatal, como demonstram os incisos do mesmo artigo? 

 

 

1.3. Os princípios do direito à educação. 

 

 

 Nos termos do artigo 206 da Constituição Federal
28

 e do artigo 3º da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação
29

, o ensino será ministrado com base em alguns princípios, 

                                                           
27

  Art. 7º O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: I - cumprimento das normas 

gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino; II - autorização de funcionamento e avaliação 

de qualidade pelo Poder Público; III - capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 213 da 

Constituição Federal. 
28 Dispõe o artigo 206 da Constituição Federal: ―O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 
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dos quais destacamos: (i) coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; (ii) 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; (iii) gratuidade do ensino; 

(iv) vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; (v) valorização da 

experiência extra-escolar; e (vi) garantia de padrão de qualidade.  

 

A coexistência entre estabelecimentos de ensino públicos e privados, 

conforme exposto no tópico anterior, decorre das normas que regulamentam o direito à 

educação. Ambas atuam de forma concorrente, o que significa dizer que não há 

preponderância de uma em relação à outra. 

 

O direito de acesso à educação de nível superior, garantido pelo Estado, está 

contido no artigo 208, V, da Constituição Federal
30

. Primeiramente, cumpre destacar que o 

direito de acesso ao ensino superior está contido num direito maior, fundamental e social, 

que é o direito à educação. Assim, ao garantir o direito de acesso ao ensino superior, o 

Estado assumiu o compromisso indissociável de oferecer os meios adequados para a sua 

concretização, o que se dá não só através de construção de instituições públicas de ensino 

superior, mas através de medidas positivas e políticas públicas. Sobre o tema, defende 

                                                                                                                                                                                

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de 

ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com 

ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;  

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade.  

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei 

federal‖. 
29

 De acordo com o artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ―o ensino será ministrado com base 

nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; 

IX - garantia de padrão de qualidade; 

X - valorização da experiência extra-escolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais‖. 
30

 Embora o direito à educação seja tema recorrente nas constituições brasileiras, a Constituição Federal de 

1988 tratou, pela primeira vez, do direito de acesso ao ensino superior, dispondo que o dever do Estado com 

a educação será efetivado mediante a garantia de, entre outros itens, acesso aos níveis mais elevados do 

ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.  



 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

Carlos Eduardo Behrmann Rátis Martins que ―na defesa do mínimo existencial ou padrão 

elementar
31

 do direito de acesso ao ensino superior dos administrados, a Administração 

Pública deve garantir não só o desenvolvimento das habilidades e aptidões dos seus 

cidadãos, mas oferecer cursos da melhor qualidade possível‖
32

. 

 

A Constituição Federal vigente prevê o acesso ao ensino fundamental 

gratuito e universal. Vale dizer que o Estado tem o dever de prover a todos os cidadãos em 

idade escolar, sem exceção, a educação fundamental sem custo. Esse dever, contudo, não 

alcança o ensino de nível superior.  

 

Nesse contexto, o que se verifica hodiernamente no Brasil é uma opção de 

pelo ensino superior privado. A esse respeito, Fernanda Montenegro de Menezes
33

 

assevera que as políticas fragmentadas verificadas no período compreendido entre o início 

da década de 1970 e o final da década de 1990 propiciaram a expansão do sistema 

educacional privado, de duas formas distintas: concessão de financiamento público e 

autorizações para o funcionamento de cursos e instituições privadas. O que se verifica 

atualmente, no entanto, é a incapacidade do Estado de atender à incessante demanda da 

população por vagas no ensino superior, bem como de suportar o aumento do custo da 

atividade educacional. Complementa a autora, ainda, que esse é um reflexo da política 

neoliberal adotada, principalmente, no final da década de 1990, baseada na privatização de 

desregulação do mercado. Por fim, afirma a autora que essa expansão do ensino privado 

justifica-se, também, pela meta estabelecida pelo Plano Nacional de Educação, aprovado 

pela Lei nº 10.172/2001, de ―prover, até o final da década, a oferta de educação superior 
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 Com relação ao ―mínimo existencial‖ ou ―padrão elementar‖, entende o citado autor que a interpretação do 

direito de acesso ao ensino superior não pode, em hipótese alguma, ser interpretado ou aplicado de forma 

restritiva, visando somente aos aspectos instrumentais. Assim, defende que ―no que tange à garantia do 

mínimo existencial ou padrão elementar dos direitos fundamentais (incluindo é claro os direitos sociais), as 

decisões dos poderes constituídos não podem ser aferidas de discricionariedade, não desmerecendo as 

limitações orçamentárias (reserva do possível) em que o Estado se encontre. Os órgãos de decisão política 

devem gozar liberdade de decisão para a elaboração das políticas públicas, em face aos postulados do 

pluralismo democrático e alternância, mas em caráter relativo, observando os padrões de justiça social, 

solidariedade e igualdade real entre os cidadãos‖.  Sobre esse ―caráter relativo‖ mencionado pelo autor, 

discorreremos adiante. 
32

 MARTINS , Carlos Eduardo Behrmann Rátis. O direito fundamental de acesso ao ensino superior: a 

“estatização” de vagas nas universidades particulares, in HOMEM, António Pedro Barbas (coord.), Temas 

de Direito da Educação, Coimbra: Almedina, 2006, pág. 112. 
33

 MENEZES, Fernanda Montenegro de. A expansão do Ensino Superior no Brasil: a opção pelo privado, in 

RANIERI, Nina Beatriz Stocco (Coord). Direito à Educação, São Paulo: Edusp, 2009 
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para, pelo menos, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos‖.  

 

Em decorrência, as instituições públicas, em geral de melhor qualidade, 

ficam adstritas a pessoas com capacidade financeiras para custearem seus estudos, 

restando, aos menos favorecidos, o ensino privado, nem sempre de boa qualidade. Diante 

dessa realidade, o Estado deve buscar mecanismos alternativos para se evitar a violação ao 

direito constitucional de acesso ao ensino superior. 

 

Uma alternativa viável é a utilização das vagas oferecidas por instituições 

particulares. Isso, contudo, deve ocorrer em respeito ao direito do mantenedor desses 

estabelecimentos privados de perceber a remuneração pelos serviços privados, uma vez 

que é o Estado, e somente o Estado, o titular do dever de garantir o acesso ao ensino 

superior. 

  

Desse modo, esse mecanismo é operado pelo Estado através de 

financiamentos públicos e concessão de bolsas de estudos, respeitando-se a capacidade 

contributiva
34

 do beneficiado. No primeiro caso, podemos citar o Financiamento Estudantil 

fomentado pela Caixa Econômica Federal (FIES), instituído pela Lei 10.260/2001; no 

segundo, o Programa Universidade para Todos, instituído pela Lei 11.096/2005. Em 

ambos, o ente privado recebe a sua contraprestação, se não em espécie, através de 

benefícios fiscais. 

 

  A igualdade de condições de acesso ao ensino superior é exercida 

mediante promoção de processo seletivo. Para tanto, os estabelecimentos de ensino tem o 

dever de divulgar com a devida antecedência, através de edital, os mecanismos e critérios 

da seleção, obedecendo às regras definidas pelo Ministério da Educação através de 

Portarias e Pareceres do Conselho Nacional de Educação. Uma vez aprovado no processo 

seletivo e tendo o candidato concluído o ensino médio, fica a instituição obrigada a efetivar 

                                                           
34

 Carlos Eduardo Behrmann Rátis Martins (op. Cit) tem igual posicionamento, defendendo que ―o princípio 

da capacidade contributiva decorre da tendencial gratuidade do acesso ao ensino superior, vez que o Estado 

concederá o financiamento de acordo com suas condições econômicas e sociais‖. Nesse sentido, vale 

mencionar, por exemplo, que as normas que instituíram o FIES e o PROUNI estabelecem regras para que o 

interessado seja elegível ao benefício, utilizando a renda familiar como critério. Dessa forma, evita-se o 

financiamento, através de recursos públicos, de pessoas com capacidade de auto-financiamento.  
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a matrícula do aluno nos cursos superiores ofertados
35

.  

 

A vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais é 

necessária como forma de buscar um ensino efetivo e de boa qualidade, pois proporciona 

ao aluno a possibilidade de aprimorar a sua formação através de elementos externos. Desse 

modo, o aluno, ao colar o grau pretendido, estará apto a aplicar suas competências no 

tratamento e na solução dos problemas inerentes à comunidade a qual pertence.  

Complementar a esse conceito, o princípio da valorização da experiência extra-escola 

consubstancia-se num instrumento didático, através do qual o aprendizado do aluno resulta 

da interação da bagagem cultural do aluno, das informações e referências recebidas no 

ambiente familiar e social, e no conteúdo programático ministrado pela instituição de 

ensino. 

 

Por fim, a legislação educacional determina que o ensino deve ser 

ministrado de acordo com um padrão de qualidade, o que será analisado ao longo do 

presente trabalho. 

 

 

1.4. Organização educacional brasileira. 

 

 

 Antes de se enfrentarmos a questão da qualidade no ensino, é importante 

fazer algumas ponderações acerca da organização educacional brasileira. 

 

 

1.4.1. Níveis de Ensino. 

  

Nos termos da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação36, a educação 

                                                           
35

 É o que dispõe o artigo 44, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: ―a educação superior 

abrangerá os seguintes cursos e programas: (...) II – de graduação, aberto a candidatos que tenham concluído 

o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo‖. Nos termos das normas 

que tratam do assunto, há somente uma condição indispensável para a aprovação do aluno, que é a realização 

de redação em língua-portuguesa. O aluno que obtiver conceito zero nessa etapa deverá ser eliminado do 

processo seletivo. 



 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

nacional está dividida em básica e superior. Conforme leciona Clarissa Eckert Baeta 

Neves, ―os níveis escolares dividem-se em: Educação Básica – cuja finalidade é 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício 

da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. E 

composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; e Educação Superior 

- ministrada em instituições de ensino superior (públicas ou privadas), com variados graus 

de abrangência ou especialização, abertas a candidatos que tenham concluído o ensino 

médio ou equivalente e aprovados em respectivo processo seletivo. As modalidades de 

educação e ensino complementam o processo de educação formal por meio de: Educação 

de jovens e adultos, Educação profissional, Educação especial, Ensino presencial, Ensino 

semipresencial, Educação a distância e Educação continuada
37

‖. 

 

 A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, 

assegurando a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe 

meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Está dividida em três etapas: 

infantil, fundamental e média. A primeira destina-se à formação física, psicológica, 

intelectual e social de crianças até seis anos, complementando a ação da família e da 

comunidade. A segunda objetiva tem escopo mais amplo38, visando ao ensinamento de 

leitura, escrita e cálculo, bem como à preparação do indivíduo para a vida em sociedade e 

exercício de sua cidadania. A última etapa destina-se à consolidação dos ensinamentos e à 

formação humana do indivíduo39. 

                                                                                                                                                                                
36

  Art. 21. A educação escolar compõe-se de: I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio; II - educação superior. 
37

 NEVES, Clarissa Eckert Baeta. A estrutura e o funcionamento do ensino superior no Brasil, in A 

Educação Superior no Brasil / Maria Susana Arrosa Soares (Org.),Brasília: Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 2002.  
38

  Dispõe o artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com a redação dada pela Lei n° 

11.274/2006: ―O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, 

iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: I - o 

desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita 

e do cálculo;  II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e 

dos valores em que se fundamenta a sociedade; III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 

tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; IV - o 

fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que 

se assenta a vida social‖. 
39

  Nos termos do art. 35 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o ensino médio, etapa final da educação 

básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades:  I - a consolidação e o aprofundamento dos 

conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  II - a 

preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser 
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 A educação básica é norteada por três princípios específicos, a saber: 

gratuidade, obrigatoriedade e progressividade. Diante disso, todos, indiscriminadamente, 

têm assegurado o direito de se matricular em estabelecimentos oficiais que ministrem esse 

nível de ensino. A esses, somam-se os princípios gerais de pluralidade de ideias, 

concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas, bem como de 

garantia do padrão de qualidade.  

 

 A fase final da educação escolar é a educação superior, cuja finalidade 

primordial
40

 é qualificar o aluno, em todos os níveis e modalidades de ensino e em variadas 

áreas de conhecimento, para que sejam cidadãos aptos e conscientes, bem como exerçam 

as suas competências e habilidades na sociedade. Conforme disposto no artigo 44 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, abrange os seguintes cursos e programas: ―(i) cursos 

seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos 

que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham 

concluído o ensino médio ou equivalente; (ii) de graduação, abertos a candidatos que 

tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo 

seletivo; (iii) de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, 

cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em 

cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino; e (iv) de 

extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso 

pelas instituições de ensino‖. Esses cursos e programas são ministrados em instituições de 

                                                                                                                                                                                

capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;  III - o 

aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico;  IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos 

dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 
40

 O artigo 43 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional enumera os objetivos da educação superior, 

―a educação superior tem por finalidade: I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento reflexivo; II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos 

para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e 

colaborar na sua formação contínua; III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando 

o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o 

entendimento do homem e do meio em que vive; IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, 

científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento 

cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 

sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; VI - estimular 

o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços 

especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; VII - promover a 

extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da 

criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição‖. 
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ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou 

especialização, a saber: universidades, centros e universitários e faculdades isoladas, aqui 

listadas em ordem decrescente de complexidade. 

 

 

1.4.2. Sistemas de Ensino e a competência legislativa. 

 

 Um dos pilares da educação nacional é a articulação entre os sistemas 

federal, estaduais e municipais. Isso se dá mediante colaboração entre todos os entes 

federativos
41

. 

 

 A ideia de sistemas de ensino está inserida na ordem constitucional 

brasileira desde a Carta Magna de 1934 e contempla o conjunto de elementos estruturados 

de forma a promover as sinergias existentes, objetivando um mesmo fim; em se tratando de 

sistemas de ensino, buscando atingir os ideais previstos pelo legislador educacional.  

 

 Nas palavras de Nina Beatriz Ranieri Stocco
42

, ―um sistema, portanto, 

racionaliza e organiza vários elementos que operam em sinergia para alcançar determinado 

objetivo, conferindo-lhes unidade‖. Em seguida, a autora explica que os sistemas de ensino 

pátrios estão estruturados de acordo com organização política do Estado, sendo certo que 

cada ente da Federação tem autonomia para estruturar seu sistema, de acordo com a 

realidade local em que está inserido, de forma a alcançar as diretrizes constantes do Plano 

Nacional de Educação, não se admitindo, contudo, conflitos com a norma federal.  

 

Diante disso, faz-se necessário enfrentar a seguinte questão: há hierarquia 

entre os sistemas? Entendemos que não. De fato, e conforme aduzido acima, os sistemas 

                                                           
41

 É o que dispõe o art. 8º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação: ―A União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. 

§ 1º Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e 

sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias 

educacionais. 

§ 2º Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta Lei. 
42

 RANIERI, Nina Beatriz Stocco. Op. Cit., pág. 117 - 121. 
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federal, estaduais e municipais são autônomos e independentes
43

, e ao sistema nacional, 

estruturado pela União, cumpre o papel de harmonizar e viabilizar o funcionamento dos 

diversos sistemas frente aos preceitos e diretrizes constantes da política nacional
44

.   

 

O sistema federal de ensino compreende as instituições de ensino mantidas 

pela União, as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada, 

os órgãos federais de educação
45

. O sistema estadual de ensino, por sua vez, abrange as 

instituições de ensino mantidas pelo Poder Público Estadual; as instituições de ensino 

superior mantidas pelo Poder Público municipal. Por fim, os sistemas municipais de ensino 

compreendem as instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil 

mantidas pelo Poder Público municipal, as instituições de educação infantil criadas e 

mantidas pela iniciativa privada.  

 

A União age de três formas distintas: (i) em regime de colaboração; (ii) 

mediante assistência técnica; e (iii) mediante assistência financeira. A estruturação, 

regulamentação e fiscalização do ensino superior são de competência da União, em função 

de que, em geral, as instituições de ensino privado são mantidas por esse ente federativo, 

muito embora não exista norma nesse sentido. Dessa forma, existem várias instituições 

públicas de ensino superior mantidas pelo Estado, como ocorre no Estado de São Paulo, 

que mantém a Universidade de São Paulo - USP, a Universidade Estadual do Estado de 

São Paulo – UNESP e a Universidade Estadual de Campinas – Unicamp. Quanto aos 

demais níveis de ensino, a União atua em regime de colaboração com Estados e 

                                                           
43

 Vale reiterar que, embora autônomos e independentes, as regras dos sistemas de ensino estaduais e 

municipais não podem conflitar com as regras federais relativas ao tema.  
44

 Nina Beatriz Stocco Ranieri defende que ―tomando-se da noção de sistema antes expressa, parece clara a 

realidade de um sistema nacional, composto pelo sistema federal, estaduais, municipais e do Distrito Federal, 

de natureza antes sociológica que legal, mas de expressão constitucional. O sistema nacional, nesta 

formulação, não seria um supra-sistema mas um outro sistema independente (relacionado aos demais) que 

visa, dentro do conjunto de normas e políticas educacionais produzidas pelas unidades federadas, concatenar 

os objetivos nacionais por intermédio de análise das relações que ali surgem e se produzem, e cuja expressão 

se torma mais evidente em razão da previsão do Plano Nacional de Educação (CF, artigo 214)‖ (op. cit., p. 

123 – 124). 
45

 São considerados órgãos federais de educação o Colégio Pedro II; a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES; o Instituto Benjamin Constant; o Instituto Nacional de Educação de 

Surdos – INES; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP; o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE; o Conselho Nacional de Educação – CNE; a Fundação 

Joaquim Nabuco - FUNDAJ; e a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES.  
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Municípios, fixando conteúdo mínimo para garantir uma formação comum
46

.  

 

Aos Estados compete, prioritariamente, a oferta de ensino fundamental e de 

ensino médio, podendo atuar em regime de colaboração com os municípios nesses níveis 

de ensino. Aos municípios compete, principalmente, a oferta de ensino infantil. A lei não 

atribui à União o dever de atuar prioritariamente em determinado nível de ensino. Contudo, 

como o legislador incumbiu os Estados, o Distrito Federal e os municípios de ofertarem os 

demais níveis de ensino, coube à União, supletiva e residualmente, a obrigação de cuidar 

do ensino superior.  

 

Vale reiterar que o legislador definiu o regime de competências de forma 

colaborativa, e não exclusiva
47

. Assim, em princípio, todos os níveis de governo poderiam 

atuar em todos os níveis de ensino, desde que existam recursos disponíveis e estejam 

satisfeitos todos os requisitos e todas as metas educacionais a que estavam prioritariamente 

incumbidos.    

 

Entende-se por competência a capacidade jurídica de um determinado ente 

da federação para agir. Nas palavras de José Afonso da Silva, ―competência é a faculdade 

juridicamente atribuída a uma entidade ou a um órgão ou agente do Poder Público para 

emitir decisões‖
48

. Já Nina Beatriz Ranieri
49

 leciona que ―o vocábulo ‗competência‘ no 

Direito designa, genericamente, uma forma de poder jurídico, que se manifesta pelo 

exercício impositivo de comportamentos e de relação de autoridade regulado por normas: 

‗enquanto poder jurídico, competência pode ser entendida, especificamente, como poder 

juridicamente estabelecido para criar normas (ou efeitos jurídicos) por meio e de acordo 

                                                           
46

 O regime de colaboração da União com Estados e Municípios para oferta de educação básica está previsto 

no art. 9º, IV, da LDB: ―A União incumbir-se-á de: (...) estabelecer, em colaboração com os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o 

ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica 

comum‖. 
47

 Nas palavras de Nina Beatriz Ranieri: ―o quadro de competências fixado na Constituição de 1988 atua, de 

modo geral, em favor da descentralização de competências concorrentes, apontando para um federalismo 

cooperativo mais preocupado com a colaboração dos entes federados do que com a sua separação e 

independência recíprovas‖ (op. cit, p. 94). 
48

 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 

479. 
49

 RANIERI, Nina Beatriz. Op. cit., p. 91. 
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com certos enunciados‘
50

‖. Em se tratando de educação, a competência, conforme aduzido 

acima, é exercida em regime de colaboração. Esse conceito abrange dois elementos: (i) 

possibilidade de ação de todos os entes da Federação; (ii) prioridade da União na definição 

das normas gerais de educação.  

 

A Constituição Federal, no art. 22, estabelece a competência privativa da 

União sobre determinadas matérias
51

. Na sequencia, através dos artigos 23, 24, 25, §1º e 

30, respectivamente, são fixadas as matérias de competência comum dos entes federativos, 

as matérias de competência concorrente
52

 (entre União, Estados e Distrito Federal, apenas) 

e as matérias de competência residual
53

.  

 

No que concerne à competência concorrente, cumpre à União estabelecer 

normas gerais sobre a matéria (art. 24, § 1º, CF), não excluindo a competência suplementar 

dos Estados para legislar sobre a mesma matéria (art. 24, § 2º, CF). Na ausência de lei 

federal estabelecendo normas gerais, poderão os Estados exercerem a competência 

legislativa plena no tocante a matéria, para atender a suas peculiaridades e com eficácia 

limitada ao seu território (art. 24, § 3º, CF). Contudo, a superveniência de norma geral 

sobre tal matéria resultará na suspensão da eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário 

(art. 24, § 4º, CF)
54

. 

                                                           
50

 Na formulação do conceito de competência que defende, Nina Beatriz Ranieri cita FERRAZ JR., Tercio 

Sampaio. ―Normas gerais e competência concorrente – uma exegese do art. 24 da Constituição Federal‖, in 

Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo: Malheiros, n. 7, p. 16-24. 
51

 Dentre as matérias guardadas à competência exclusiva da União, estão as diretrizes e bases da educação 

nacional (art. 22, XXIV, da CF). 
52

 Conforme explanado anteriormente, é de competência concorrente da União, Distrito Federal, Estados e 

Municípios legislar sobre educação, cultura, ensino e desporto (art. 23, IX, da CF). 
53

  Conforme leciona José Afonso da Silva (op. cit., p. 481), competência privativa é aquela ―enumerada 

como própria de uma entidade, com possibilidade, no entanto, de delegação‖; competência comum significa 

―a faculdade de legislar ou praticar certos atos, em determinada esfera, juntamente e em pé de igualdade, 

consistindo, pois, num campo de atuação comum às várias entidades, sem que o exercício de uma venha a 

excluir a competência de outra, que pode ser exercida cumulativamente‖; competência residual ―consiste no 

eventual resíduo que reste após enumerar a competência de todas as entidades‖.   
54

 Ensina Pinto Ferreira que as orientações relativas à competência concorrente constantes da Constituição 

Federal brasileira deriva ―do regime constitucional social-weimariano de 1919. A origem do art. 24 da 

Constituição brasileira de 1988 deriva do art. 10 da Constituição alemã de 1919, determinando que ‗o Reich 

pode fixar normas gerais por via legislativa‘ (Das Reich kann im Weger der Gesetzgebung Grundgesetze 

aufstellen). De acordo com essa disposição, o governo federal poderia fixar normas gerais, sem descer a 

pormenores, o que ainda acontece com a Constituição de Bonn de 1949, nos arts. 71 e 73. A mesma origem 

tem o art. 24 da Lei Magna de 1988. Entretanto, sempre que há discordância entre as normas editadas pela 

União e pelos Estados-Membros, as normas federais têm prevalência, de acordo com a regra: ‗Bundesrecht 

bricht Landesrecht‘, isto é, o direito federal quebra o direito estadual, ou ainda, o direito federal prima sobre 
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No tocante à competência para legislar sobre educação, o art. 211, caput e § 

1º, da Constituição Federal
55

 dispõe que à União compete a coordenação da política 

nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função 

normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais, 

garantindo a equalização de oportunidades educacionais e o padrão mínimo de qualidade 

do ensino
56

. Os parágrafos 2º e 3º do citado artigo, respectivamente, estabelecem as 

competências legislativas dos Estados e Distrito Federal e dos Municípios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

o direito estadual‖ (FERREIRA, Pinto. Curso de direito constitucional. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 1991, pág. 

291). 
55

 ―Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração 

seus sistemas de ensino. 

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino 

públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir 

equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência 

técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 14, de 1996) 

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) 

§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular‖. 
56

 As atribuições da União, no que concerne à matéria educacional, ultrapassam o disposto no art. 211 da CF. 

De fato, compete à União: (i) elaborar e executar planos nacionais e regionais de desenvolvimento 

econômico e social (art. 21, IX, CF); (ii) assegurar a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de 

impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do 

ensino e nas ações e serviços públicos de saúde (art. 34, VII, ―e‖, CF); (iii) garantir o padrão de qualidade na 

prestação do serviço educacional (art. 206, VII, CF), o que se estende ao ensino privado, nos termos do art. 

209, II , da CF (a exploração da atividade educacional pela iniciativa privada está condicionada à 

―autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público‖); e (iv) aplicar, anualmente, nunca menos de 

dezoito, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino (art. 212, CF).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art3
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CAPÍTULO II - O SERVIÇO EDUCACIONAL PÚBLICO E O 

PRIVADO. 

 

 

2.1.  Os direitos fundamentais, o direito privado e a prestação de serviços 

educacionais.  

 

Após as ponderações acima, faz-se necessário analisar a prestação de 

serviços educacionais pelo particular frente à clássica distinção entre Direito Público e 

Privado. O que prevalecerá nessa avaliação: o fato de a Educação se tratar de um direito 

fundamental, ou a liberdade característica da iniciativa privada? 

 

 Partindo da definição clássica sobre a dicotomia entre Direito Público e 

Privado, atribuída a Ulpiano, fundamentada no conceito de que o primeiro destina-se aos 

interesses do Estado e o segundo nos interesses individuais, Hermes Lima afirma, com 

relação ao tema, existirem três correntes principais: ―a dos que fixam a distinção no fim a 

que a norma se dirige; a daqueles que a divisam nos sujeitos a que as normas se referem; e 

a dos que baseiam a diferença no interesse ou na utilidade da norma‖
57

. 

 

 Pontes de Miranda
58

 defende a inexistência da dicotomia entre direito 

público e privado. Aduz, sobre o tema, que tal diferenciação não é lógica, mas histórica, e 

consolidada mediante atividade legislativa. Nesse contexto, conclui que a distinção criada 

decorre da situação fática a que o Direito será aplicado: se voltado para o indivíduo e as 

relações entre eles, estaremos diante do Direito Privado; se voltado para o interesse 

comum, estaremos diante do Direito Público. 

 

 Rosa Maria de Andrade Nery propõe o critério da finalidade como definidor 

                                                           

57 LIMA, Hermes. Introdução à ciência do Direito. 8ª Ed. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1955. Pág. 

61. 
58 Nas palavras de Pontes de Miranda, ―o direito privado existe se e enquanto há regras jurídicas que tratam 

os homens somente como indivíduos em relação uns com os outros. Desde que o interesse geral, ou algo que 

se trate como tal, passa à frente, o direito é público, porque admite a situação de poder dos entes coletivos 

que correspondem àqueles interesses‖ (MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direto Privado. Tomo I. 

Campinas: Bookseller, 1999. Pág. 121). 
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do tratamento a ser dado a determinado evento. Nas palavras da referida autora, ―se 

estivermos diante do exercício da atividade do Estado como viabilizadora da estrutura 

pública capaz de pôr em prática e viabilizar o cumprimento das regras que redundam na 

proteção do homem – o que acontece frequentemente, estaremos diante de um fenômeno 

jurídico com lugar no chamado Direito público. Se, por outro lado, o ponto de análise é a 

gerência de aspectos que viabilizam o exercício de fato e de direito, da humanidade da 

pessoa, é possível que haja necessidade de se enfrentar o problema a partir de princípios de 

Direito privado‖
59

. 

 

Nota-se, após a análise das ideias dos autores supramencionados, uma 

convergência no sentido de que: (i) o Direito Público pressupõe o exercício de autoridade; 

e (ii) o principal critério diferenciador entre Direito Público e Direito Privado é a finalidade 

da norma, e não o seu destinatário. 

 

 No tocante à prestação de serviços educacionais, considerando as 

ponderações acima, entendemos que a resposta à indagação em epígrafe variará de acordo 

com a situação fática e com os objetivos propostos.  

 

A esse respeito, merece nota o ensinamento de Nina Beatriz Stocco Ranieri: 

―no plano individual, isto é, no plano do indivíduo racional e emocionalmente 

determinado, o direito à educação prende-se à realização pessoal; nesse sentido, é corolário 

da dignidade humana e dos princípios da liberdade e da igualdade. No plano coletivo, 

conecta-se com a vida em sociedade, com a participação política, com o desenvolvimento 

nacional, com promoção dos direitos humanos e da paz; ou seja, conecta-se com a pessoa 

inserida num dado contexto social e político. O preparo para a participação na vida política 

para o trabalho, por sua vez, é elemento comum aos dois planos em que se expressa‖
60

.  

 

Nesse contexto, se o que se avalia é a relação entre o Estado e o 

estabelecimento privado mantida durante um processo de autorização ou reconhecimento 

                                                           

59 NERY, Rosa Maria de Andrade. Noções Preliminares de Direito Civil. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2002, Pág. 94 
60

 RANIERI, Nina Beatriz Stocco. O Estado Democrático de Direito, cit., p. 287. 
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de curso, ou mesmo durante a avaliação da qualidade de ensino, estaremos diante de uma 

situação regida pelo Direito Público, não por estar o Poder Público inserido na relação, mas 

em razão da finalidade pretendida, que é o cumprimento dos princípios que regem a 

educação nacional, principalmente o padrão de qualidade.  

 

Por outro lado, se se tratar do vínculo entre o estabelecimento de ensino 

superior e seus alunos, de natureza contratual, haverá a aplicação das normas e preceitos do 

Direito Privado, pois interessará, nessa hipótese, a proteção do direito e interesses 

individuais dos alunos.  

 

 

2.2. A exploração do serviço educacional pelo particular: serviço privado, 

autorização, permissão ou concessão de serviço público? 

 

 

Ante as considerações acima, como enquadrar a prestação de serviços 

educacionais pelo particular? Trata-se de serviço público ou mera prestação de serviços, 

regrada pelos princípios do Direito de Consumidor? 

 

 Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina que há dois conceitos possíveis de 

serviços públicos: amplo e restrito.  

 

 De acordo com o conceito amplo, os serviços públicos abrangem todas as 

funções do Estado.  Entre os juristas que adotam o conceito amplo estão José Cretella 

Júnior61 e Hely Lopes Meirelles62.  O conceito restrito, por sua vez, caracteriza o serviço 

público como atividade exercida pelo Estado, excluindo, assim, as funções legislativas e 

                                                           

61  De acordo com José Cretella Junior, serviço público ―é toda atividade que o Estado exerce, direta ou 

indiretamente, para satisfação das necessidades públicas mediante procedimento típico do direito público‖ 

(CRETELLA JR., José. Administração indireta brasileira. Rio de Janeiro: Forense, 1980). 
62  Para Hely Lopes Meirelles, serviço público é ―todo aquele prestado pela Administração ou por seus 

delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da 

coletividade, ou simples conveniências do Estado‖ (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo 

brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2003, pág. 319).  
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jurisdicional. Adotam este conceito Celso Antônio Bandeira de Mello63 e a própria Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro64. 

 

 De qualquer forma, é certo que os serviços públicos devem (i) objetivar o 

interesse coletivo; (ii) ser prestados pelo Estado; e (iii) prestados através de procedimento 

de direito público. Interessa-nos analisar o segundo item, ou seja, de que o serviço público 

deveria ser prestado pelo Estado.  

 

 Inicialmente, poder-se-ia argumentar que os serviços educacionais prestados 

pelo particular não seriam caracterizados como públicos pelo fato de não haver 

participação, de qualquer natureza, do Estado. Contudo, leciona Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro que a gestão dos serviços públicos incumbe ao Estado, direta ou indiretamente, por 

meio de concessão ou permissão65. 

 

 Carlos Roberto Jamil Cury, ao analisar a prestação de serviços educacionais, 

defende a idéia de concessão de serviço público, porém com ressalvas. Para o autor, 

somente os estabelecimentos privados sem finalidade lucrativa atuariam em nome do 

Estado, mediante concessão. Os estabelecimentos privados com finalidade lucrativa, por 

possuírem uma visão possessiva (ou seja, de se beneficiar financeiramente de tais 

serviços), atuariam em nome próprio e estariam sujeitos exclusivamente aos preceitos do 

Direito Privado: ―assim, a Constituição redefine a situação: aquele ensino privado (art 

209), voltado para o lucro (por oposição à letra do art 213), é, no seu teor, tipicamente 

capitalista. Em oposição a ele, as outras modalidades indicadas (art. 213 e art. 150, VI, c) 

teriam uma presença não tipicamente capitalista dentro de uma economia de mercado‖66. O 

                                                           

63  Para Celso Antônio Bandeira de Mello, ―serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou 

comodidade material fruível diretamente pelos administradores, prestados pelo Estado ou por quem lhe faça 

as vezes, sob um regime de direito público – porquanto consagrador de prerrogativas de supremacia e de 

restrições especiais – instituído pelo Estado em favor dos interesses que houve definido como próprios no 

sistema normativo‖ (MELLO, Celso Antônio Bandeira. Prestação de serviços públicos e administração 

indireta. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975, pág. 20). 
64  Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, serviço público é ―toda atividade material que a lei atribui ao 

Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus deleados, com o objetivo de satisfazer 

concretamente às necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente público‖ (DI PIETRO, 

Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 20 ed. São Paulo: Atlas, 2007, pág. 90). 
65  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit., pág. 90. 
66  CURY, Carlos Roberto Jamil. A educação escolar como concessão.  Aberto, Brasília, ano 10, n.50/51, 

abr./set. 1992. 
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autor fundamenta sua tese de que os estabelecimentos privados sem finalidade lucrativa 

atuam por concessão no fato de que estas estão autorizadas a receber recursos públicos. 

 

 Sobre o tema, ensina Nina Stocco Ranieri ―(...) embora a atividade privada seja 

livre, sujeita a todos aqueles princípios informadores da atividade econômica, o fato é que, 

do ponto de vista prático, estamos diante de uma concessão, tal como via Marquês de 

Pombal: a educação naquela época era definida como um jus regio, permitido o seu 

exercício, excepcionalmente, à iniciativa privada (no caso, religiosa apenas)‖67.  

 

 Luiz Gustavo Bambini de Assis adota posicionamento mais amplo, entendendo 

―como serviço público a prestação educacional, mesmo quando efetivada pela iniciativa 

privada‖. Argumenta que a educação é um direito público subjetivo de segunda geração, 

caracterizando-se, pois, pelo dever de ação do estado, ao contrário da omissão natural 

verificada aos direitos de liberdade. Nas palavras do autor, ―ao positivar os direitos sociais, 

a Constituição Cidadã de 1988 não poderia agir diferente. E justamente por esse motivo é 

que constitucionalizou o direito à educação como um direito de todos, e dever do Estado, 

consoante consta do caput do art. 205‖
68

.  

 

 Não partilhamos deste posicionamento. Entendemos que os serviços prestados 

pelos estabelecimentos privados, com ou sem finalidade lucrativa, são essencialmente 

privados, mas com interesse sócio-econômico coletivo
69

. Tratam-se, pois, de serviços 

privados, mas de interesse público. Estes serviços privados de interesse público 

                                                           

67  RANIERI, Nina Beatriz Stocco. O poder e o limite do Estado na atividade educacional. Estudos 31, 

julho de 2003, pág. 29-47. 
68 ASSIS, Luiz Gustavo Bambini. Direito à educação: aspectos constitucionais, in RANIERI, Nina Beatriz 

Stocco (Coord). Direito à Educação, São Paulo: Edusp, 2009. 
69

 Nesse sentido, destacamos trecho do voto proferido pelo ministro Sepúlveda na ação direta de 

inconstitucionalidade n° 1.266-5/BA: ―o ensino privado não é serviço público; é um atividade privada, mas 

porque imbricada com o direito à educação, sujeita a regulamentações públicas‖. O mesmo entendimento foi 

adotado pelos ministros Marco Aurélio e Carlos Brito, que asseverou: ―não tenho a educação enquanto 

modalidade de serviço público. Com respeito à opinião do eminente ministro relator, entendo que o artigo 

175 da Constituição deixa claro que serviço público é aquele titularizado pelo poder público, ou seja, de 

senhorio exclusivo do poder público (...). Saúde pública e educação são atividades ambivalentemente estatais 

e privadas, ou seja, mistamente públicas e privadas‖. O ministro relator Eros Grau, por sua vez, manifestou 

entendimento contrário: ―os serviços de educação, seja os prestados pelo Estado, seja os prestados por 

particulares, configuram serviço público não privativo, isto é, podem ser prestados pelo setor privado 

independentemente de concessão, permissão ou autorização. São, porém, sem sombra de dúvida, serviço 

público‖.  



 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

relacionam-se com o conceito de Constituição Econômica, defendida por Gilberto 

Bercovici70, ou seja, a inserção de assuntos econômicos no texto constitucional, definidores 

dos parâmetros para elaboração da política econômica do Estado.  

 

 O interesse público dos serviços educacionais decorre da própria Constituição, 

vez que a norma constitucional elevou a educação à categoria dos direitos fundamentais e 

sociais (art. 205, combinado com o art. 6º da CF/88), mais precisamente direito da segunda 

geração, em função de que se pode afirmar tratar-se de dever do Estado, a ser prestado 

segundos os princípios constitucionais aplicáveis. 

 

 Por se tratar de serviço privado de interesse público, a atividade educacional 

deve se submeter ao dirigismo estatal. Nas palavras de Samuel Pontes do Nascimento, 

Antonio Roberto W. de Carvalho e Giovani Clark, ―a exploração econômica do ensino 

superior, apesar de regida pelo princípio da livre iniciativa, não se escusa à atuação do 

Poder Público que, através de normas e órgãos executivos, realiza funções de controle do 

serviço, objetivando assegurar a todos uma existência digna, promovendo a defesa dos 

direitos do consumidor e a livre concorrência, conforme os ditames da justiça social 

(CF/88, art. 170, caput, IV e V)‖71. 

 

 

2.3. Limitações à iniciativa privada no segmento educacional. 

 

 

Diante do exposto, temos que a atuação do particular na área educacional 

dá-se na esfera privada, mas condicionada ao interesse social, e que, pela relevância 

jurídica da Educação, a livre iniciativa do particular é relativizada pela função social da 

empresa e pelos preceitos da justiça social. Sendo assim, temos que a primeira e mais 

importante limitação à atuação dos particulares na atividade educacional é justamente o 

fato de se tratar a Educação de direito fundamental e social, de interesse geral. 

                                                           

70  BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento, uma leitura a partir da Constituição 

de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005. 
71  NASCIMENTO, Samuel Pontes do; CARVALHO, Antonio Roberto W. de; CLARK, Giovani. O ensino 

privado superior pela ótica das relações de consumo. Disponível em www.scielo.com.br. 
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A seguir, analisaremos outros exemplos de ações limitadoras da atuação da 

iniciativa privada na prestação de serviços educacionais, sempre tendo as normas legais 

correspondentes como tônica na análise. Vale reiterar que o presente trabalho não tem a 

pretensão de esgotar o tema, razão pela qual admitimos, desde já, a existência de outras 

limitações, além das aqui abordadas, impostas pelo Poder Público à iniciativa privada. 

 

Como dito acima, de acordo com o artigo 209 da Constituição Federal, o 

ensino é livre à iniciativa privada. Nas palavras de José Afonso da Silva, ―a liberdade de 

iniciativa envolve a liberdade de indústria e comércio ou liberdade de empresa e a 

liberdade de contrato‖72.  Trata-se de princípio relacionado ao ideal liberal, ou seja, a 

possibilidade os indivíduos atuarem com autonomia jurídica, desenvolvendo livremente a 

atividade escolhida, sem a intervenção estatal.  

 

A liberdade de iniciativa econômica coaduna-se com o princípio da livre 

concorrência. Celso Ribeiro Bastos, por sua vez, leciona que "a livre concorrência é um 

dos alicerces da estrutura liberal da economia e tem muito que ver com a livre iniciativa. É 

dizer, só pode existir a livre concorrência onde há livre iniciativa. (...) Assim, a livre 

concorrência é algo que se agrega à livre iniciativa, e que consiste na situação em que se 

encontram os diversos agentes produtores de estarem dispostos à concorrência de seus 

rivais‖73. 

 

José Afonso da Silva define o princípio da livre concorrência nos seguintes 

termos: "a livre concorrência está configurada no art. 170, IV, como um dos princípios da 

ordem econômica. Ele é uma manifestação da liberdade de iniciativa e, para garanti-la, a 

Constituição estatui que a lei reprimirá o abuso de poder econômico que vise à dominação 

dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. Os dois 

dispositivos se complementam no mesmo objetivo. Visam tutelar o sistema de mercado e, 

especialmente, proteger a livre concorrência contra a tendência açambarcadora da 

                                                           

72  SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 
73  BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Celso Bastos Editor, 2002, pág. 

807. 
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concentração capitalista. A Constituição reconhece a existência do poder econômico. Este 

não é, pois, condenado pelo regime constitucional. Não raro esse poder econômico é 

exercido de maneira antisocial. Cabe, então, ao Estado coibir este abuso"74. 

 
 

No que se refere à exploração da atividade educacional no Brasil, é possível 

afirmar que os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência não são exercidos em 

sua plenitude, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio estabelece algumas limitações, 

entre os quais o da função social da empresa. 

 

Eros Grau, ao comentar o assunto, assevera que ―o princípio da função 

social da propriedade, para logo se vê, ganha substancialidade precisamente quando 

aplicado à propriedade dos bens de produção, ou seja, na disciplina jurídica da propriedade 

de tais bens, implementada sob o compromisso de sua destinação. A propriedade sobre a 

qual em maior intensidade refletem os efeitos do princípio é justamente a propriedade, 

dinâmica, dos bens de produção. Na verdade, ao nos referirmos à função social dos bens de 

produção em dinamismo, estamos a aludir à função social da empresa‖75.  

 

Nesse contexto, os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência têm 

sua aplicação reduzida e condicionada às políticas públicas econômicas, de modo a 

assegurar ―a existência digna de todos, conforme ditamos da justiça social‖76. É o que se 

verifica na exploração dos serviços educacionais: dada a relevância social e o interesse 

coletivo envolvidos, o princípio da livre iniciativa, previsto no artigo 209 da Constituição 

Federal, e o princípio da livre concorrência, inerente ao primeiro, têm sua abrangência 

reduzida, em função dos preceitos da justiça social.   

 

Um primeiro ponto a ser destacado é a submissão das instituições privadas à 

autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Pública (artigo 209 da Constituição 

Federal). O particular, embora esteja sob fiscalização do Poder Público, uma vez 

autorizado pelo Estado, atua ao seu lado, mas não em seu nome
77

.  

                                                           

74  SILVA, José Afonso da. Op. cit., pág. 795. 

75  GRAU, Eros Roberto. Elementos de Direito Econômico. São Paulo: RT, 1981, pág. 128. 

76  SILVA, José Afonso. Op. cit., pág. 795. 

77  A esse respeito, transcreve-se trecho de acórdão proferido pelo Juízo da MM. 21ª Vara Cível Federal de 
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 Porém, para que a instituição privada possa atuar, necessário se faz o 

credenciamento desta no Ministério da Educação, bem como a autorização de curso para 

que possa funcionar. 

 

A necessidade de credenciamento da instituição de ensino privada no 

Ministério da Educação caracteriza, claramente, uma ingerência estatal infundada na livre 

iniciativa. Concordamos com a necessidade submeter o curso e seu projeto pedagógico a 

previa autorização do Ministério da Educação, mas não entendemos por qual motivo 

deveria a instituição de ensino ser credenciada.  

 

A esse respeito, merece nota a distinção criada no sistema brasileiro entre 

mantida e mantenedora. A primeira é a instituição de ensino propriamente dita, responsável 

por todos os aspectos acadêmicos e pedagógicos; a segunda é a provedora de recursos 

financeiros e gestora administrativa da instituição.  

 

Embora o Ministério da Educação não interfira na constituição e 

funcionamento da mantenedora, condiciona a criação da mantida, e uma não vive sem a 

outra. Sendo assim, verifica-se uma clara e expressa violação ao disposto no artigo 5°, 

XVIII, da Constituição Federal: ―a criação de associações e, na forma da lei, a de 

cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu 

funcionamento‖. 

 

Uma vez credenciada a mantida e autorizados os cursos, a instituição de 

ensino privada exerce suas atividades educacionais, em caráter relativamente precário, uma 

vez que está sujeita às avaliações de qualidade. 

 

 Convém registrar que todas as instituições de ensino superior privadas estão 

submetidas ao sistema federal de ensino e, portanto, sujeitas ao sistema de avaliação 

                                                                                                                                                                                

São Paulo no processo n° 97.0023099-6:―Conclui-se, portanto, que no âmbito do ensino superior ministrado 

por entidade privada não existe ato praticado em nome do Estado, mas apenas ato praticado por particular no 

desempenho de atividade privada. Em outras palavras, não há ato de autoridade a ser corrigido por meio de 

mandado de segurança‖.  
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adotado pelo Ministério da Educação. Inicialmente, vale destacar que é adotado um mesmo 

sistema de avaliação para todas as instituições do território nacional, desconsiderando-se, 

assim, as peculiaridades de cada região e as singularidades de cada instituição de ensino. 

Em outras palavras, o Ministério da Educação emprega os mesmos padrões de qualidade 

tanto para universidades, comprometidas com pesquisa e extensão, quanto para instituições 

não-universitárias, que têm como único objetivo o ensino de cursos de graduação. 

 

 Conforme analisaremos adiante, a avaliação de qualidade das instituições 

abrange três aspectos: institucional, cursos e auto-avaliação. Se os resultados forem 

considerados insatisfatórios, a instituição é obrigada a assinar um protocolo de 

compromisso, estabelecendo metas e prazos para solução das desconformidades apontadas. 

Não cumprido o protocolo, são aplicadas penas, que têm seu ápice no fechamento de 

cursos e descredenciamento de instituições de ensino. 

 

 Por fim, é importante ponderar que o Conselho Nacional de Educação não 

participa do processo de avaliação. Em substituição, foi criado ao CONAES – Comissão 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior, órgão colegiado composto por cinco 

integrantes do Governo, um representante docente, um discente e um técnico-

administrativo, bem como cinco cidadãos de notório saber científico indicados pelo 

Ministério da Educação. Não há nenhum representante das instituições de ensino privadas, 

o que, por si só, já é suficiente para questionarmos a imparcialidade do órgão na execução 

de seus trabalhos.  

 

Outro aspecto a ser observado é a limitação imposta ao exercício da 

autonomia universitária. Nos termos do artigo 207 da Constituição Federal, as 

universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial.  Tal prerrogativa, vale reiterar, aplica-se somente às 

universidades, públicas ou privadas, excluindo, assim, as instituições não universitárias 

(faculdades, centros universitários e institutos superiores). 

 

Contudo, observa-se que somente as universidades públicas gozam da 

autonomia em sua plenitude, tal como prevista na norma constitucional. Às universidades 
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privadas são impostas restrições. 

 

A esse respeito, vale destacar o ensinamento de Nina Stocco Ranieri
78

: ―a 

autonomia universitária, que abrange três aspectos – didático-científica, administrativa e de 

estão financeira – refere-se à instituição mantida e não à mantenedora. Porém, a instituição 

mantida, por definição, não possui capacidade administrativa e de gestão financeira, tarefas 

que competem à mantenedora‖.  

 

Assim, algumas medidas que limitam a atuação da mantenedora, como a 

necessidade de cumprir os preceitos da Lei n° 9.870/99, que estabelece parâmetros para 

fixação do valor de suas anuidades, e da Portaria n° 40/2007, que proíbe a cobrança de taxa 

para expedição de diplomas, não implicam em violação ao preceito constitucional em 

comento. 

 

Por outro lado, a submissão das universidades privadas a avaliações 

realizadas pelo Ministério da Educação, bem como a necessidade de se credenciar a 

abertura de novos campus fora da área de atuação da universidade e de se autorizar a 

criação de novos cursos ferem a autonomia universitárias garantida constitucionalmente a 

estes estabelecimentos.  

 

Assim, é imprescindível que se garanta às universidade privadas o pleno 

gozo da autonomia universitária, para que possam exercer suas atividades livremente no 

tocante ao ensino, pesquisa e divulgação de idéias, sem interferência do Poder Público e do 

mercado. 

 

Também representa limitação à iniciativa privada a necessidade de 

comprovação, pelo estabelecimento de ensino, de sua capacidade financeira. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, ao prever a participação da iniciativa privada na atividade 

educacional, dispõe, em seu art. 7°, que o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as 

seguintes condições: (i) cumprimento das normas gerais de educação; (ii) autorização para 
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funcionamento e avaliação de qualidade; (iii) capacidade de autofinanciamento, ressalvado 

o previsto no art. 213 da Constituição Federal. 

 

Diante disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação extrapolou a norma 

constitucional ao prever que a atuação da iniciativa privada na atividade educacional está 

condicionada à sua capacidade de autofinanciamento.  

 

Resta evidente, portanto, que se o financiamento da instituição de ensino 

originar-se de políticas públicas, ter-se-ia um investimento político público e social e os 

serviços educacionais, nesta hipótese, jamais poderia receber um tratamento de bem 

econômico de caráter privado. 

 

A contrario sensu, as instituições de ensino com comprovada capacidade de 

autofinanciamento estariam totalmente sujeitas às normas do direito privado, não havendo 

lugar para a ingerência estatal. 

 

A essa regra, excetuam-se as instituições enquadradas no artigo 213 da 

Constituição Federal: escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em 

lei, que recebem recursos públicos mediante a comprovação da finalidade não lucrativa e 

assegurem a destinação de seus patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou 

confessional, ou ao Poder Público. 

 

Contudo, não há qualquer justificativa para a inclusão, na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, da obrigatoriedade da capacidade de autofinanciamento das 

instituições de ensino privadas. Além disso, como bem observa Nina Stocco Ranieri79, tal 

previsão escapa totalmente da finalidade da lei, que é estabelecer as diretrizes e bases da 

educação nacional.  

 

Ademais, integra o rol de princípios em que está baseada a ordem 

econômica nacional a liberdade de exercício da atividade econômica, independente de 

                                                           

79  RANIERI, Nina Stocco. Op. cit., pág. 37. 
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comprovação de capacidade de autofinanciamento!  

 

Na mesma linha, o Decreto nº 3.860/2001, revogado pelo Decreto 

5.773/2006, impunha às mantenedoras de instituições de ensino a obrigação de comprovar 

sua regularidade perante a Fazenda Nacional para solicitar autorização, reconhecimento ou 

renovação de reconhecimento de cursos. Nada mais descabido, uma vez que a qualidade do 

curso não guarda nenhuma relação com a regularidade fiscal da mantenedora da instituição 

de ensino. 

 

Vale observar, por fim, a existência de programas governamentais de 

subsídio, como o Programa Unidade para Todos (PROUNI), que em nada afetam a 

capacidade de autofinanciamento das instituições privadas. 

 

O PROUNI foi instituído pela Lei nº. 11.096/05 (conversão da Medida 

Provisória nº. 213/04), destinando-se à concessão de bolsas de estudo para estudantes de 

cursos de graduação e seqüenciais de formação específica, em instituições privadas de 

ensino superior. 

 

A instituição de ensino superior que aderir regularmente ao PROUNI e 

permanecer cumprindo as obrigações assumidas no termo de adesão está apta a gozar de 

isenção relativamente ao Imposto de Renda (IR), Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL), Contribuição para o PIS e para a COFINS no período de vigência 

indicado no Termo de Adesão firmado junto ao Ministério da Educação, observadas as 

disposições das Leis nºs 11.096/2004 e 11.128/2005, do Decreto nº 5.493/2005, das 

Portarias MEE nº 3.268/2004; nº 3.717/2005 e nº 599/2006 e da Instrução Normativa SRF 

nº 456/2004.  

 

 Estabelece a legislação aplicável que a adesão da instituição de ensino 

superior PROUNI dar-se-á por intermédio de sua mantenedora, e a isenção será aplicada 

pelo prazo de vigência do Termo de Adesão, devendo a mantenedora comprovar, ao final 

de cada ano-calendário, a quitação de tributos e contribuições federais administrados pela 

Secretaria da Receita Federal, sob pena de desvinculação do Programa, sem prejuízo para 
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os estudantes beneficiados e sem ônus para o Poder Público. 

 

 A isenção conferida pelo programa sob exame, relativamente ao IR e à 

CSLL, recai sobre o lucro decorrente da realização de atividades de ensino superior, 

proveniente de cursos de graduação ou cursos seqüenciais de formação específica e sobre 

as receitas oriundas dessas atividades no que tange ao PIS e à COFINS. 

 

 Nessa esteira, para efeitos de IR e CSLL, a legislação aplicável determina 

que a instituição de ensino deve apurar o lucro da exploração referente às atividades sobre 

as quais recaia a isenção. 

 

 Trata-se, portanto, de cooperação mútua: as instituições privadas destinam 

bolsas de estudos ao Estado e, em troca, recebem determinados benefícios fiscais. 

Ressalte-se ainda que, para usufruir da isenção, a instituição de ensino deve demonstrar em 

sua contabilidade, com clareza e exatidão, os elementos que compõem as receitas, custos, 

despesas e resultados do período de apuração, referentes às atividades sobre as quais recaia 

a isenção segregados das demais atividades.  

 

 Novamente, o Estado impõe uma regra sem o menor fundamento jurídico. A 

comprovação da saúde financeira da instituição de ensino é medida necessária, mas não 

deveria estar condicionada a objetivos acadêmicos, nem tampouco confiada ao MEC, mas 

sim à Fazenda Nacional. 

 

Vale ainda mencionar, no que concerne à limitação da atuação do particular 

na área educacional, a crescente a atuação dos Conselhos Profissionais no sentido de 

interferir na atuação dos estabelecimentos de ensino privado, extrapolando suas 

competências legais ao impor a tais estabelecimentos regras e exigências infundadas. 

 

 Dentre estes conselhos, destaca-se a atuação da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB), que, por força de norma educacional, participa dos processos de autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos jurídicos. 
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 Inicialmente, cabe ressaltar que, nos termos do artigo 209 da Constituição 

Federal, a iniciativa privada, ao atuar na área educacional, está sujeita à fiscalização do 

Poder Público, que se dá através do Ministério da Educação. Como admitir-se, desse 

modo, a ingerência da OAB? E mais: sendo um órgão de representação de classe, qual a 

competência técnica da OAB para estabelecer normas de cunho acadêmico e pedagógico? 

 

 Ademais, há que se observar que os cursos jurídicos não visam apenas à 

formação de advogados, mas de operadores do Direito, assim entendidos os juízes, 

promotores e pesquisadores, entre outros. Assim, admitir a ingerência da OAB significaria 

uma ofensa ao princípio da isonomia, já que todas as possíveis profissões e cargos 

deveriam ter seu órgão de classe correspondente envolvido no processo.  

 

 Na mesma direção da OAB vão outros Conselhos Profissionais. Apenas 

para ilustrar, citamos o Conselho Federal de Administração, que editou resolução exigindo 

o registro profissionais dos coordenadores do curso de graduação em Administração, e o 

Conselho Federal de Educação Física, que, contrariando as diretrizes curriculares, criou 

uma distinção infundada entre cursos de licenciatura e de graduação, limitando, assim, a 

atuação dos profissionais formados em cursos de licenciatura.  

 

 Com base nestas regras, os Conselhos Profissionais impedem a abertura de 

novos cursos, ou criam empecilhos para que os egressos de determinadas instituições de 

ensino obtenham o registro profissional. 

 

 Certo é que os Conselhos Profissionais foram criados para fiscalizar o 

exercício profissional dos profissionais neles inscritos; somente a eles deveriam ter 

validade e eficácias as normas emanadas por tais conselhos. No tocante aos procedimentos 

de autorização, fiscalização e avaliação das instituições de ensino, somente ao MEC 

deveriam caber tais funções, conforme previsto expressamente na Constituição Federal. 

   

Por fim, destacamos a edição da Lei nº 9.879/99, que dispõe sobre o valor 

total das anuidades escolares e dá outras providências, legitimando uma situação de 

flagrante intervenção do Estado no domínio econômico. De fato, a referida norma legal 
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estabelece vários critérios a serem verificados pelas instituições de ensino no reajuste de 

suas anuidades e semestralidades. Além disso, estabelece limites a serem respeitados pelas 

instituições privadas. 

 

 É regra primordial de qualquer ordem econômica que os preços sejam 

estabelecidos pelo mercado, de acordo com os princípios econômicos, entre os quais o da 

oferta e da procura e o da concorrência. 

 

 Em outras palavras, cada instituição de ensino privada deveria estar livre 

para definir seus preços, de acordo com a demanda, os custos da atividade, o poder 

aquisitivo de sua área de atuação e as práticas de seus concorrentes. 

 

 Porém, tal prerrogativa foi tirada das instituições de ensino privadas pelo 

Estado, que intervém na economia, impondo parâmetros definidores dos valores praticados 

por tais instituições. Estes parâmetros, infelizmente, distanciam-se dos custos, cada vez 

mais elevados diante das melhorias constantes que as instituições de ensino privadas foram 

obrigadas a adotar frente a um mercado cada vez mais profissional e competitivo. 

 

 Além do acima exposto, há outra deformidade na norma legal em comento. 

Embora o artigo 5° da referida lei autorize as instituições de ensino a indeferirem a 

renovação da matrícula de alunos inadimplentes, não há nada que autorize o desligamento 

do aluno durante o semestre. Sendo assim, basta ao aluno pagar a primeira parcela da 

anuidade na matrícula para que tenha assegurado o direito de freqüentar todos o período 

letivo.  

 

 Temos, assim, a proteção legal do inadimplemento contratual! As 

instituições de ensino são obrigadas por lei a cumprirem sua obrigação até o final, mesmo 

sem receber a contraprestação devida pelo aluno, o que caracteriza, em última análise, o 

enriquecimento sem causa do aluno, prática, aliás, há muito repudiada em nosso 

ordenamento. 

 

 Por fim, é importante esclarecer que esta suposta proteção a um direito 
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fundamental e social não tem lugar em nenhuma outra atividade. O direito à saúde é, 

também, um direito social e fundamental, mas não há nenhuma norma legal que obrigue os 

planos de saúde a manterem seus serviços até o final do contrato, ainda que o assegurado 

esteja inadimplente. 
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CAPÍTULO III - A RELAÇÃO ENTRE MANTIDA E 

MANTENEDORA 

 

 

3.1. Noções preliminares. 

 

 

Mantenedor é aquele que sustenta, protege, custeia e proporciona a 

existência de algo; mantido é o ente protegido, sustentado e conservado por alguém. 

Ambas as acepções relacionam-se diretamente à palavra mantença, definida, no 

mencionado dicionário, como aquilo que é necessário para a subsistência, para o sustento 

de alguém. E é esse o conceito adotado na estruturação do sistema educacional brasileiro: o 

mantenedor é o ente responsável pela organização administrativa e financeira do 

estabelecimento de ensino, provendo-o de recursos financeiros, humanos e materiais. O 

estabelecimento de ensino é o ente mantido, responsável pela organização acadêmica e 

pedagógica, que exerce suas funções a partir dos recursos fornecidos pelo mantenedor. 

 

Não há registros sobre os motivos e a forma como tal estrutura foi pensada e 

implementada. Sobre o assunto, afirma Carlos Eduardo Behrmann Rátis Martins
80

 que a 

criação das figuras de mantenedor e mantida é reflexo dos governos absolutistas, em 

oposição às universidades surgidas na idade média, estas uma corporação de mestres e 

alunos, com personalidade jurídica própria e independência financeira. Acrescenta o autor 

que no Brasil essa dicotomia foi conveniente, uma vez que a criação dos cursos superiores 

ocorreu com o objetivo prover o país, à época residência da família real, de profissionais 

qualificados para suprirem as necessidades reais. A esse respeito, merecem destaque as 

palavras de Eunice R. Durham: ―a política da coroa portuguesa sempre foi a de impedir a 

formação de quadros intelectuais nas colônias, concentrando na metrópole a formação de 

nível superior‖. De acordo com a autora, mesmo com o estabelecimento da família real no 

Brasil, esse cenário não mudou, apesar da criação dos primeiros cursos superiores: ―não 

houve nenhuma preocupação e nenhum interesse em criar uma universidade. O que se 
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procurava era formar alguns profissionais necessários ao aparelho do Estado e às 

necessidades da elite local, como advogados, engenheiros e médicos‖
81

.  

 

Nesse contexto, submeter os estabelecimentos de ensino à mantença do 

Governo Real era oportuno e conveniente. Isso porque a instituição de ensino tem a 

finalidade maior de difundir ideias e formar cidadãos conscientes e questionadores. É 

necessário lembrar que, à época, o Brasil era uma colônia, sujeita ao julgo de Portugal.  

Nesse contexto, havia o risco de a criação de estabelecimentos de ensino representava 

resultar na proliferação de ideias iluministas e libertárias, o que, por si só, significava uma 

ameaça ao governo real recém instalado em nosso território.  

 

A ideia de existência de um mantenedor e de uma mantida sempre existiu no 

ordenamento jurídico brasileiro: o Decreto n° 19.851/1931, que aprovou o Estatuto das 

Universidades, por exemplo, previa, em seu artigo 6º, que as universidades brasileiras 

podiam ser criadas e mantidas pela União, pelos Estados ou, sob a forma de fundações ou 

de associações, por particulares, constituindo universidades federais estaduais e livres. 

Contudo, nunca a matéria foi diretamente regulamentada por norma.  

 

 O artigo 3º do Decreto nº 3.860/2001 estabelecia que ―as pessoas jurídicas 

de direito privado mantenedoras de instituições de ensino superior poderão assumir 

qualquer das formas admitidas em direito de natureza civil ou comercial, e, quando 

constituídas como fundação, serão regidas pelo disposto no art. 24 do Código Civil 

Brasileiro‖. Na sequência, o dispositivo em comento determinava que ―o estatuto ou 

contrato social da entidade mantenedora, bem assim suas alterações, serão devidamente 

registrados pelos órgãos competentes e remetidos ao Ministério da Educação‖. A citada 

norma foi revogada pelo Decreto nº 5.773/2006 que, embora não tenha um capítulo 

específico sobre o tema como na norma anterior, reconhece a existência da dicotomia ao 

estabelecer um procedimento específico para alteração de mantença
82

. A Lei de Diretrizes 
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e Bases da Educação também remete ao conceito de mantenedora e mantida em diversos 

momentos, como, por exemplo, no artigo 16, ao inserir no sistema federal de ensino as 

instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada.  

 

 Embora, aparentemente, em sua gênese, a figura da mantenedora atendeu a 

uma necessidade de ingerência do Estado absolutista na rotina da instituição de ensino, de 

modo a controlar a atividade letiva, há outro aspecto a ser considerado. Ao definir para a 

mantenedora a obrigação de cuidar dos recursos financeiros, atribui-se à mantida total 

liberdade para condução de suas atividades. Vale dizer: em regra, a mantida pode utilizar 

os recursos a ela reservados para execução de seus objetivos e planejamento acadêmico da 

forma que melhor lhe aprouver, sem que esteja vinculada ou limitada a interesses 

econômicos. 

 

 Infelizmente, o que temos verificado atualmente é uma ingerência direta da 

mantenedora nas atividades da mantida, de forma a reduzir custos e aumentar a receita, 

muitas vezes em detrimento do ensino de qualidade. Porém, a dinâmica esperada é outra: à 

                                                                                                                                                                                

―Art. 25.  A alteração da mantença de qualquer instituição de educação superior deve ser submetida ao 

Ministério da Educação.  

§ 1
o
  O novo mantenedor deve apresentar os documentos referidos no art. 15, inciso I, além do instrumento 

jurídico que dá base à transferência de mantença.  

                § 2
o
  O pedido tramitará na forma de aditamento ao ato de credenciamento ou recredenciamento da 

instituição, sujeitando-se a deliberação específica das autoridades competentes.  

              § 3
o
  É vedada a transferência de cursos ou programas entre mantenedoras.  

                § 4
o
  Não se admitirá a transferência de mantença em favor de postulante que, diretamente ou por qualquer 

entidade mantida, tenha recebido penalidades, em matéria de educação superior, perante o sistema federal de 

ensino, nos últimos cinco anos.  

§ 5
o
  No exercício da atividade instrutória, poderá a Secretaria solicitar a apresentação de documentos que 

informem sobre as condições econômicas da entidade que cede a mantença, tais como certidões de 

regularidade fiscal e outros, visando obter informações circunstanciadas sobre as condições de 

autofinanciamento da instituição, nos termos do art. 7
o
, inciso III, da Lei n

o
 9.394, de 1996, no intuito de 

preservar a atividade educacional e o interesse dos estudantes‖.  

A previsão legal de um procedimento para transferência de mantença possibilitou a aquisição de instituições 

de ensino credenciadas e autorizadas por qualquer pessoa jurídica regularmente constituída. Nos últimos 

anos, a atividade educacional ganhou contornos de negócio lucrativo e, portanto, bastante atrativo. Não raro, 

instituições tradicionais são vendidas para sociedades empresariais com finalidade lucrativa e que mantêm 

diversas instituições. Também são comuns as reestruturações societárias dos mantenedores, que constituem 

novas pessoas jurídicas e dividem os ativos, ganhando contornos de grupos econômicos. Essa 

profissionalização da atividade educacional, porém, nem sempre é negativa. Uma vez que o mantenedor 

objetiva lucro, investirá na sua atividade, para torná-la atrativa e, assim, num mercado altamente competitivo 

e, aparentemente, saturado, atrair novos alunos e, dessa forma, aumentar a receita e, consequentemente, 

ganhos para serem distribuídos entre os investidores. O problema nasce quando o mantenedor, em vez de 

eleger a qualidade da instituição como principal atrativo, opta pela chamada ―guerra de preços‖, reduzindo o 

valor da mensalidade ao máximo viável economicamente.  
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mantenedora compete a execução das funções necessárias para possibilitar a atividade 

educacional, de forma a prover a instituição de ensino de insumos e recursos; à mantida, a 

execução, com independência, da atividade final, que é a educação propriamente dita. 

 

 

3.2. Formas de organização das mantidas e mantenedoras. 

 

 

Embora o Decreto 3.860/2001 tenha sido revogado, permanece válido e 

eficaz o conceito de que a mantenedora pode ser constituída sob qualquer das formas 

admitidas em direito. Para o presente trabalho, limitaremos nossa análise às mantenedoras 

de instituições privadas. 

 

Conforme explanado anteriormente, a Constituição Federal atualmente 

vigente admite a exploração da atividade educacional pela iniciativa privada (artigo 209), o 

que é reiterado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (artigo 7º), admitindo-se, 

inclusive, que tal exploração vise ao lucro. Antes, quando se vedava a finalidade lucrativa 

na educação, mantenedoras somente poderiam ser constituídas sob a forma de associações 

ou sociedades civil ou fundações. Atualmente, porém, as mantenedoras podem assumir 

forma de associações, sociedades ou fundações.  

 

As associações são pessoas jurídicas dotadas personalidade jurídica, 

constituídas pela reunião de pessoas que se organizam para fins não econômicos, previstas 

no artigo 53 e seguintes do Código Civil. Diante disso, não tem finalidade lucrativa. Isso 

não significa que as atividades desenvolvidas por esse tipo de pessoa jurídica não possa 

resultar em lucro, mas que os ganhos devem ser revertidos para os objetivos da associação, 

e não distribuído entre os associados. Desse modo, pode-se afirmar que a finalidade 

principal das associações é a consecução dos objetivos sociais a que se obrigaram. 

 

Sociedades, ao contrário, caracterizam-se pela reunião de pessoas que 

reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de 

atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados. As regras que norteiam a sua 
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criação e funcionamento estão dispostas no artigo 981 e seguintes do Código Civil. Assim, 

a finalidade lucrativa integra o próprio conceito de sociedade, sendo a percepção de 

resultados a principal razão da constituição e funcionamento desse tipo de pessoa jurídica. 

Podem ser empresárias ou simples. Será empresária quando exercer atividade empresarial, 

assim entendida aquela voltada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Simples 

são as sociedades voltadas para atividades de natureza científica, literária ou artística. As 

mantenedoras de ensino, quando constituídas sob a forma de sociedade, qualificam-se 

como empresárias, visto que visam à prestação de serviços. 

 

As fundações, previstas no artigo 62 e seguintes do Código Civil, resultam 

da vontade de alguém (o instituidor), que dota a totalidade ou parte do seu patrimônio para 

um fim determinado, que pode ser religioso, moral, cultural ou assistencial. Portanto, a 

execução dos objetivos traçados pelo instituidor é o que motiva a criação e funcionamento 

das fundações, sujeitas aos cuidados do Ministério Público do Estado em que está sediada.  

 

No tocante às mantidas, o artigo 19 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação reconhece a existência de instituições de ensino de duas categorias 

administrativas diferentes: públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas 

e administradas pelo Poder Público; e privadas, assim entendidas as mantidas e 

administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado
83

.  

 

Quanto à forma de organização e prerrogativas acadêmicas, conforme artigo 12 do Decreto 

nº 5.773/2006, dividem-se em faculdades, centros universitários e universidades, sendo o 

primeiro uma instituição não-universitária e os demais, instituições universitárias
84

.  Nos 
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 Conforme censo da Educação Superior, realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no ano de 2008, pela primeira vez desde 1997, o número de 

instituições de ensino diminuiu, sobretudo as faculdades federais. Esse dado pode ser explicado pela 

integração de instituições, por fusão ou compra, observada nos últimos anos. A distribuição das instituições 

por categoria administrativa verificada é a seguinte: 90% de instituições privadas e 10% de instituições 

públicas, divididas entre federais (4,1%), estaduais (3,6%) e municipais (2,7%).  
84

 Com relação à organização acadêmica, observa‐se, da análise do Censo da Educação Superior 2008, 

elaborado pelo Instituto de Ensino e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, um incremento de 3,2% no 

número de centros universitários em relação a 2007. No entanto as faculdades (faculdades, escolas, institutos, 

faculdades integradas, centros federais de educação tecnológica e faculdades de tecnologia – Decreto 

5773/2006), conforme nos anos anteriores, mantiveram o predomínio, com cerca de 2.000 estabelecimentos, 

correspondente a 86,4% das instituições de ensino superior, enquanto as universidades e centros 
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termos do artigo 52 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ―as universidades são 

instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de 

pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por: (i) 

produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e 

problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e 

nacional; (ii) um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de 

mestrado ou doutorado; e (iii) um terço do corpo docente em regime de tempo integral‖. 

Os centros universitários são instituições de ensino superior pluri-curriculares, que se 

caracterizam pela excelência do ensino oferecido, comprovada pelo desempenho de seus 

cursos nas avaliações coordenadas pelo Ministério da Educação, pela qualificação do seu 

corpo docente e pelas condições de trabalho acadêmico oferecidas à comunidade escolar. 

Faculdades são instituições que atuam em uma área específica de conhecimento ou de 

formação profissional, dividindo-se em faculdades isoladas e integradas, estas últimas com 

propostas curriculares em mais de uma área de conhecimento, organizadas para atuar com 

regimento comum e comando unificado
85

.  

 

 As universidades são dotadas de ―autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão‖, conforme disposto no artigo 207 da 

Constituição Federal. Conforme lição de Pinto Ferreira, ―a autonomia da universidade é 

assim o poder que possui esta entidade de estabelecer normas e regulamentos que são o 

ordenamento vital da própria instituição, dentro da esfera da competência atribuída pelo 

Estado, e que este repute como lícitos e jurídicos. A autonomia pode ser exercida em 

diversas esferas: no plano político, com o direito de as universidades e faculdades elegerem 

a sua lista sêxtupla de reitores ou diretores; no plano administrativo, dentro dos limites do 

seu peculiar interesse; no plano financeiro, com as suas verbas e o seu patrimônio próprio; 

no plano didático, estabelecendo os seus currículos; no plano disciplinar, a fim de manter a 

estrutura da sua ordem. A autonomia pode ser plena ou limitada, segundo a sua extensão, e 

                                                                                                                                                                                

universitários respondem por 8,1% e 5,5% , respectivamente. O maior número de faculdades (93,1%) e de 

centros universitários (96%) está vinculado ao setor privado, enquanto as universidades estão distribuídas em 

proporção aproximada entre setor público e o privado, 53% e 47% respectivamente. 
85

 As definições de centros universitários e faculdades isoladas foram extraídas do Decreto nº 3.860/2001, 

que foi revogado pelo Decreto nº 5.773/2006. 
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será exercida tanto pela universidade como pelas unidades que a integram (faculdades, 

escolas e institutos)‖
86

. Mas essa liberdade deve ser exercida de forma limitada. As normas 

criadas no âmbito da universidade não podem colidir com outros preceitos constitucionais; 

também não é possível auto-organização exclusivamente para a corporação ou para outros 

objetivos que não aqueles que se referem aos determinados para essa instituição: o ensino, 

a pesquisa e a extensão. As prerrogativas da autonomia universitária são extensíveis aos 

centros universitários. 

 

As instituições de ensino privadas, que interessam para o tema do presente 

trabalho, conforme disposto no artigo 20 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, classificam-se em (i) particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são 

instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que 

não apresentem as características dos incisos abaixo; (ii) comunitárias, assim entendidas as 

que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, 

inclusive cooperativas educacionais, sem fins lucrativos, que incluam na sua entidade 

mantenedora representantes da comunidade; (iii) confessionais, assim entendidas as que 

são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que 

atendem a orientação confessional e ideologia específicas, também sem finalidade 

lucrativa; e (iv) filantrópicas, assim entendidas as instituições voltadas para o 

assistencialismo social.  

 

 

3.3. Atuação da mantida e da mantenedora. 

 

 

Como indicado acima, a mantida é o ente responsável pela condução das 

atividades acadêmicas. A atuação dessa figura guarda quatro principais aspectos: 

institucionais, gerenciais, acadêmicas e políticas.  O primeiro refere-se à organização da 

institucional da atividade educacional, mediante criação de órgãos especializados e em 

respeito ao seu projeto pedagógico, regimento e demais normas internas. O segundo 
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 FERREIRA, Pinto, Comentários à Constituição Brasileira, 7° volume, Art.s, 193 a 245, ADCT - Art., 1° a 

70 - EC.1/92, 2/92, 3/93, 4/93, ECR-1/94, 2/94, 3194, 4194, 5/94, 6/94. Editora Saraiva, São Paulo, 1995, p. 
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alinha-se ao conceito de gestão escolar, que alcança duas perspectivas: interna, que 

contempla os processos administrativos, a participação da comunidade escolar nos projetos 

pedagógicos; e externa, ligada à função social da escola, na forma como produz, divulga e 

socializa o conhecimento.  

 

A mantenedora, dotada de personalidade jurídica
87

, cumpre exercer os atos 

da vida civil. É ela, portanto, quem celebrará os negócios jurídicos indispensáveis para a 

condução das atividades educacionais, provendo a mantida dos recursos e insumos 

necessários. Embora seja, perante o Estado, figura coadjuvante na prestação dos serviços 

educacionais, ante a falta de personalidade jurídica da mantida, é o ente principal no campo 

do Direito Privado.  

 

Essas diferenças refletem no campo da responsabilidade civil pela prestação 

dos serviços educacionais, conforme se discorrerá adiante. 
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 Conforme afirma Hermes Lima (Introdução à ciência do Direito, 8ª edição, Rio de Janeiro: Livraria 

Freitas Bastos, 1955, p. 151), ―constituídas na forma da lei, as pessoas jurídicas gozam de capacidade civil, 

possuem domicílio, são civilmente responsáveis, dissolvem-se, têm direito ao nome e à reputação‖. Sobre o 

tema, escreveu Pontes de Miranda (..., p. 353): ―ser pessoa é ser capaz de direitos e deveres. Ser pessoa 

jurídica é ser capaz de direitos e deveres, separadamente (...). No direito brasileiro, a pessoa jurídica é capaz 

de todos os direitos, salvo, está visto, aqueles que resultam de fatos jurídicos em cujo suporte fático há 

elemento que ela não pode satisfazer‖. Portanto, na construção da estrutura que sustenta a exploração da 

atividade educacional, ao se reservar somente à mantenedora a personalidade jurídica, reconhecendo-se a 

mantida como entidade despersonalizada, quis-se destacar para a mantenedora a consecução dos atos 

jurídicos, a assunção de deveres e o gozo de direitos.  
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CAPÍTULO IV - A RESPONSABILIDADE CIVIL NA PRESTAÇÃO 

DE ENSINO SUPERIOR PRIVADO. 

 

 

4.1.  Noções gerais. 

 

 

Não é fácil a tarefa de conceituar ―responsabilidade civil‖. Em linhas gerais, 

consiste na obrigação imputada a um determinado sujeito de indenizar o dano sofrido por 

outro. Conforme leciona Ronnie Preuss Duarte, ―o objetivo da responsabilidade civil é, 

primordialmente, a reparação do dano, tendo acessoriamente uma função punitiva e 

preventiva. A obrigação de indenizar pode surgir em virtude da violação de um direito 

absoluto (art. 927 do CCB) ou relativo (art. 395 do CCB), bastando para tanto a presença 

dos pressupostos legalmente estabelecidos para a imputação do dano, independentemente 

do critério utilizado (culpa, risco ou sacrifício)‖
88

. Já Álvaro de Azevedo Villaça ensina 

que ―a responsabilidade nada mais é do que o dever de indenizar o dano, que surge sempre 

quando alguém deixa de cumprir um preceito estabelecido num contrato, ou quando deixa 

de observar o sistema normativo que rege a vida do cidadão‖.89 

  

O conceito clássico da responsabilidade civil foi construído a partir de três 

pressupostos, a saber: (i) o dano; (ii) a culpa do autor do dano; e (iii) o nexo causal entre o 

fato culposo e o dano verificado. A esses, foi acrescido um quarto elemento: a conduta 

humana (ação ou omissão)
90

. 
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 DUARTE, Ronnie Preuss. ―Responsabilidade civil e o novo Código: contributo para uma revisitação 

conceitual‖, in DELGADO, Mário Luiz e ALVES, Jones Figueirêdo (Coord). Questões controvertidas no 

Novo Código Civil, São Paulo: Método, 2005.  
89

  AZEVEDO, Álvaro Villaça.  “Teoria Geral das Obrigações”, 6ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, São 

Paulo, 1997, p. 272. 
90

 Carlos Roberto Gonçalves, ao abordar a evolução do tema, ensina que, originalmente, o fator culpa não era 

considerado na definição da responsabilidade civil, valendo, à época, a ideia de que o mal deveria ser 

reparado pelo mal. Após, é inaugurada a fase da composição econômica, em que o dano era tarifado. A partir 

desse cenário, determina-se a diferenciação entre pena (devida em caso de delito público) e reparação (devida 

em caso de delito privado). Afirma o citado jurista que somente na Lei Aquília é definido ―um princípio geral 

regulador da reparação do dano‖, o qual,  aperfeiçoado pelo direito francês, resultou na vinculação da 

responsabilidade civil à culpa.   (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 8ª edição, rev. de 

acordo com o Novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003). 
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Com relação ao tema, escreve Paulo de Tarso Vieira Sanseverino que ―na 

responsabilidade civil, a força do princípio da autonomia da vontade expressou-se no 

conceito de culpa (faute). Somente os atos ilícitos voluntários, que fossem fruto da 

intenção do agente (dolo) ou que resultassem de um descuido (negligência ou imprudência) 

ensejavam o surgimento da obrigação de indenizar. Fora disso, os danos eram considerados 

fruto dos azares do destino, não obrigando ninguém por sua reparação. Estabeleceu-se, 

assim, o dogma da culpa: não há responsabilidade sem culpa‖
91

. 

 

Esse conceito, em que a responsabilidade civil nasce a partir da culpa do 

agente, tem sido bastante questionado pela doutrina hodierna, não sendo exagerado afirmar 

que o tema passou por notáveis modificações, culminando na ideia de crise do instituto da 

responsabilidade civil. 

 

Giselda Maria F. Novaes Hironaka enfatiza que ―a razão da mencionada 

crise da responsabilidade civil reside não exatamente no fato de que estivesse o sistema 

anterior assentado ou fundado quase exclusivamente na noção de culpa, mas sim na 

maneira pela qual a culpa foi tradicionalmente traçada, pensada e tratada‖
92

. Avalia a 

autora que a culpa, no sistema anterior, era analisada no sentido de avaliar a intenção do 

agente de causar dano a outrem. Porém, segundo afirma, essa concepção tem evoluído para 

a responsabilização em função dos danos causados. Teresa Ancona Lopez analisa essa 

crise com precaução: ―trata-se apenas de crise no sistema clássico de responsabilidade 

civil, que não consegue mais, diante da complexidade da sociedade atual, enquadrar, 

dentro dos moldes conhecidos, os novos tipos de perigo e dano, assim como sua reparação 

justa e adequada‖
93

. Ou seja, a autora defende que não há nada de errado no instituto da 

responsabilidade civil, mas somente no conceito tradicional fundado na culpa.  

 

Influencia, nessa mudança de paradigma da responsabilidade civil, a 
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 SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no Código do Consumidor e a defesa do 

fornecedor. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 43. 
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 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Responsabilidade pressuposta. Belo Horizonte: Del Rey, 

2005, p. 19. 
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 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e Evolução da responsabilidade civil. P. 48 
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crescente impessoalidade verificada nas relações negociais nas últimas décadas. Não é 

incomum, por exemplo, as contratações celebradas a distância, sem que as partes sequer 

conversem a respeito do objeto de tal negociação. Nesse contexto, em que as partes 

contratantes, muitas vezes, sequer se conhecem, como aferir a culpa do agente? Vale dizer: 

como investigar a intenção e o pensamento de alguém totalmente desconhecido? Assim, 

com o crescimento da impessoalidade das relações, perde força a vinculação da 

responsabilidade à demonstração da culpa de uma das partes, em substituições de 

elementos objetivos.  

 

Carlos Roberto Gonçalves explica que a modernização e industrialização da 

sociedade esvaziaram o conceito de culpa, o qual passou a ser insuficiente para resolver as 

demandas decorrentes desse novo contexto social. Nesse diapasão, surgem as teorias da 

responsabilidade civil focadas no risco, que ―sem substituir a teoria da culpa, cobre muitas 

hipóteses em que o apelo às concepções tradicionais se revela insuficiente para a proteção 

à vítima. (...) Na teoria do risco se submete a ideia do exercício de atividade perigosa como 

fundamento da responsabilidade civil. O exercício de atividade que possa oferecer algum 

perigo representa um risco, que agente assume, de ser obrigado a ressarcir os danos que 

venham resultar a terceiros dessa atividade‖
94

. Porém, pondera Caio Mario da Silva Pereira 

que ―a regra geral, que deve presidir à responsabilidade civil, é a fundamentação na ideia 

de culpa; mas, sendo insuficiente esta para atender às imposições do progresso, cumpre ao 

legislador fixar especialmente os casos em que deverá ocorrer a obrigação de reparar, 

independentemente daquela noção‖
95

.  

 

À teoria do risco
96

, soma-se a teoria do dano objetivo, segundo a qual basta 

que exista o dano e haja relação de causalidade entre esse dano e a conduta do agente para 

que surja o dever de ressarcimento. Nesse cenário, distinguem os doutrinadores a 

responsabilidade civil em subjetiva (aquela decorrente da culpa) e a objetiva 
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 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 6 – 7.  
95 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Vol. 3, 3ª ed., São Paulo: Forense, p. 507 
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 Sobre os motivos que resultaram na aplicação da teoria do risco na responsabilidade civil, Paulo de Tarso 

Vieira Sanseverino afirma: ―como a liberdade de iniciativa capitalista, necessária ao progresso econômico, 

continha uma grande dose de risco inerente à própria atividade, o titular do empreendimento, que objetivava 

o seu lucro pessoal, deveria responder pelo risco de sua atividade (ubi emolumentum, ibi onus)‖ (op. cit, p. 

46). 
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(independentemente de culpa), que serão melhor abordadas no tópico seguinte. 

 

Giselda Maria F. Novaes Hironaka
97

, após avaliar a evolução do tema, 

desde o conceito fundado na culpa até a definição da teoria do risco e do dano objetivo, 

propõe uma nova etapa, por ela intitulada responsabilidade pressuposta. Na opinião da 

autora, essa responsabilidade obedeceria aos seguintes princípios: (i) risco caracterizado, 

inerente à atividade e que não pode ser eliminado, por mais diligente e precavido que seja 

o agente; (ii) execução, pelo agente, de atividade especificamente perigosa, bastando, para 

tal caracterização, somente a potencialidade de ocorrência do dano (e não a ocorrência do 

dano em si). Nas palavras da autora, ―a partir do momento em que a impossibilidade de 

evitar o dano é aceita, a disciplina jurídica da responsabilidade civil deveria visar a redução 

do custo social que ele representa, seja por meio da adoção de medidas de prevenção, ou 

seja porque alguém responderá por ele, por força de uma responsabilidade pressuposta, 

fundada num critério-padrão de imputação‖.  

 

Teresa Ancona Lopez
98

 vai além, defendendo que é possível, inclusive, 

existir o dever de reparar o dano independentemente do nexo causal, nas hipóteses em que 

o agente exerce atividade de alto risco, potencialmente nociva, e inova ao propor a 

aplicação do princípio da precaução no instituto da responsabilidade civil, abrangendo, tal 

princípio, a ideia de prevenir riscos não definidos. Conclui a autora: ―em síntese, a 

evolução da responsabilidade civil, que começou timidamente no século XIX e se firmou 

no século XX, passa agora para a próxima etapa, a de inclusão nesse sistema dos princípios 

da precaução e da prevenção, não como consequência da sanção que não funciona, mas 

como forma de dissuadir todos aqueles que lidam com atividades de maior ou menor 

risco‖
99

. 
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4.2.  Responsabilidade civil subjetiva e objetiva. 

 

 

A responsabilidade civil pode ser subjetiva ou objetiva, conforme 

fundamento adotado: se culpa do agente ou risco
100

. Nas palavras de Carlos Roberto 

Gonçalves, é subjetiva a responsabilidade ―quando se esteia na ideia de culpa. A prova da 

culpa do agente passa a ser o pressuposto necessário do dano indenizável. Dentro desta 

concepção, a responsabilidade do causador do dano somente se configura se agiu com dolo 

ou culpa. (...) Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do 

agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em 

outros, é prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente 

dita ou pura)
101

‖. 

 

É cediço que a culpa pode ser presumida, hipótese em que o ônus da prova é 

invertido, ou seja, o agente deve provar uma das excludentes aplicáveis. Esses casos são 

denominados, pelos doutrinados, como de responsabilidade objetiva imprópria, uma vez 

que, embora dispense a necessidade de produção, pela vítima, da culpa do agente, tem seu 

fundamento no conceito de culpa. 

 

Já a responsabilidade civil objetiva própria está baseada nas teorias do risco 

e do dano objetivo, conforme mencionado no tópico anterior. Com relação à primeira 

teoria, vale destacar que o risco apresenta-se em diversas modalidades, merecendo 

destaque: (i) o risco proveito, fundado no conceito de que a pessoa beneficiada com 
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 Giselda Maria F. Novaes Hironaka, ao comentar o tema, alega que, muitas vezes, as bases para definição 

da responsabilidade civil não resultam do direito propriamente dito, mas da moral. E acrescenta: ―no caso da 

concepção contemporânea da responsabilidade civil baseada em especial na ideia de culpa, ela é, em seus 

fundamentos, resultante de uma concepção de normalidade civil – extremamente atrelada à ideia de 

propriedade, e por isso carecedora de um ideal geral de compensação por perdas e danos -, assim concebida 

não pelo pensamento político ou jurídico, originalmente incumbido das questões da liberdade e da ética, mas 

pela tradição moral burguesa do século XVIII‖ (op. cit, p. 23). Teresa Ancona Lopez, por sua vez, observa 

que ―o ilícito não faz parte da teoria do risco. Não se pergunta se o fato danoso foi lícito ou não. Na verdade, 

os danos são provocados no desempenho das atividades lícitas. É a responsabilidade pelo lícito‖. E conclui: 

―com certeza a responsabilidade civil tem um fundamento moral e, na verdade, hoje, a teoria do risco é 

fundada na solidariedade porque visa proteger os mais fracos, dar a cada um o que é seu; penalizar, com a 

obrigação de suportar os riscos e as indenizações, aquele que tira proveito da atividade e, porque não, realizar 

a solidariedade prevista na Constituição Federal de 1988, sem se falar do respeito à dignidade humana que 

está no seu art. 1º, III, como um dos fundamentos da República‖ (Nexo Causal, cit, p. 39).   
101

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 21. 
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proveito ou vantagem de determinada atividade deve assumir os danos dela decorrentes; 

(ii) o risco criado, existente nas atividades que continua e sistematicamente expõem as 

pessoas a perigos decorrentes da produção ou do consumo de bens e serviços; e (iii) o risco 

integral, verificado nas atividades que apresentam elevado potencial de perigo e, por isso, a 

responsabilidade decorrente dessa atividade não pode ser afastada em hipótese alguma. 

 

Embora inicialmente o instituto da responsabilidade civil tenha se baseado 

no desejo de vingança e, por isso, o dever de ressarcimento prescindia de culpa, há muito 

se privilegia a responsabilidade civil subjetiva, sem dispensar, obviamente, a 

responsabilidade civil objetiva. É verdade que essa última ganhou força, no ordenamento 

brasileiro, com a criação do microssistema do Direito do Consumidor e edição da 

legislação correlata.  

 

Assim, o Código Civil vigente adota, como regra, a responsabilidade civil 

subjetiva, mas é notória a sua tendência à objetivação se comparado ao Código Civil de 

1916. O Código Civil de 1916 trazia uma regra geral, estruturada a partir dos elementos da 

concepção clássica da responsabilidade civil subjetiva, como se verificava no art. 159102. 

Adicionalmente, havia hipóteses determinadas em que caberia a adoção da 

responsabilidade objetiva. O Código Civil de 2002, por sua vez, introduziu uma regra geral 

construída a partir da responsabilidade objetiva (o art. 927 e § único do novo Código103), 

sem, contudo, eliminar a responsabilidade por culpa, abordada nos dispositivos relativos 

aos atos ilícitos104. Convém destacar, também, o dispositivo legal contido nos artigos 1.521 

a 1.523
105

 do Código Civil de 1916, que estabelecia a responsabilidade civil objetiva 
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  Art. 159 CC/1916: ―Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar 

direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.‖ 
103

  Art. 927. [...] Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos 

casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 

por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 
104

  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. 
105

 Art. 1.521.  São também responsáveis pela reparação civil: 
I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob seu poder e em sua companhia; 
II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições; 
III - o patrão, amo ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que 

lhes competir, ou por ocasião dele (art. 1.522); 
IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos, onde se albergue por dinheiro, mesmo para 

fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos; 
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imprópria (culpa presumida) pelo fato de terceiro e pelo exercício de atividade empresarial. 

No Código Civil atual, tal responsabilidade civil é objetiva (―independente de culpa‖), 

conforme se depreende dos artigos 931 e 933
106

. De qualquer forma, vale assinalar que a 

responsabilidade civil objetiva, necessariamente, decorre de lei. Não existindo previsão 

expressa de aplicação dessa modalidade de responsabilidade civil, será aplicada a regra 

geral, ou seja, da responsabilidade civil subjetiva.    

 

 

4.3. Responsabilidade civil na sistemática do Código de Defesa do 

Consumidor. 

 

 

Conforme leciona Antônio Herman V. Benjamin, ―o tratamento que o 

Código [de defesa do consumidor] dá a esta matéria [responsabilidade civil] teve por 

objetivo superar, de uma vez por todas, a dicotomia clássica entre responsabilidade 

contratual e responsabilidade extracontratual. Isso porque o fundamento da 

responsabilidade civil do fornecedor deixa de ser a relação contratual (responsabilidade 

contratual) ou fato ilícito (responsabilidade aquiliana) para se materializar em função da 

existência de um outro tipo de vínculo: a relação jurídica de consumo, contratual ou 

não‖
107

.  

                                                                                                                                                                                

V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até à concorrente quantia. 
Art. 1.522.  A responsabilidade estabelecida no artigo antecedente, n° III, abrange as pessoas jurídicas, que 

exercerem exploração industrial. (Redação dada pelo Decreto do Poder Legislativo nº 3.725, de 15.1.1919) 
Art. 1.523.  Excetuadas as do art. 1.521, V, só serão responsáveis as pessoas enumeradas nesse e no art. 

1.522, provando-se que elas concorreram para o dano por culpa, ou negligência de sua parte. 
106

 Art. 931. Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas 

respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. 

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia; 

II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições; 

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que 

lhes competir, ou em razão dele; 

IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para 

fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos; 

V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia. 

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, 

responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. 
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 BENJAMIN, Antônio Herman V., MARQUES, Cláudia Lima, e BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de 

Direito do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 113. 
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Para os fins da presente dissertação, limitaremos nossa análise à prestação 

de serviços. Assim, a relação de consumo é aquela estabelecida entre o fornecedor, na 

qualidade de prestador de serviços, e o consumidor, na qualidade de tomador. 

 

Conforme definição constante do artigo 2º do Código de Defesa do 

Consumidor, consumidor é ―toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, 

ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo‖. O problema 

dessa definição é determinar em que termos pode-se considerar a utilização final do 

serviço.  

 

José Geraldo Brito Filomeno assevera que ―o conceito de consumidor 

adotado pelo Código foi exclusivamente de caráter econômico, ou seja, levando-se em 

consideração tão somente o personagem que no mercado de consumo adquire bens ou 

então contrata a prestação de serviços, como destinatário final, pressupondo-se que assim 

age com vistas ao atendimento de uma necessidade própria e não para o desenvolvimento 

de uma atividade negocial‖
108

. Cláudia Lima Marques
109

 defende a existência de duas 

correntes para definição de consumidor: finalista e maximalista. De acordo com a primeira, 

a expressão ―destinatário final‖ deve ser interpretada de forma restrita, ou seja, refere-se à 

aquisição de produtos ou a contratação de serviços para uso próprio ou da família, sem 

finalidade produtiva. Integram, pois, essa corrente, dois elementos – o fático (ser o 

consumidor o último usuário do produto ou serviço na cadeia produtiva) e o subjetivo 

(utilizar tal produto ou serviço para proveito próprio, sem finalidade profissional ou 

empresarial). Já os seguidores da teoria maximalista entendem que as regras do Código de 

Defesa do Consumidor alcançam as relações inseridas no mercado de consumo e não 

apenas o consumidor não profissional. Nesse contexto, basta o elemento fático: adquirir o 

bem ou contratar o serviço no final da cadeia produtiva. Teresa Ancona Lopez, por sua 

vez, assevera que a doutrina adota duas acepções para consumidor –  a econômica e a 
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 In GRINOVER, Ada Pellegrini (Et. al). Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos 

autores do anteprojeto. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 27. 
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 BENJAMIN, Antônio Herman V., MARQUES, Cláudia Lima, e BESSA, Leonardo Roscoe. Op. cit., p. 

69. 
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jurídica. E explica: ―no conceito econômico consumidor é qualquer agente econômico 

responsável pelo ato de consumo de bens finais e serviços. Para o conceito jurídico 

consumidor é o sujeito da relação jurídica de consumo tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor‖
110

.   

 

Fornecedor, na definição adotada pelo legislador no artigo 3º do citado 

digesto, é ―toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 

como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou 

comercialização de produtos ou prestação de serviços‖. Trata-se, pois, de conceito bastante 

abrangente, ligado à ideia de execução de atividade empresarial.  

 

Por fim, ante a possibilidade de se regulamentar a prestação de serviços 

pelas normas do Código Civil, cuidou o legislador consumerista de determinar a 

abrangência de serviços: ―qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 

decorrentes das relações de caráter trabalhista‖ (artigo 3º, parágrafo 2º). Aqui há duas 

delimitações importantes: (i) de forma clara e objetiva, o legislador afastou os serviços 

prestados sob regime trabalhista; e (ii) a aplicação dos preceitos de direito do consumidor 

somente ocorrerá na prestação de serviços estabelecida no mercado de consumo (ou seja, 

com a participação do consumidor). 

 

A responsabilidade do fornecedor, no direito brasileiro, é objetiva, por força 

de expressa previsão legal. Seguiu, o legislador pátrio, ao elaborar aquela que seria uma 

das legislações mais avançadas sobre a relação de consumo, uma tendência verificada nos 

tribunais e ordenamentos estrangeiros
111

. Tal tendência resulta da ideia de que o 
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 LOPEZ, Teresa Ancona. Nexo causal, cit., p. 66. 
111

 Nesse sentido, informa Cláudia Lima Marques que ―na família romano-germânica, a proteção dos mais 

fracos no direito civil, especialmente a proteção dos consumidores nas relações contratuais, resultou do 

natural desenvolvimento jurisprudencial, concretizando as cláusulas gerais de boa-fé nas relações jurídicas 

massificadas e despersonalizadas do século XX. No Brasil, porém, a evolução foi diferente e mais lenta, uma 

vez que o Código Civil de 1916 não trazia tal cláusula geral expressa, apenas presente a boa-fé interpretativa 

no Código Comercial de 1850‖ (BENJAMIN, Antônio Herman V., MARQUES, Cláudia Lima, e BESSA, 

Leonardo Roscoe. Manual de Direito do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 

47). Paulo de Tarso Vieira Sanseverino corrobora, aduzindo: ―coube à jurisprudência, inicialmente nos EUA 
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consumidor é parte hipossuficiente na relação
112

, sem condições financeiras ou técnicas 

para produzir a necessária prova da culpa do fornecedor, que, por sua vez, é dotado de 

condições para tanto. Assim, coube ao ordenamento pátrio privilegiar o consumidor, para, 

dessa forma, restabelecer o equilíbrio dessa relação
113

.  

 

Divergem os doutrinadores acerca da teoria adotada pelo legislador 

consumerista. Nosso entendimento é no sentido de que foi aplicada a teoria do risco, na 

modalidade risco criado. Isso porque a atividade desenvolvida pelo fornecedor (seja 

produção de bens, seja prestação de serviços) representaria continua e permanentemente o 

perigo de dano (decorrente de defeitos, falhas de informação ou vícios). A 

responsabilidade do fornecedor, pois, somente seria afastada nas hipóteses de excludente, 

sobre as quais discorreremos adiante.  

 

Nesse contexto, o dever de o fornecedor ressarcir os danos sofridos pelo 

consumidor independe da prova de culpa, bastando, para tanto, comprovação da ocorrência 

do dano e da relação causal entre este dano e a atividade do fornecedor. Na verdade, por 

força do disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor 

tem garantido o direito de inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do 

juiz, for verossímil sua alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiências. Nesse contexto, basta ao consumidor alegar que houve dano, 

                                                                                                                                                                                

e, posteriormente, na Europa, a partir da imposição dos fatos, estabelecer a ruptura do sistema tradicional da 

responsabilidade civil e superar o dogma da culpa‖ (op. cit., p. 51). Carlos Roberto Gonçalves, por sua vez, 

observa que ―ao adotar o sistema de responsabilidade civil objetiva pelos danos causados no direito do 

consumidor, o legislador brasileiro tomou o mesmo passo das modernas legislações dos países 

industrializados, como os Estados Unidos, a Inglaterra (Consumer Protection Act, de 1987), a Áustria, a Itália 

(Lei nº 183/87), a Alemanha e Portugal‖ (GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 390). 
112

 A ideia de hipossuficiência do consumidor decorre do princípio da vulnerabilidade, positivado no artigo 

4º, I, do Código de Defesa do Consumidor: ―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: I - reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor no mercado de consumo‖. Sobre esse princípio, observa José Geraldo Brito Filomeno (Código de 

Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, cit., p. 61-62): ―o consumidor certamente é 

aquele que não dispõe de controle sobre os bens de produção e, por conseguinte, deve se submeter ao poder 

dos titulares destes, concluindo que, por conseguinte, consumidor é, de modo geral, aquele que se submete ao 

poder de controle dos titulares de bens de produção, isto é, os empresários‖. 
113

 Esse entendimento está em consonância com o princípio da isonomia, de acordo com o qual partes em 

iguais condições devem receber tratamento semelhante. Ora, se o consumidor está em desvantagem perante o 

fornecedor na relação de consumo (ou seja, as partes não estão em mesmas condições), o legislador o trata de 

forma privilegiada, para, dessa forma, harmonizar as forças das partes.  
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relacionado diretamente à conduta do fornecedor, cumprindo a este o ônus de provar a 

inexistência do dano e/ou do nexo causal, ou a ocorrência de uma das hipóteses 

excludentes da responsabilidade civil, para afastar o dever de ressarcir o suposto dano.   

 

 

4.4. Responsabilidade do fornecedor pelo fato e pelo vício do serviço. 

 

 

O Código de Defesa do Consumidor cuida da responsabilidade civil do 

fornecedor de duas formas distintas: (i) pelo fato do produto e do serviço
114

 e (ii) pelo vício 

do produto ou do serviço, a seguir abordadas. A primeira vislumbra a proteção à segurança 

física e psíquica do consumidor. A segunda, por sua vez, abrange os fatos e eventos que 

tonam o serviço impróprio ou inadequado para os fins a que se destina, vislumbrando, 

assim, a proteção econômica do consumidor. A esse respeito, leciona Paulo de Tarso 

Vieira Sanseverino: ―o cerne da distinção entre vício e defeito está no bem jurídico 

tutelado por cada uma das modalidades de responsabilidade civil (a segurança do 

consumidor ou seu interesse na adequação dos produtos à finalidade desejada). Os vícios 

do produto ou do serviço referem-se à impropriedade ou à inadequação do produto ou do 

serviço para a finalidade a que se destinam, não apresentando a qualidade esperada pelo 

consumidor e mostrando-se inidôneos para alcançar os fins a que se destinam. Os defeitos 

relacionam-se à insegurança do produto ou do serviço para o consumidor. Os produtos e 

serviços defeituosos apresentam aptidão para causar danos à saúde e ao patrimônio do 

consumidor, violando sua expectativa legítima de adquirir produtos [ou contratar serviços] 

seguros‖
115

. Contribui para a presente discussão Zelmo Denari, ao afirmar que ―entende-se 

por defeito ou vício de qualidade a qualificação de desvalor atribuída a um produto ou 

serviço por não corresponder à legítima expectativa do consumidor, quanto à sua utilização 
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 Há autores que não aceitam a denominação ―fato do produto ou do serviço‖. A título de exemplo, citamos 

Antônio Herman V. Benjamin, Aguiar Dias, Gustavo Tepedino e Paulo de Tarso Vieira Sanseveriano. 

Alegam que a expressão utilizada pelo Código de Defesa do Consumidor prioriza o fato gerador do dano, 

enquanto a terminologia defendida por eles relaciona-se aos efeitos de tal fato na vida do consumidor. Com o 

devido respeito aos aspectos teóricos abordados, a nosso ver, essa discussão não tem relevância prática e, 

portanto, adotaremos em nossa análise a terminologia empregada no Código de Defesa do Consumidor, 

exceto, obviamente, nas citações de autores que, eventualmente, discordem de tal terminologia. 
115

 SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Op. cit., p. 152. 
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ou fruição (falta de adequação), bem como por adicionar riscos à integridade física 

(periculosidade) ou patrimonial (insegurança) do consumidor ou de terceiros‖
116

. 

 

A responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço está prevista no 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ―o fornecedor 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‖. Da leitura do dispositivo legal em 

análise, podemos concluir que: (i) trata-se de responsabilidade objetiva por expressa 

previsão legal (―independentemente de existência de culpa); e (ii) o dever de ressarcir 

surge na hipótese de ocorrência de um defeito na prestação de serviços. Diante disso, é 

fundamental a caracterização do defeito do serviço e do reflexo desse defeito na sua vida 

(o dano).  

 

Porém, a definição trazida no Código de Defesa do Consumidor mostra-se 

vaga e subjetiva. Como saber qual é a segurança esperada? Em que termos ou limites o 

serviço contraria essa segurança esperada? 

 

O parágrafo primeiro do citado dispositivo define o conceito de defeito dos 

serviços
117

: ―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; e (iii) a época 

em que foi fornecido. 

 

Antônio Herman V. Benjamin
118

 pondera que, na prestação de serviços, o 

fornecedor deve observar, além dos aspectos econômicos, a questão da segurança, ou seja, 

―a probabilidade de que um atributo de um produto ou serviço venha causar dano à saúde 
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 In GRINOVER, Ada Pellegrini (Et. al). Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos 

autores do anteprojeto. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 175. 
117

 A definição de defeito constante do Código de Defesa do Consumidor decorre do disposto na Diretiva nº 

85/374/CEE da União Europeia, relativa a produtos defeituosos: ―Art. 6º. Um produto é defeituoso sempre 

que não ofereça a segurança que se pode legitimamente esperar tendo em conta todas as circunstâncias e 

nomeadamente: a) a apresentação do produto; b) o uso ao qual o produto pode ser razoavelmente destinado; e 

c) o momento da entrada em circulação do produto‖. 
118

 BENJAMIN, Antônio Herman V. Op cit, p. 136. 
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humana (acidente de consumo)‖. E acrescenta que o defeito, na prestação de serviços, pode 

ser de prestação (desvio do padrão de qualidade esperado), concepção (aquele que nasce na 

formulação, na escolha das técnicas e métodos do serviço) ou de comercialização 

(decorrente de falhas na informação). 

 

Frente à generalidade da definição de defeito constante do Código de Defesa 

do Consumidor, Paulo de Tarso Vieira Sanseverino entende que ―o conceito de defeito 

relaciona-se diretamente à ideia de segurança do produto ou do serviço, que se situa como 

eixo normativo dessa cláusula geral de responsabilidade civil [na opinião do autor, foi 

intenção do legislador adotar um conceito vago de defeito, para criar uma cláusula geral de 

responsabilidade civil, capaz de alcançar as mais variadas situações práticas possíveis]. 

Como os produtos e serviços devem circular no mercado de consumo sem colocar em risco 

a integridade física e patrimonial dos consumidores, atribui-se aos fornecedores dever geral 

de segurança em relação aos consumidores, que têm sua matriz no princípio da boa fé 

objetiva‖
119

. Note que o autor busca no instituto da boa fé objetiva o fundamento que 

obriga todos os fornecedores a buscarem, na prestação dos serviços, cuidar da segurança 

dos consumidores. Esse entendimento é corroborado por Carlos Roberto Gonçalves
120

, que 

apresenta definição bastante semelhante.  

 

Em suma, podemos qualificar como defeituoso o produto ou serviço que não 

apresente a segurança esperada, considerando-se, para tanto, a sua apresentação, o uso, o 

risco regular e a época da produção ou prestação. Também enquadra-se na hipótese fática 

de defeito a colocação no mercado de consumo de produtos ou serviços com informações 

incorretas ou inadequadas sobre a sua utilização e natureza.  

 

Com relação ao defeito decorrente da inadequação das informações 

prestadas acerca do serviço, merecem nota as palavras de Nelcina C. de Oliveira Tropardi: 

―os defeitos de informação não se relacionam à concepção ou fabricação de produtos ou 

serviços, mas decorrem de sua apresentação externa, ou seja, resultam da prestação de 

advertência sobre os riscos a eles inerentes. Isto é, o defeito de informação pode tornar um 

                                                           
119

 SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Op. cit., p. 116. 
120

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 392. 



 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

produto totalmente seguro, isso é, sem qualquer defeito, em produto perigoso pela ausência 

de aviso sobre o sue modo de utilização e sobre os riscos que poderá acarretar‖
121

. Vale 

destacar que a delimitação trazida pela autora aplica-se não só aos casos de defeito, mas 

também de vício decorrente de deficiência de informação, abaixo abordado. Assim, 

fornecedor deve prestar informações adequadas ao consumidor, de forma a permitir a 

correta compreensão acerca das características do serviço que pretende prestar, para que o 

tomador desses serviços os contrate de forma consciente.  

 

A responsabilidade do fornecedor por vícios do serviço está contemplada no 

artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor: ―o fornecedor de serviços responde pelos 

vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim 

como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou 

mensagem publicitária‖. O parágrafo segundo do citado dispositivo define serviços 

impróprios da seguinte forma: ―são impróprios os serviços que se mostrem inadequados 

para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as 

normas regulamentares de prestabilidade‖. 

 

A responsabilidade por vício do serviço ou produtos prevista no Código de 

Defesa do Consumidor decorre do instituto dos vícios redibitórios presente no Código 

Civil
122

. Nas palavras de Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, ―vícios são falhas, ocultas ou 

aparentes, que afetam, via de regra, apenas o próprio produto ou serviço, tornando-os 

inadequados ao uso a que se destinam por não apresentarem a qualidade ou quantidade 

esperada pelo consumidor, inclusive por deficiência de informação‖
123

. Observa Leonardo 

Roscoe Bessa, com relação ao artigo em comento, que ―a preocupação básica é que os 

serviços oferecidos no mercado de consumo atendam a um grau de qualidade e 

funcionalidade que não deve ser aferido unicamente pelas cláusulas contratuais, mas de 

modo objetivo, considerando, entre outros fatores, as indicações constantes da oferta ou 
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mensagem publicitária, a inadequação para os fins que razoavelmente se esperam dos 

serviços, normas regulamentares de prestabilidade‖. Conclui o doutrinador que a análise da 

adequação ou conformidade do serviço deve ser feita a partir do contrato, em conjunto com 

os demais elementos que interfiram na relação de consumo correspondente. Vale ressaltar, 

ainda, o posicionamento de Cláudia Lima Marques a respeito: ―a nova ideia de vício do 

serviço, capaz de originar até a rescisão do contrato, facilita a satisfação do contratante e 

agiliza o processo de cobrança da prestação ou da reexecução do serviço, isto porque se 

concentra na funcionalidade, na adequação, do serviço prestado, e não na subjetiva 

existência da diligência normal ou de uma eventual negligência do prestador de serviços e 

de seus prepostos. A prestação de serviços adequada passa a ser regra, não bastando que o 

fornecedor tenha prestado o serviço com diligência‖
124

.  

 

Há, ainda, a situação de caracterização de vício do serviço em função de 

disparidade com as indicações constantes da oferta ou publicidade. O Código de Defesa do 

Consumidor dispõe sobre a oferta em seus artigos 30 a 35. Compreende ―toda informação 

ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser 

celebrado‖ (artigo 30), devendo ―assegurar informações corretas, claras, precisas, 

ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como 

sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores‖ (artigo 31). A 

oferta vincula o fornecedor; caso este se recuse a cumpri-la, ―o consumidor poderá, 

alternativamente e à sua livre escolha: (i) exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos 

termos da oferta, apresentação ou publicidade; (ii) aceitar outro produto ou prestação de 

serviço equivalente; (iii) rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia 

eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos‖ (artigo 35).  

 

A oferta é o mecanismo através do qual o fornecedor apresenta o seu 

produto ao consumidor, que pode anteceder a contratação (através de publicidade, por 
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exemplo) ou ocorrer no exato momento da aquisição (através das informações prestadas 

pelo fornecedor no momento do convencimento). Relaciona-se ao dever de informar, 

abarcado pelo Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 31. Ensina Antônio Herman 

de Vasconcellos Benjamin que ―o consumidor tem direito a uma informação complexa e 

exata sobre os produtos e serviços que deseja adquirir. O dispositivo tem, na sua origem, o 

princípio da transparência, previsto expressamente pelo CDC (art. 4º, caput). Por outro 

lado, é decorrência também do princípio da boa-fé objetiva, que perece em ambiente onde 

falte a informação plena do consumidor‖
125

.  

 

Através da oferta, o fornecedor insere o seu serviço no mercado para 

aquisição do consumidor. Deve transmitir a verdade e expor os atributos do serviço, 

munindo o consumidor de todas as informações necessárias para que o contrate de forma 

consciente, conhecendo todas as suas características e, principalmente, limitações e riscos. 

Uma vez veiculada, por qualquer meio, vincula as partes, por força do princípio da 

vinculação, que contempla a ideia de que toda informação veiculada de forma precisa
126

 

obriga o fornecedor nos estritos termos da veiculação.  

 

Sobre o tema, assevera Nelcina C. de Oliveira Tropardi que ―se for 

veiculada informação incorreta devido a um equívoco do fornecedor, ainda assim ocorrerá 

a vinculação, pois a sua responsabilidade é objetiva, tornando irrelevante a existência ou 

não de culpa. A oferta também é irretratável, o que significa que não será passível de 
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 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos. Op. cit., p. 273. O art. 4º, caput, do Código de Defesa do 
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arrependimento. É irretratável, mas isto não quer dizer que não possa ser limitada, pois o 

anunciante tem o direito de limitar a eficácia temporal da oferta, tanto quanto aos aspectos 

quantitativos, como aos geográficos, mas deve assim proceder antes de sua veiculação‖. 

Por fim, afirma a autora que informações insuficientes, ou inadequadas, podem resultar em 

vício de qualidade do serviço, uma vez que o consumidor, baseado nas informações 

prestadas (durante a veiculação e oferta) contrataria o serviço esperando algo que o 

fornecedor é incapaz de cumprir, criando, assim, a inadequação da prestação
127

. 

 

O legislador consumerista previu consequências para as hipóteses de fato e 

de vício dos serviços. Em se tratando de defeito, a responsabilidade do fornecedor é ampla 

e irrestrita, devendo este ressarcir todos os danos materiais e morais sofridos pelo 

consumidor. Já na hipótese de vício do serviço, a responsabilidade do fornecedor é mais 

restrita, cumprindo-lhe, conforme escolha do consumidor, (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; ou (ii) o abatimento 

proporcional do preço (artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor). É importante 

observar que a indenização por perdas e danos é mencionada somente na hipótese de 

restituição da quantia paga. Leonardo Roscoe Bessa defende que o cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações previstas no artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, seja 

qual for, não afastaria a obrigação de indenizar eventuais danos morais ou materiais 

sofridos pelo consumidor. Justifica seu posicionamento citando o artigo 6º, VI, do mesmo 

Código: ―são direitos básicos do consumidor: (...) VI - a efetiva prevenção e reparação de 

danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos‖. Entendemos de forma 

diversa, ou seja, o ressarcimento de perdas e danos seria devido somente na hipótese de 

cancelamento do negócio jurídico e restituição da quantia paga, em que o consumidor 

deixa de usufruir dos serviços. Nas demais hipóteses, o fornecedor sana o vício constatado 

a contendo, de forma que o consumidor se beneficia de uma prestação perfeita e acabada. 

Não há que se falar, pois, em danos morais ou materiais a serem ressarcidos. Acertada, 

portanto, a redação do dispositivo em referência. Ademais, vale destacar o entendimento 

de Nelson Nery Junior acerca da sistemática da responsabilidade civil na relação de 

consumo: ―no sistema do CDC, a regra não é a resolução em perdas e danos da obrigação 
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de fazer inadimplida, mas a execução específica, forçada, da obrigação de fazer‖
128

. Em 

outras palavras, o legislador optou por regularizar as pendências, preservar o originalmente 

acordado, em vez de promover o pagamento indiscriminado de indenizações.   

 

A disciplina do Código de Defesa do Consumidor quanto às consequências 

do vício de qualidade está em consonância com a moderna doutrina quanto ao dever de 

ressarcimento de danos. Convém observar, a esse respeito, o entendimento de Antônio 

Jeová da Silva Santos: ―o dano é um mal, um desvalor ou contravalor, algo que se padece 

com dor, posto que diminui e reduz; tira de nós algo que era nosso, do qual gozávamos ou 

nos aproveitávamos, que era nossa integridade psíquica ou física, as possibilidades de 

acréscimos ou novas incorporações. (...) O dano, para estar sujeito à reparação, há de ser 

certo, atual e subsistente. Nem todo dano é ressarcível, de maneira que somente certos 

danos alcançam entidade bastante para que juridicamente constituam sustento de uma 

pretensão‖
129

. Igual posicionamento adota Agostinho Alvim: ―como regra geral, devemos 

ter presente que a inexistência de dano é óbice à pretensão de uma reparação, aliás sem 

objeto. Ainda mesmo que haja violação de um dever jurídico e que tenha existido culpa e 

até mesmo dolo por parte do infrator, nenhuma indenização será devida, uma vez que não 

se tenha verificado prejuízo‖
130

.  

 

Sérgio Cavallieri corrobora os demais autores, e acrescenta que o dano não 

deve ser confundido com aborrecimentos e infortúnios próprios da complexidade das 

relações de consumo: ―mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judicial em busca de indenizações pelos mais triviais 
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aborrecimentos‖
131

. No mesmo sentido, assevera Antônio Jeová dos Santos que ―simples 

desconforto não justifica indenização. Nota-se nos pretórios uma avalanche de demandas 

que pugnam pela indenização de dano moral, sem que exista aquele substrato necessário 

para ensejar o ressarcimento. Está-se vivendo uma experiência em que todo e qualquer 

abespinhamento dá ensanchas a pedido de indenização. Não é assim, porém. Conquanto 

existam pessoas cuja suscetibilidade aflore na epiderme, não se pode considerar que 

qualquer mal-estar seja apto para afetar o âmago, causando dor espiritual. Quando alguém 

diz ter sofrido dano espiritual, mas este é consequência de uma sensibilidade exagerada ou 

de uma suscetibilidade extrema, não existe reparação, Para que exista dano moral é 

necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e esteja revestida de certa importância e 

gravidade‖
132

. Convém ressaltar que esse posicionamento tem sido amplamente adotado 

pelos Tribunais pátrios
133

. 
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 Para exemplificar a adoção, pelos Tribunais brasileiros, da tese de que o mero dissabor não caracteriza 

dano moral, transcrevemos algumas decisões recentes: 
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prejuízo moral‖ (Apelação com revisão n° 971879000, Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 03/11/2008) 

(grifamos). 

No campo do Direito Educacional, vale transcrever a seguinte decisão: 

―RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. DECLARAÇÕES ACERCA DA QUALIDADE DE 

CURSO UNIVERSITÁRIO. 

Pretensão indenizatória dirigida contra instituição educacional na qual o autor se formou. Declarações do 

representante da ré afirmando a obsolescência do curso. Ausente intenção de causar prejuízos, bem como de 

inveracidade nas declarações. Afastamento do dever de indenizar‖. 

(Apelação Cível nº 70003244944, Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,  Des. 

Relator Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. em 22/08/2002).  

Com relação ao mérito, observa o Des. Relator que não ficou comprovada a inveracidade da informação 

prestada pelo docente, e que o dissabor do aluno ao tomar conhecimento da obsolescência do curso não tem o 

condão de caracterizar dano moral indenizável. 
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4.5. O enquadramento da responsabilidade civil na prestação de serviço 

educacional privado. 

 

 

Até o presente momento, foram apresentados os conceitos de 

responsabilidade civil, nas modalidades subjetiva e objetiva, bem como o tratamento do 

Código de Defesa do Consumidor sobre o tema, traçando-se as diferenças entre 

responsabilidade pelo fato e pelos vícios do serviço. Cumpre-nos, agora, analisar o caso 

específico proposto na presente dissertação: a responsabilidade civil pela qualidade do 

serviço educacional privado prestado. 

 

Parece-nos evidente que a relação estabelecida entre o aluno e a instituição 

de ensino privado é de consumo. A instituição de ensino, in casu, é o fornecedor, no 

desempenho de atividade empresarial, conforme admitido no artigo 209, I, da Constituição 

Federal
134

. O aluno, por sua vez, é o consumidor, destinatário final do serviço
135

. A 

propósito, vale destacar que assim tem se manifestado a jurisprudência e a doutrina 

pátria
136

. 
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Sobre o tema, Regina Beatriz Tavares da Silva
137

 argumenta que o 

enquadramento da responsabilidade civil pelo fornecimento de serviço educacional no 

regime do Código de Defesa do Consumidor não é absoluto. Defende que tal 

enquadramento depende de uma prévia análise sobre obrigações de meio e resultado. Para 

a autora, em se tratando de obrigação de resultado da instituição de ensino (por exemplo, o 

controle do aproveitamento acadêmico do aluno e sua reprovação quando for o caso), a 

responsabilidade seria objetiva, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Se, por 

outro lado, tratar-se de obrigação de resultado (por exemplo, a transmissão do 

conhecimento pretendido ao aluno), a responsabilidade seria subjetiva. Justifica a 

doutrinadora tal posicionamento alegando que ―nas obrigações de meio o alcance do 

resultado não depende somente do devedor, mas também de circunstâncias outras que 

independem de sua vontade, dentre as quais a atuação do credor da obrigação (...)‖. Nesse 

contexto, nas obrigações de meio, a instituição de ensino somente responderia pelo dano se 

comprovada a sua negligência, imprudência ou imperícia (modalidades de culpa 

presumida) na execução das atividades a que se obrigou perante o aluno. 

 

Teresa Ancona Lopez, ao comentar a responsabilidade civil do médico, 

aponta o enfraquecimento da discussão entre obrigações de meio e resultado no instituto da 

responsabilidade civil: ―na verdade, também essa diferença entre obrigação de meio e de 

resultado está sendo posta em cheque pela moderna doutrina. Philippe Remy diz que tal 

diferença é apenas retórica e com valor sugestivo pois em ambas tem o devedor que 

executar o que prometeu e em ambas há uma obrigação pré-existente. Acrescente-se que a 

prova é praticamente igual e que na responsabilidade objetiva só se julga pelo resultado. 

Além disso, no Código de Defesa do Consumidor é sempre possível, tendo em vista a 

proteção do consumidor, a reversão do ônus da prova, mesmo nas obrigações de meio‖
138

.  

 

Vale reiterar, ainda, o entendimento de Cláudia Lima Marques sobre a 

inadequação de limitar o ônus da prova do fornecedor a mera demonstração de conduta 
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diligente. Segundo a autora, no sistema de responsabilidade civil previsto no Código de 

Defesa do Consumidor, ―a prestação de serviços adequada passa a ser regra, não bastando 

que o fornecedor tenha prestado o serviço com diligência‖
139

. 

 

Diante do exposto, a nosso ver, por se tratar a relação entre instituição de 

ensino e seus aluno uma relação de consumo, aplica-se, às situações oriundas dessa 

relação, os dispositivos relativos a responsabilidade civil consubstanciados no Código de 

Defesa do Consumidor. Mas resta uma questão a ser enfrentada: qual das modalidades de 

responsabilidade civil previstas no Código Civil será aplicada ao presente caso? 

Responsabilidade civil pelo fato ou pelo vício do serviço? 

 

Nos termos do Decreto nº 5.773/2006, a instituição de ensino, ao solicitar 

seu credenciamento junto ao Ministério da Educação, deve apresentar o seu plano de 

desenvolvimento institucional, demonstrando, dentre outros requisitos, projeto pedagógico 

a que se propõe (artigos 15 e 16 do dispositivo em comento). No processo de autorização 

de cada curso que oferecerá, a instituição de ensino deve propor o projeto pedagógico do 

curso, informando número de alunos, turnos, programa do curso e demais elementos 

acadêmicos pertinentes (artigos 27 e 30 da citada norma).  

 

 Mas o que é, afinal, o projeto pedagógico? Como explica Marli Eliza 

Dalmazo Afonso de André e Laurizete F. Passos, o projeto pedagógico deve "expressar a 

reflexão e o trabalho realizado em conjunto por todos os profissionais da escola, no sentido 

de atender às diretrizes do sistema nacional de Educação, bem como às necessidades locais 

e específicas da clientela da escola‖
140

. Ainda sobre esse documento, transcrevemos o 

entendimento manifestado, em artigo coletivo, por Angélica Lourenço, Claudino Gilz, 

Gizela M. Barrionuevoe Vera M. Brito Malucelli: ―é da proposta pedagógica de uma 

escola que brotam a unidade e a continuidade do processo educativo. Faz-se emergir a 

junção de esforços/talentos em torno da busca e do cultivo dos objetivos gerais/específicos 

estabelecidos por uma instituição de ensino. Assegura-se, enfim, o dinamismo em prol da 
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para novas formas de avaliação. In. Amélia Domingues de Castro e Anna Maria Pessoa de Carvalho (Orgs.). 

Ensinar a Ensinar. São Paulo: Editora Cengage Learning, 2001, p. 188. 
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construção da cidadania escolar e cívica, pois uma escola só é capaz de justificar o seu 

trabalho em favor da formação integral do ser humano à medida que for capaz de perseguir 

e de executar os objetivos que a constituem num acervo vivo de lembranças, 

contextualizações e aprendizagens significativas‖
141

. Terezinha Rios ensina que ―para 

elaborar um projeto é necessário, então, considerar criticamente - com clareza, 

profundidade e abrangência, repetimos - os limites e as possibilidades do contexto escolar, 

definindo os princípios norteadores da ação, determinando o que queremos conseguir, 

estabelecendo caminhos e etapas para o trabalho, designando tarefas para cada um dos 

sujeitos envolvidos e avaliando continuamente o processo e os resultados‖
142

. 

 

 É, pois, evidente, que ao apresentar os projetos pedagógicos – do 

estabelecimento e dos cursos – a instituição de ensino assume uma obrigação geral de 

prestar um serviço educacional voltado para o atendimento dos requisitos constantes do 

referido documento. E, ao aceitar a matrícula de determinado aluno, compromete-se, 

durante a prestação dos serviços, a atender um grau de qualidade e funcionalidade passível 

de aferição pelos pressupostos constantes do projeto pedagógico. 

 

 O descumprimento dessa cláusula geral e desse compromisso individual 

(perante cada aluno) caracteriza, em nosso entendimento, hipótese de responsabilização da 

instituição de ensino por vício de qualidade do serviço prestado
143

. Corroboram nosso 

entendimento os comentários de Zelmo Denari ao artigo 20 do Código de Defesa do 

Consumidor, que trata da matéria: ―assim, se uma escola oferece um curso com 

determinado conteúdo programático, o descumprimento do programa autoriza o aluno a 

pleitear a completitude da matéria, o que significa a reexecução dos serviços educativos 
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 Assim entendeu o Tribunal de Justiça de São Paulo: ―Prestação de serviço - Ensino - Conselho Regional 
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prestados (inc. I), sem prejuízo das sanções previstas nos incs. II e III do dispositivo 

comentado‖
144

.  

 

 Os dados constantes dos projetos pedagógicos não são os únicos elementos 

a serem observados na apuração da responsabilidade da instituição de ensino. Há outros 

elementos, como o nível sócio-cultural da comunidade em que tal instituição está inserida, 

bem como o nível de conhecimento e capacidade de interação e assimilação cognitiva de 

cada aluno, que influenciam na constatação de eventual vício de qualidade. Esse desafio 

será melhor abordado no próximo capítulo.  

 

 Tratando-se a prestação de serviços educacionais de má-qualidade hipótese 

de vício do serviço, poderiam os alunos exigir, vale reiterar, a reexecução dos serviços, o 

abatimento do preço ou a restituição do valor pago. Ocorre que, no caso em análise, 

dificilmente terão cabimento a reexecução dos serviços, pois a verificação do vício, nesse 

caso, comumente ocorre após a conclusão da prestação de serviços contratada. O mesmo 

vale para o abatimento do preço. Em educação, o meio termo não é desejável. Se o 

consumidor percebe a irregularidade e inadequação dos serviços, nada poderá aproveitar, 

restando, como única alternativa, iniciar novamente os estudos. Diante disso, não há que se 

falar em abatimento do preço. Portanto, o pleito dos consumidores, na hipótese do vício do 

serviço educacional, ficará restrito ao cancelamento da contratação e restituição do valor 

pago, além de perdas e danos resultantes da frustração do projeto de conclusão do ensino 

superior e o tempo e dedicação perdidos nessa empreitada.  

 

 O direito de reclamar o vício do serviço é, sem dúvida, um direito subjetivo
145

 do 

consumidor, com plena eficácia jurídica. E o legislador consumerista preocupou-se com a 

efetividade do processo destinado à proteção do consumidor e com a facilitação de seu 

acesso à justiça, instituindo normas relativas a ações coletivas para a defesa de interesses 

individuais homogêneos e a ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e 

serviços, inseridas no Título III do Código de Defesa do Consumidor - Da Defesa do 
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 Como leciona Hermes Lima (op. cit., p. 14), ―pode a palavra direito designar a faculdade atribuída a cada 

qual de mover a favor de suas pretensões a ordem jurídica e teremos aí o direito subjetivo (facultas agendi)‖.  



 

 

 

 

81 

 

 

 

 

 

Consumidor em Juízo. 

 

 Assim sendo, o acesso do consumidor ao Poder Judiciário pode ser feita 

coletiva ou individualmente. Ada Pellegrini Grinover, com relação às ações individuais 

que versam sobre direitos do consumidor, esclarece que ―a lei opera por intermédio de 

diversas normas, como as que contemplam a possibilidade de determinação da 

competência pelo domicílio do consumidor autor (art. 101, I); a vedação de denunciação da 

lide e um novo tipo de chamamento ao processo, em determinadas hipóteses (arts. 88 a 

101, II); a previsão de adequada e efetiva tutela jurisdicional por intermédio de toda e 

qualquer ação (art. 83); a nova configuração da tutela específica, nas ações que tenham por 

objeto o cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer (art. 84); a extensão subjetiva da 

coisa julgada apenas para beneficiar as pretensões individuais (art. 103) etc. Outras regras, 

situadas fora do Título, complementam esse reforço de tutela, como ocorre, por exemplo, 

com a inversão, ope judicis, do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII), com 

a implementação dos juizados de pequenas causas (art. 5º, IV), com a assistência jurídica 

integral e gratuita ao consumidor carente (art. 5º, I), com o habeas data em favor do 

consumidor (art. 43, § 4º)‖
146

. Observa a autora que o Código de Defesa do Consumidor 

também inova no campo das ações coletivas, prevendo o seu ajuizamento em demandas 

ressarcitórias. A esse respeito, defende Leonardo Roscoe Bessa que a lei de proteção ao 

consumidor ―possibilitou tutela judicial, em ação coletiva, dos danos pessoalmente sofridos 

(direitos individuais homogêneos – art. 81, parágrafo único, III, c/c os arts. 91-100)‖. E 

acrescenta: ―aspecto muito relevante é ampliação do campo de incidência da ação coletiva. 

Atualmente, a demanda pode ter por objeto qualquer espécie de matéria, desde que se 

caracterize tutela de interesse difuso, coletivo ou individualmente homogêneo. (...) O 

Código de Defesa do Consumidor (art. 110) acrescentou o inciso IV ao art. 1º da Lei 

7.347/85, ensejando a defesa de ‗qualquer outro interesse difuso ou coletivo‘‖
147

.  

 

Um caso bastante comum de vício na prestação de serviços educacionais é a 

oferta de curso não reconhecido pelo órgão do Poder Público competente (Ministério da 
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Educação, em se tratando de graduação; Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior, em se tratando de cursos de pós-graduação), o que torna inválido o 

certificado expedido pela instituição de ensino e, portanto, impróprio ou inadequado o 

serviço prestado
148

. Nesse cenário, a despeito do princípio da vinculação, não poderá o 

fornecedor cumprir a oferta, já que o reconhecimento é ato privativo do Poder Público, sem 

qualquer ingerência do estabelecimento de ensino. Assim, deverá o fornecedor ressarcir 

todos os danos materiais e morais suportados pelo aluno, inclusive lucros cessantes. 

 

   O vício de qualidade, em se tratando de serviços educacionais, pode, ainda, 

resultar de falhas de informação na oferta. São bastante frequentes, nos Tribunais pátrios, 

demandas que versam sobre divulgação de cursos de graduação equivocada, capaz de levar 

o consumidor a erro
149

.  
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 A título exemplificativo, trazemos algumas decisões acerca da matéria: 

―APELAÇÕES CÍVEIS - Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de 

reparação de danos morais e materiais c.c. lucros cessantes. Título sem reconhecimento por parte do 

Ministério da Educação, por não ser recomendado pelo CAPES. Aplicação do artigo 20 do Código de Defesa 

do Consumidor. Prestação de serviço com vício que o torna impróprio. Dano material comprovado. Dever de 

ressarcir todos os valores despendidos por conta do curso de mestrado ofertado. Dano moral configurado e 

indenização fixada em patamar condizente com os sofrimentos experimentados. Conclusão de mestrado gera 

apenas expectativa de direito. Postulação impertinente. Lucros cessantes indevidos. Sentença parcialmente 

reformada‖ (Apelação Cível c/ revisão n° 1.235.654-00/0, 33ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de São 

Paulo. Relator Des. Mario A. Silveira. Julgado em 30/03/2009).  

―EMENTA - Prestação de serviço - Ação de indenização por danos materiais e morais movida por ex-aluna 

de instituição de ensino - Demora desta em obter o reconhecimento do curso de "psicopedagogia-mestrado " - 

Curso sem reconhecimento por parte do Ministério da Educação, por não ser recomendado pelo CAPES - 

Aplicação do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor - Prestação de serviço com vício que o torna 

impróprio - Dano material comprovado - Dever de ressarcir todos os valores despendidos por conta do curso 

de mestrado ofertado - Dano moral configurado e indenização fixada em patamar condizente com os 

sofrimentos experimentados - Sentença mantida - Apelação não provida‖ (Apelação Cível com Revisão n° 

1.253.923-0/0. 36ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo. Des. Relator Romeu 

Ricupero. Julgado em 04/06/2009). 
―PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Instituição de ensino - Oferecimento de curso de mestrado sem o devido 

credenciamento perante o Ministério da Educação e Cultura - Vício do serviço que o torna impróprio – 

Necessidade para o exercício da profissão - Exegese do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor - 

Comprovação de prejuízo efetivo – Danos materiais devidos em relação ao mestrado - Ausência de prejuízo 

em relação à pós-graduação lato sensu - Dano moral devido - Expectativa frustrada - Danos à saúde da 

Apelante sem relação com o mestrado – Recurso parcialmente provido‖ (Apelação com Revisão n° 899.411-

0/9 - São Paulo. 33ª Câmara de Direito Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo. Des. Relator SÁ 

MOREIRA DE OLIVEIRA. Julgado em 02/10/2008). 
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 A seguir, transcrevemos um interessante julgado sobre o tema:  

―EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO EDUCACIONAL - CURSO DE TURISMO, GESTÃO EM HOTELARIA, TURISMO E LAZER 

- INFORMAÇÃO EQUIVOCADA - BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO COM HABILITAÇÃO 

EM GESTÃO DE HOTELARIA, TURISMO E LAZER - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.Uma 

vez que a instituição de ensino veiculou informação inadequada a respeito do curso ofertado, gerando 

expectativa ao aluno de que receberia determinado título de bacharel, quando, na verdade, sua formação seria 
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É muito comum, na área de ensino superior, a oferta de cursos mediante 

informações equivocadas, relativas à natureza e habilitação da formação ou carga horária 

constante do programa, configurando, de forma inquestionável, a responsabilidade do 

fornecedor educacional. Caracterizado o vício do serviço, deverá o fornecedor, em função 

do princípio da vinculação, a cumprir os termos e condições da oferta, ou seja, ministrar, 

sem qualquer custo, todas as complementações necessárias para que o aluno adquira a 

certificação e competências constantes da oferta, ou ressarcir os danos materiais e morais 

do consumidor, não sendo possível a concessão de desconto ante a total inadequação do 

serviço prestado. 

 

Obviamente, nem todas as situações ocorridas durante a relação escola-

aluno admite essa solução. Há casos em que o estabelecimento de ensino responde pelo 

fato do serviço, quando sua conduta (por ação ou omissão) ameaça a segurança 

(integridade física) do aluno
150

. Recentemente, foi tratado com alarde pela imprensa 

                                                                                                                                                                                

em outra área, deve responder pelos danos materiais e morais daí decorrentes.O valor da indenização por 

danos morais deve ser fixado com razoabilidade, de modo a servir como compensação à vítima e punição ao 

responsável, devendo-se evitar, por outro lado, que se converta em fonte de enriquecimento sem causa‖ 

(APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.07.786209-2/001, 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais, Rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha, j. em 19/11/2009, publicado no DJU em 10/12/2009). O 

Desembargador Relator entendeu que ao ofertar o curso de administração com ênfase em hotelaria e 

certificar a autora como graduada em gestão em Hotelaria, Turismo e Lazer, a instituição de ensino violou o 

art. 20 do CDC, sendo inquestionável a disparidade entre o serviço efetivamente prestado e aquele constante 

da oferta ou mensagem publicitária. Ao final, reconheceu como legítimo o pleito indenizatório, conforme 

segue: ―entendo que se encontra presente, no caso em tela, o dano moral, pois a autora frequentou um curso 

de graduação, na expectativa de recebimento do título de bacharel em administração, com ênfase em gestão 

de hotelaria e turismo, mas, em virtude da informação inadequada fornecida pela ré, acabou se formando em 

turismo‖. 
150

 Como exemplo, transcrevemos o Acórdão 242338-CE, proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região no processo nº 2001.05.00.002439-49, cujo julgamento contou com o Relator Des. Élio 

Siqueira, publicado no DJU, Seção 2, de 26/02/2003, p. 985 : ―ADMINISTRATIVO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO OCORRIDO EM AULA PRÁTICA DE UNIVERSIDADE. 

CONDUTA OMISSIVA DO PROFESSOR. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO QUANTO AO USO DE 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. PERDA DA FUNÇÃO VISUAL DO OLHO ESQUERDO. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. O acompanhamento reclama o acompanhamento 

rigoroso dos estudantes, inclusive nas aulas práticas, exigindo a fiscalização efetiva e permanente acerca da 

utilização dos equipamentos de segurança, não sendo suficiente a orientação apresentada no início do 

semestre letivo acerca da aquisição e utilização de tais equipamentos. Se a autora, aluna do curso de 

odontologia, sofreu a perda da função visual do olho esquerdo, atingida por fragmentos de uma broca, em 

razão do fato da mesma, em aula prática, não estar utilizando os óculos de proteção, a Universidade deve ser 

responsabilidade pela omissão de seus agentes, quanto à fiscalização acerca das medidas de segurança 

recomendáveis no caso concreto. Os valores requeridos e deferidos, a título de indenização, por danos morais 

e materiais, estão compatíveis com as despesas empreendidas com procedimentos cirúrgicos, viagens a 

centros clínicos mais adiantados e medicamentos e os lucros cessantes, em face da natureza da atividade 
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nacional o caso envolvendo uma aluna de uma universidade privada que, em função de sua 

vestimenta, foi hostilizada pelos seus colegas. A aluna, sob ofensas diversas, deixou as 

dependências do estabelecimento de ensino com escolta policial. É evidente, nesse caso, a 

situação de perigo a que essa aluna foi submetida por total inabilidade da Universidade em 

zelar pela segurança e integridade física e psíquica de seu corpo discente, a ser apurada a 

partir dos elementos da responsabilidade civil do fornecedor pelo fato do serviço. 

 

Nesses termos, responde o estabelecimento de ensino, nos termos do artigo 

20 do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese de prestar serviços educacionais em 

desconformidade com a qualidade e conformidade esperada, considerando-se, para tanto, 

os fins a que a própria instituição se propôs e o contexto social em que está inserida, 

cabendo ao aluno optar pelo reexecução do serviço, pela redução do valor da 

semestralidade paga ou pelo ressarcimento desse valor, acrescido de perdas e danos 

decorrentes. 

 

Contudo, há situações em que a responsabilidade do estabelecimento de 

ensino é afastada. O Código de Defesa do Consumidor elencou duas hipóteses de 

excludente civil no artigo 14, parágrafo 3º, em referência à responsabilidade do fornecedor 

pelo fato do serviço: (i) inexistência do defeito; (ii) culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiros. Entendemos que são tais excludentes também aplicáveis às situações de 

responsabilidade por vício do serviço, porquanto rompem o nexo de causalidade entre o 

dano sofrido pelo consumidor e a atividade do fornecedor do produto ou serviço.   

 

Porém, a culpa concorrente da vítima ou de terceiro não elimina a 

responsabilidade, embora possa atenuá-la. A respeito, assevera Luiz Antônio Rizzatto 

                                                                                                                                                                                

profissional exercida pela autora, bem como em razão da angústia por ela suportada, na expectativa de 

recuperação, e do estigma resultante da deficiência‖. Na mesma linha, a decisão proferida pela 4ª Turma do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região no processo nº 2003.04.01.031186-6/RS, cujo julgamento contou 

com o Relator Des. Edgar A. Lippmann Junior, publicado no DJU, Seção 2, de 16/06/2004, p. 1072: 

―INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE EM ELEVADOR DE 

UNIVERSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO CITRA PETITA – INOCORRÊNCIA. 

PEDIDO SUCESSIVO. HONORÁRIOS. Acolhido o pedido principal, fica o juiz dispensado de apreciar o 

pedido sucessivo. Precedentes. A responsabilidade sobre o evento só pode ser imputada à Universidade, pois 

ela é a responsável pelo bom funcionamento dos elevadores de seu prédio. Comprovada a deficiência na 

manutenção dos elevadores, é de ser mantida a condenação. Verba honorária reduzida para melhor se 

harmonizar com as decisões desta Turma‖.  
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Nunes: ―se for caso de culpa concorrente do consumidor (por exemplo, as informações do 

produto são insuficientes e também o consumidor agiu com culpa), ainda assim a 

responsabilidade do agente produtor permanece integral. Apenas se provar que o acidente 

de consumo se deu por culpa exclusiva do consumidor é que ele não responde‖
151

. 

Esclarece Zelmo Denari
 
que culpa exclusiva não se confunde com culpa concorrente: "no 

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

danoso, disolvendo-se a própria relação de causalidade; 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 do prejuízo, cabendo à vítima arcar com a 

outra metade"
152

. Gustavo Tepedino, por sua vez, assevera que ―se houver concorrência 

entre o comportamento da vítima ou de terceiro e o defeito do produto não há exclusão da 

responsabilidade, apenas sua mitigação, uma vez que o nexo causal persiste no que tange à 

parcela do dano efetivamente causado pelo defeito‖
153

. 

 

Não previu o Código de Defesa do Consumidor a exoneração do fornecedor 

em caso fortuito ou força maior. Porém, conforme afirma Antônio Herman V. Benjamin, 

―a regra do nosso direito é que o caso fortuito e a força maior excluem a responsabilidade 

civil. O Código, entre as causas excludentes de responsabilidade, não os elenca. Também 

não os nega. Logo, quer me parecer que o sistema tradicional, neste ponto, não foi 

afastado, mantendo-se, então, a capacidade do caso fortuito e da força maior para impedir 

o dever de indenizar‖
154

. Igual posicionamento adota Zelmo Denari ao afirmar que a 

moderna doutrina admite essas hipóteses de excludente, uma vez que rompem o nexo de 

causalidade
155

.  
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 NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. Comentários ao código de defesa do consumidor. 2ª ed., São Paulo: 

Saraiva, 2000, p. 170. 
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 DENARI, Zalmo. Comentários, cit., p. 189. 
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 TEPEDINO, Gustavo. A responsabilidade civil por acidentes de consumo na ótica civil constitucional. In 

Anais do Congresso Internacional de Responsabilidade Civil, vol. I, Blumenau, 29/10 a 1/11/95, p. 91. 
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 BENJAMIN, Antônio Herman V. Manual, cit., p. 128. 
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 DENARI, Zalmo. Comentários, cit, p. 188-189. 
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4.6. A responsabilidade civil frente à dicotomia entre mantenedora e 

mantidas. 

 

 

 Conforme explanado em capítulo próprio, a execução de atividade 

educacional tem uma peculiaridade, que é a existência de duas figuras distintas: 

mantenedora, dotada de personalidade jurídica e responsável pela gestão administrativa e 

financeira do estabelecimento de ensino, e a mantida, despersonalizada e responsável pelos 

aspectos pedagógicos da atividade. Diante dessa dicotomia, quem responderá pelos danos 

sofridos pelos alunos? Mantida ou mantenedora? 

 

 A personalidade jurídica tem sido o argumento utilizado na resposta dessa 

questão. Assim, como somente a mantenedora é dotada de personalidade jurídica, é ela 

quem deveria assumir as consequencias da violação de qualquer dever pelo 

estabelecimento de ensino, independentemente de sua natureza. E, como na atividade 

educacional privada, tradicionalmente, havia uma mantida para cada mantenedora, essa 

discussão nunca teve relevância. 

 

 Ocorre que se verifica, nos últimos anos, a consolidação no segmento 

educacional privado. São recorrentes os casos de aquisição de instituições de ensino por 

grupos empresariais, o que tem, inclusive, gerado críticas no sentido de haver uma 

mercantilização da educação. De qualquer forma, resultou, desse mecanismo, um novo 

modelo, em que uma determinada pessoa jurídica mantém diversos estabelecimentos de 

ensino, cada qual com seus objetivos e desafios, muitas vezes atuando com foco em áreas e 

segmentos totalmente diferentes.  

 

 Nesse contexto, como tratar a questão da responsabilidade civil pelo vício 

de qualidade no serviço prestado? Competiria à mantenedora assumir tal encargo, ainda 

que não interfira na condução das atividades acadêmicas? 

 

 Para respondermos as indagações acima, recorremos ao conceito de agente 

na responsabilidade civil. Agente é aquele de cuja conduta resultou o dano a ser ressarcido. 
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É, pois, a pessoa física ou jurídica cuja ação ou omissão repercutiu na órbita jurídica de um 

terceiro. 

 

 Com relação ao tema da presente dissertação, parece-nos evidente que, por 

vício de qualidade na prestação de serviços educacionais, deveria responder a mantida, 

uma vez que é ela a parte responsável não só pela definição das diretrizes da atividade, mas 

também pela sua observância e obediência, a partir dos recursos financeiros e operacionais 

vertidos pela mantenedora
156

. Havendo qualquer desvio na execução dessa atividade, 

passível de configurar o vício de qualidade indenizável, somente a mantida deveria 

responder. 

 

 A falta de personalidade jurídica não deveria ser impeditivo para a fixação 

na figura da mantida do dever de ressarcir o dano. Conforme leciona Carlos Roberto 

Gonçalves
157

, é possível a responsabilização dos incapazes, ainda que solidariamente ou 

subsidiariamente com seus representantes ou assistentes legais. Por analogia, pode-se 

aplicar a mesma regra ao presente caso
158

. 
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 Para ilustrar o nosso posicionamento, transcrevemos as palavras de Edson Franco, proferidas em 

seminário promovido pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior sobre mantenedoras e 

mantidas: ―aqui há um problema que estimaria colocar para nossa reflexão. É o relativo ao Contrato de 

Prestação de Serviços, assinado entre os ―clientesalunos‖ e a entidade mantenedora. Se a prestação dos 

serviços é feita pela IES mantida, parece um contrasenso que o contrato de prestação de serviços se faça com 

a entidade mantenedora. Dir-se-á que a entidade mantenedora é que é a responsável pela instituição mantida, 

mas tal ocorrência acaba, de alguma maneira, por desresponsabilizar a IES mantida dos compromissos 

assumidos com os estudantes. Dir-se-á, igualmente, que o fato da IES mantida não contar com personalidade 

jurídica própria (só com personalidade educacional) a inibe de qualquer relação contratual. Embora este 

argumento seja bastante forte, é necessário que a entidade mantenedora confira poderes à IES para 

responsabilizar-se por esta tarefa. Afinal, o aluno não se matricula na entidade mantenedora. Matricula-se na 

IES mantida e sua relação é com esta em termos de produtos e serviços‖. 
157

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit. 
158

 Há precedentes na jurisprudência sobre a solidariedade entre mantida e mantenedora, conforme 
demonstra o julgado a seguir transcrito: ―PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ESCOLARES. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DIRIGIDA À FACULDADE (CENTRO 

UNIVERSITÁRIO) E SUA MANTENEDORA. AUTONOMIA DE AMBAS. LITISCONSÓRCIO 

FACULTATIVO PASSIVO TIPIFICADO. EXCLUSÃO DA FACULDADE. IMPROCEDENTE. 

RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Incidente o Código de Defesa do Consumidor na 

prestação de serviço escolar, mesmo constando no contrato a entidade mantenedora, a escola que 

efetivamente presta o serviço, possui autonomia de gestão e administrativa, além de bens, pode ser incluída 

no pólo passivo da ação como litisconsorte facultativo. Mesmo sem ter a escola oferecido contestação, em 

face da apresentação pela co-ré, aplica-se a regra do art. 320, inciso I, do CPC, ou seja, não incidentes os 

efeitos da revelia‖. (Apelação c/ Revisão nº 992811- 0/4, 31ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça de São Paulo. Des. Relator Adilson de Araújo, j. em 08/07/2008). 
Entendeu o Desembargador Relator que ―o contrato é regido assinado regeu-se pelo Código de Defesa do 

Consumidor - CDC, em cujo art. 3o dispõe tipificar-se como fornecedor, dentre outros, os entes 
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 Convém ressaltar que a relação de dependência existente entre mantenedora 

e mantida é unicamente econômica. A mantida, por seus representantes, tem total liberdade 

para conduzir as suas competências, sendo apta a assumir e cumprir obrigações.  

 

 Diante disso, o dano verificado deveria ser ressarcido com ativos da 

universalidade de bens vinculados à mantida responsável pelo vício do serviço.  

 

 Não se pretende, porém, limitar o direito da vítima ao ressarcimento do 

dano sofrido. Assim, na hipótese de impossibilidade da mantida reparar o dano sofrido 

pelo aluno, a mantenedora deveria assumir esse dever, afastando-se assim, a possibilidade 

de ocorrência de maiores prejuízos àquele que sofreu o impacto do vício de qualidade do 

serviço educacional. Nesse contexto, a responsabilidade da mantenedora seria solidária à 

responsabilidade da mantida, esta devedora principal.  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                

despersonalizados que desenvolvem atividades de prestação de serviços. A recomendação do curso de pós-

graduação é dirigida à escola, ou seja, o CENTRO UNIVERSITÁRIO ÍBERO-AMERICANO. Mesmo se 

considerado fosse ente despersonalizado, possui universo patrimonial e presta serviços de educação, ou seja, 

autonomia de gestão e didática. No contrato em pauta o CENTRO UNIVERSITÁRIO ÍBERO-

AMERICANO obrigou-se a ministrar o curso, embora os aspectos financeiros dele decorrentes tenham sido 

acertados com a mantenedora. A lógica ensina que, perante o consumidor, a escola é responsável pelo curso 

que oferece e ministra. Conseqüentemente, nos termos da legislação consumerista, sujeita-se solidariamente 

às obrigações decorrentes do contrato assinado por sua mantenedora, por se tratar de reconhecimento de 

curso que ministra‖. 
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CAPÍTULO V - O PROBLEMA DA FORMAÇÃO DO NEXO CAUSAL 

NA RESPONSABILIDADE CIVIL PELA QUALIDADE DO ENSINO 

SUPERIOR PRIVADO. 

 

 

5.1.   Nexo causal: noções preliminares. 

  

 

Teresa Ancona Lopez
159

 defende que o nexo causal é o principal elemento 

da responsabilidade civil. A autora chega a essa conclusão partindo do conceito de 

causalidade jurídica, ou seja, ao liame existente entre a conduta do agente (fato ou ato 

jurídico) e o dano verificado, bem como a repercussão dessa relação no Direito. Trata-se, 

pois, de uma análise qualitativa, no sentido de se considerar, dentro da cadeia, somente 

aquelas capazes de refletirem conseqüências jurídicas. Igual posicionamento adota Carlos 

Roberto Gonçalves: ―um dos pressupostos da responsabilidade civil é a existência de um 

nexo causal entre o fato ilícito e o dano por ele produzido. Sem essa relação de causalidade 

não se admite a obrigação de indenizar‖
160

.  

 

Paulo de Tarso Vieira Sanseverino define o nexo causal como uma ―relação 

de causa e efeito entre o defeito do produto ou do serviço e os danos sofridos pelo 

consumidor. O nexo de causalidade constitui exatamente essa relação de causa e efeito que 

deve existir entre o dano e o defeito do produto ou do serviço‖
161

. Acrescenta o autor que o 

nexo causal tem uma relevante importância prática por duas razões: em primeiro lugar, 

porque é um dos pressupostos da responsabilidade civil; em segundo, porque é a exata 

medida do dever de indenizar. 

 

Porém, a tarefa de se determinar a causa do evento não é fácil, 

principalmente quando diversas causas podem ser verificadas em um mesmo evento 

(concausas), simultânea ou sucessivamente. No primeiro caso (concausas simultâneas), 
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 LOPEZ, Teresa Ancona. Op. cit., p. 22 e ss.  
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 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 520. 
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 SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Op. cit., p. 235. 
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aplica-se a solidariedade prevista no artigo 942 do Código Civil, de tal sorte que o dever de 

ressarcimento do dano é imposto a todos os agentes envolvidos no evento.  

 

Todavia, em se tratando de concausas sucessivas, é necessário identificar 

quais dessas causas influenciam, de fato, na ocorrência do dano a ser ressarcido e quais 

deverão ser descartadas. Teresa Ancona Lopez ensina que existem várias teorias a 

respeito
162

, destacando a da causalidade adequada, de acordo com a qual deve-se focar a 

causa central – aquela que, dentre todas, foi determinante na ocorrência do dano, 

desprezando-se as demais. Contudo, observa a doutrinadora que o Código Civil adotou a 

teoria do dano direito e imediato, pela qual se deve considerar somente a causa necessária, 

determinante e decisiva, sem a qual o dano não ocorreria, ou, nas palavras de Agostinho 

Alvim, ―é indenizável todo e qualquer dano que se filia a uma coisa, ainda que remota, 

desde que ela lhe seja causa necessária, por não existir outra que explique o mesmo 

dano‖
163

.  

  

Conforme explanado no capítulo anterior, a responsabilidade civil pode ser 

subjetiva ou objetiva. Essa dicotomia afeta, diretamente, a análise do nexo causal. Na 

responsabilidade civil subjetiva, importa a verificação da culpa do agente, e esse é o fator 

primordial que se vinculará ao dano. Em outras palavras, para que seja ressarcida, a vítima 

deverá comprovar não somente a culpa do agente (sendo esse um elemento subjetivo, 

interno e de difícil constatação, ainda que na modalidade presumida), mas também o liame 

dessa com o dano a ser indenizado. Em se tratando de responsabilidade objetiva, porém, o 

ponto focal é o próprio nexo causal. Isso porque, conforme ensina Teresa Ancona Lopez, 

na responsabilidade objetiva, ―a vítima passa a ser o centro da responsabilidade civil. Tem 

que ser sempre indenizada. Não está em julgamento a conduta, mas os atos ou fatos que 

deram origem a danos‖
164

. Nesse contexto, o dever de indenizar somente inexistirá nas 

hipóteses em que não se verificar o nexo causal entre a conduta do agente e o dano, ou 
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 A autora ainda cita, sem esgotar o tema, as teorias (i) da equivalência das condições – todas as causas são 

importantes e devem ser consideradas; (ii) da causa próxima – apenas a causa próxima do evento deve ser 

considerada, tendo-se o tempo como parâmetro definidor da proximidade; e (iii) teoria da imputação objetiva 

– a causa a ser relevada é aquela que criou ou aumentou o risco ou perigo reprovados por nosso ordenamento 

jurídico.  
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 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 3ª ed. Rio de Janeiro: Ed. 

Jurídica e Universitária, 1975, p. 339. 
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 LOPEZ, Teresa Ancona. Nexo causal, cit, p. 38. 
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quando se configurar uma das causas excludentes da responsabilidade civil. 

 

No tocante à responsabilidade civil do estabelecimento de ensino privado 

pela qualidade dos serviços prestados, necessário se faz demonstrar a falha na prestação de 

serviços, no sentido de que contrariam a expectativa do consumidor com relação à sua 

adequação e conformidade. E é aí que reside o problema: como provar a inadequação ou 

desconformidade do serviço educacional prestado? Para o consumidor, muitas vezes essa é 

uma prova praticamente impossível, pois o aluno não tem o conhecimento técnico para 

constatar o vício. Em educação, na maioria dos casos, a falha é percebida somente após a 

conclusão do curso pelo aluno. Somente ao ingressar no mercado de trabalho, o aluno 

percebe a sua inaptidão para exercer as aptidões e competências que, em regra, deveria ter.  

 

 Diante do exposto, ganha corpo no Brasil a ideia de que os indicadores de 

qualidade auferidos das avaliações realizadas pelo Poder Público ou por entes privados 

representariam uma ferramenta adequada para constatar a existência do vício do serviço 

educacional
165

.  

 

A seguir, enfrentaremos o impacto da avaliação no que concerne ao tema.

  

 

5.2. Avaliação da qualidade do ensino superior privado como causa da 

responsabilidade civil. 

 

 

A avaliação das atividades universitárias, conforme aduzido acima, vem 

sendo defendida no Brasil como um instrumento necessário para promover a melhoria do 

ensino e o desenvolvimento da produção científica. Sobre a busca por um ensino de 

qualidade, assevera Erik Saddi Arnesen que este é um direito do cidadão e um dever 
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 Como se demonstrará a seguir, indicadores quantitativos não são ferramentas hábeis para verificação da 

qualidade do ensino, por estarem dissociados dos demais elementos que interferem na questão da qualidade. 

Sobre o tema, afirma Erik Saddi Arnesen (Op. cit., p. 161), ―ao juiz não pode ser imputada a tarefa da análise 

fria de índices numéricos, sob pena de ser captado por perversões a ele inerentes, incapazes de serem 

percebidas sem a formação técnica adequada‖.  
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constitucional do Estado e está regulado pelos artigos 205 e 206 da norma constitucional. 

Nas palavras do autor, ―o primeiro [art. 205, CF] individualiza os sujeitos sobre quem recai 

o dever, o Estado e a família. Estipula também, ainda que com máxima abstração, 

diretrizes mínimas ao conteúdo do direito: ‗desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho‘. É, porém, determinação, não 

poesia jurídica. Já o artigo 206, por sua vez, enumera os princípios que devem fundamentar 

o ensino no país. Destaca-se seu inciso VII, que garante um padrão de qualidade‖
166

.  

 

Não resta dúvida, portanto, de que é direito do cidadão a prestação de um 

serviço educacional com um padrão mínimo de qualidade, consoante disposto no artigo 

206, VII, da Constituição Federal
167

. Porém, o que se entende por qualidade? A que se 

referiu o legislador ao fixar um padrão de qualidade? 

 

Marcelo Gasque Furtado defende que qualidade ―parece não ir além de um 

certo consenso difuso, dentro do qual há o enaltecimento do ensino oferecido pelas escolas 

privadas, notadamente na esfera de educação básica e a concomitante ‗estigmatização‘ do 

ensino público como o âmbito da falta de qualidade; ora qualidade excessivamente 

vinculada à ideia de avaliação, como se avaliação por si só fosse sinônimo de qualidade; 

ora o ensino de qualidade parecer ser aquele que dá conta de formar o aluno dentro de certa 

concepção de educação ou mais instrumental (passar no vestibular, por exemplo) ou mais 

humanística, entre outras inúmeras possibilidades de se entender qualidade do ensino‖
168

. 

O autor, ao esboçar o seu entendimento sobre qualidade de ensino, objetiva o ensino 

fundamental e médio. É interessante notar que, com relação ao ensino superior, o 

raciocínio é inverso: enquanto o ensino público é tomado como referência de qualidade, o 

ensino privado é reconhecido como de má-qualidade, mero emissor de certificados, 

tecnicista e preparador de mão-de-obra para o mercado de trabalho. Adiante, o autor, 

fazendo referência a José Sérgio Fonseca de Carvalho, pondera que o resultado de uma 

educação de qualidade, para alguns autores, é a aquisição, pelo aluno, de competências que 
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 ARNESEN, Erik Saddi. Direito à educação de qualidade na perspectiva neoconstitucionalista, in 

RANIERI, Nina Beatriz Stocco (Coord). Direito à Educação, São Paulo: Edusp, 2009 
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 Convém destacar que a garantia de padrão de qualidade surge, pela primeira vez no ordenamento jurídico 

brasileiro, na Constituição Federal de 1988. 
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 FURTADO, Marcelo Gasque Furtado. Padrão de qualidade de ensino, in RANIERI, Nina Beatriz Stocco 

(Coord). Direito à Educação, São Paulo: Edusp, 2009. 
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o capacitarão a se tornarem profissionais diligentes; para outros, é a formação de líderes 

contestadores, cidadãos solidários, empreendedores de êxito, pessoas letradas e 

consumidores conscientes.   

 

Ainda sobre o tema, assevera Erik Saddi Arnesen que ―muitos elementos 

poderiam ser oferecidos a uma definição jurídica, não pedagógica, de educação de 

qualidade, tais como estrutura física, currículo, material de ensino, recursos de 

aprendizado, diplomação do corpo docente etc. No entanto, pensando nesses elementos 

como prestações do Estado por meio de intervenções diretas no sistema, deve-se ter em 

mente a necessidade de equilíbrio, apontada por De Groof, ‗entre liberadade e, dessa 

forma, responsabilidade das administrações das escolas, universidades e outras instituições 

de educação superior de um lado, e o papel diretivo do governo de outro‖
169

.  

 

A garantia a um padrão de qualidade, conforme positivada na Constituição 

Federal, é um princípio e, portanto, significa um fim a ser alcançado obrigatoriamente pelo 

Estado. Conforme defende Vandré Gomes da Silva, ―o padrão de qualidade do ensino 

depende de fatores intrínsecos e de fatores extrínsecos. Os primeiros estão vinculados à 

organização dos estabelecimentos escolares, que hão de estar aparelhados com o 

instrumental adequado a cada tipo de habilitação que oferecem, desde o preparo da criança 

para as sucessivas etapas do ensino até sua formação profissional – o que envolve a boa 

formação dos profissionais de ensino em cada uma dessas etapas, mas também requer a 

permanente atenção dos poderes públicos para com as condições materiais das escolas, tais 

como as tecnologias modernas de ensino, como a informatização dos estabelecimentos de 

ensino. Os segundos significam oferecer condições econômicas adequadas às famílias para 

que seus filhos tenham condições de auferir um bom aprendizado, porque o padrão de 

qualidade de ensino só se afere no rendimento escolar dos estudantes, e isso não depende 

apenas da boa qualidade dos professores, mas também, na mais das vezes, depende de uma 

ao alimentação e da posse de material escolar apropriado‖
170

.  
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 ARNESEN, Erik Saddi. Op. cit. 
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 SILVA, Vandré Gomes da. Por um sentido público de qualidade na educação. Tese de doutorado 

apresentada à Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 2008. 
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Após garantir o direito ao ensino ministrado de acordo com um padrão de 

qualidade, no artigo 211, parágrafo 1º, da Constituição Federal, o legislador limita a 

qualidade a um padrão mínimo. Diante disso, cabe o seguinte questionamento: qual é o 

limite do padrão de qualidade? Para Marcelo Gasque Furtado, ―a ideia de ‗modelo‘ 

evidentemente permanece, mas a adjetivação ‗mínimo‘ impõe uma padronização menos 

exigente no que concerne à excelência e mais próxima de um patamar de essencialidade 

que, se respeitado, não se incorrerá em prejuízos graves‖
171

.  Em outras palavras, a norma 

constitucional não prevê a excelência, a primazia do ensino ministrado, limitando-se a 

garantir a qualidade e afastando, por completo, a falta de qualidade. 

 

Conforme pondera Geraldo M. Martins, atualmente a obtenção do diploma é 

o fator principal de atração do aluno ao ensino superior. Nesse contexto, a qualidade do 

serviço pouco importa. Ao contrário, atrapalha, uma vez que representa desafio para o 

alcance da meta, que é a certificação. Diante disso, o autor acredita que o sistema de ensino 

superior, hodiernamente, é meramente certificador, cuja única finalidade é credenciar o 

aluno à habilitação profissional. Os estabelecimentos de ensino, por sua vez, pressionadas 

pelo alunado, caminha para a ―mediocrização de suas funções substantivas e ao 

esvaziamento de suas aspirações de domínio científico e tecnológico e até à abdicação de 

sua competência‖
 172

. 

 

Simon Schwartzman esclarece que a adoção de um sistema de avaliação do 

ensino não ocorreu exclusivamente no Brasil. Foi introduzido, primeiramente, nos Estados 

Unidos, como método de identificar a eficiência do ensino, considerando-se o capital 

empregado e os resultados obtidos. Na Europa, foi interpretado de forma distinta. 

Enquanto na França, de tradição descentralizadora, repercutiu como ―uma forma de livrar 

as universidades dos controles formais e burocráticos do governo central, sem que elas 

deixem de ter que atingir padrões de desempenho estabelecidos pela sociedade mais 

ampla‖, na Inglaterra foi interpretada como ―uma intervenção muitas vezes desastrosa do 

governo no dia a dia das instituições acadêmicas‖. Adiante observa o autor que ―a nova 
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ênfase na avaliação que se observa na Europa decorre, em grande parte, da massificação do 

sistema educacional, que coloca na ordem do dia a necessidade de proporcionar uma 

educação mais ajustada às demandas de um mercado de trabalho em mutação, coisa que as 

universidade tradicionais, mesmo as de melhor qualidade, não estavam acostumadas a 

fazer‖
173

. 

 

Eunice R. Durham
174

 explica que a avaliação constitui uma ferramenta de 

implementação de políticas públicas no ensino superior, o que, antigamente, ocorria 

mediante edição de normas governamentais específicas. Essa ferramenta permite a adoção 

de medidas pela própria instituição de ensino para resolução de seus problemas, 

diferentemente do modelo anterior, em que o Poder Público agia diretamente na condução 

das atividades acadêmicas. Embora a autora se refira às instituições públicas, seu 

posicionamento se aplica também aos estabelecimentos de ensino privados, uma vez que o 

Estado, através dos mecanismos de avaliação por ele adotados, obriga tais 

estabelecimentos a direcionarem suas atividades ao cumprimento de um sem número de 

requisitos pré-determinados.  

 

A avaliação da qualidade do ensino, no Brasil, ocorreu pela primeira vez 

através da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, 

voltada, portanto, aos cursos de pós-graduação stricto sensu
175

. Atualmente, adota-se o 
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 DURHAM, Eunice R. Avaliação e relações com o setor produtivo: novas tendências do Ensino Superior 

Europeu. Trabalho apresentado ao Núcleo de Pesquisas sobre o Ensino Superior da Universidade de São 
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 A avaliação dos programas de pós-graduação realizada pela CAPES compreende a realização do 

acompanhamento anual e da avaliação trienal do desempenho de todos os programas e cursos que integram o 

Sistema Nacional de Pós-graduação, SNPG. Os resultados desse processo, expressos pela atribuição de uma 

nota na escala de "1" a "7" fundamentam a deliberação CNE/MEC sobre quais cursos obterão a renovação de 

"reconhecimento", a vigorar no triênio subseqüente. A avaliação das propostas de cursos novos de pós-

graduação é parte do rito estabelecido para a admissão de novos programas e cursos ao Sistema Nacional de 

Pós-graduação, SNPG. Ao avaliar as propostas de cursos novos, a CAPES verifica a qualidade de tais 

propostas e se elas atendem ao padrão de qualidade requerido desse nível de formação e encaminha os 

resultados desse processo para, nos termos da legislação vigente, fundamentar a deliberação do CNE/MEC 

sobre o reconhecimento de tais cursos e sua incorporação ao SNPG. Os dois processos - avaliação dos 

programas de pós-graduação e avaliação das propostas de novos programas e cursos - são alicerçados em um 

mesmo conjunto de princípios, diretrizes e normas, compondo, assim, um só Sistema de Avaliação, cujas 

atividades são realizadas pelos mesmos agentes: os representantes e consultores acadêmicos (disponível em 

http://www.capes.gov.br/avaliacao/avaliacao-da-pos-graduacao).  

 

http://www.capes.gov.br/avaliacao/avaliacao-da-pos-graduacao
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modelo de avaliação inaugurado pela Lei 10.861/2004, que criou o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES.  

 

 O SINAES objetiva, em resumo, 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, sendo de responsabilidade da União Federal, em regime de cooperação 

com os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal. Os principais instrumentos de 

avaliação de cursos do SINAES são o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(ENADE) e a avaliação in loco, conduzida por representantes do Ministério da Educação. 

Estão contempladas, no modelo do SINAES, (i) a avaliação institucional; (ii) a avaliação 

dos cursos; e (iii) a verificação do desempenho dos alunos.  

 

 A avaliação institucional é feita a partir dos princípios enumerados no artigo 

3º da referida lei, a seguir transcritos: (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; (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; e (x) sustentabilidade 

financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos compromissos na oferta 
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da educação superior. Essa avaliação tem duas etapas: auto-avaliação, ou avaliação interna, 

e avaliação local realizada por uma comissão de representantes do Ministério da Educação, 

ou avaliação externa
176

. A comissão avalia tópicos criados a partir dos princípios acima, 

atribuindo a cada um desses tópicos conceitos variáveis de 1 a 5.  

 

 A avaliação do desempenho dos alunos é realizada mediante aplicação do 

ENADE. O exame é elaborado e aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP, órgão vinculado ao Ministério da Educação, a partir 

das diretrizes curriculares de cada curso
177

. Recentemente, a realização do ENADE teve 

ampla repercussão na mídia nacional ao ter 75% de suas questões anuladas, por 

inadequação ou incorreção da questão ou da resposta. Não obstante, algumas questões 

tinham revés puramente político, o que resultou no ataque da oposição governamental no 

sentido de que o exame estaria sendo manipulado como instrumento de propaganda 

política
178

.   
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 Merece leitura o trecho constante do guia de avaliação elaborado pela Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – CONAES, órgão colegiado de coordenação e supervisão do SINAES: ―A avaliação 

interna ou auto-avaliação tem como principais objetivos produzir conhecimentos, pôr em questão os sentidos 

do conjunto de atividades e finalidades cumpridas pela instituição, identificar as causas dos seus problemas e 

deficiências, aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo docente e técnico-

administrativo, fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais, tornar mais efetiva 

a vinculação da instituição com a comunidade, julgar acerca da relevância científica e social de suas 

atividades e produtos, além de prestar contas à sociedade. Identificando fragilidades e as potencialidades da 

instituição nas dez dimensões previstas em lei, a auto-avaliação é um importante instrumento para a tomada 

de decisão e dele resultará um relatório abrangente e detalhado, contendo análises, críticas e sugestões. A 

avaliação externa é a outra dimensão essencial da avaliação institucional. A apreciação de comissões de 

especialistas externos à instituição, além de contribuir para o auto-conhecimento aperfeiçoamento das 

atividades desenvolvidas pela IES, também traz subsídios importantes para a regulação e a formulação de 

políticas educacionais. Mediante análises documentais, visitas in loco, interlocução com membros dos 

diferentes segmentos da instituição e da comunidade local ou regional, as comissões externas ajudam a 

identificar acertos e equívocos da avaliação interna, apontam fortalezas e debilidades institucionais, 

apresentam críticas e sugestões de melhoramento ou, mesmo, de providências a serem tomadas - seja pela 

própria instituição, seja pelos órgãos competentes do MEC. A comissão de avaliadores externos deverá ter 

acesso aos documentos e às instalações da instituição com o objetivo de obter informações adicionais para 

que o processo seja o mais completo, rigoroso e democrático possível. Na elaboração do seu relatório, a 

comissão considerará o relatório de auto-avaliação e outras informações da IES oriundas de outros processos 

avaliativos (dados derivados do Censo e Cadastros da Educação Superior, do ENADE, da Avaliação das 

Condições de Ensino, de Relatórios CAPES, Currículos Lattes), bem como entrevistas e outras atividades 

realizadas‖. 
177

 As Diretrizes Curriculares, conforme disposto no inciso II do artigo 53 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, tem como finalidade proporcionar a flexibilização dos currículos dos cursos de 

graduação, ao definirem somente competências e habilidades gerais de cada curso, atribuindo aos 

estabelecimentos de ensino liberdade para fixarem os conteúdos programáticos correspondentes.  
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 Dentre as questões anuladas, a que causou maior polêmica pedia aos candidatos que avaliassem críticas 

feitas na imprensa nacional a Lula sobre o seu comentário de que a crise mundial no exterior era um tsunami 

e, no Brasil, seria uma "marolinha". O enunciado complementava que "vário veículos da mídia criticaram a 
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 De qualquer forma, nos termos do artigo 5º, parágrafo 5º, da norma que 

instituiu o SINAES, o ENADE ―é componente curricular obrigatório dos cursos de 

graduação, sendo inscrita no histórico escolar do estudante somente a sua situação regular 

com relação a essa obrigação, atestada pela sua efetiva participação ou, quando for o caso, 

dispensa oficial pelo Ministério da Educação‖. Vale dizer: enquanto o aluno não participar 

ou for dispensado do exame, não terá concluído os créditos a que está obrigado, de tal sorte 

que não poderá colar o grau acadêmico pretendido. Essa obrigatoriedade é um dos fatores 

apontados pelos críticos do exame. De fato, é muito comum o boicote dos alunos ao 

ENADE, sendo esse, inclusive, o argumento normalmente utilizado pelos estabelecimentos 

de ensino para justificar o baixo desempenho de seus alunos na avaliação. 

 

 Sobre a insuficiência dos exames para aferição da qualidade do ensino 

prestado, observa Erik Saddi Arnesen que ―tais exames, muitas vezes, são imperfeitos por 

não eliminarem da medição as diferenças sociais, vez que acabam não considerando na 

avaliação o resultado em função do ponto de partida. O estudante que parte de um nível 

intelectual alto, em função de condições familiares e socioeconômicas favoráveis, pode 

apresentar progresso muito inferior que um estudante que parte de um nível baixo, em 

função de condições desfavoráveis, e ainda assim apresentar um resultado objetivo 

superior a ele‖
179

. 

 

 Por fim, a avaliação dos cursos contempla três elementos – perfil do corpo 

docente, instalações físicas e a organização didático-pedagógica – e é realizada nas 

dependências da instituição de ensino, através de comissão de representantes do Ministério 

da Educação. No tocante à análise do corpo docente, a avaliação prioriza a qualificação 

acadêmica do professor, em detrimento da qualificação técnica do docente. É certo, porém, 

que em determinados cursos o conhecimento técnico-profissional importa tanto quanto a 

excelência acadêmica. E, mesmo se considerarmos somente os títulos acadêmicos, presente 

a inadequação do trabalho dos avaliadores. Isso porque os especialistas do MEC adotam 

                                                                                                                                                                                

fala presidencial. Agora é a imprensa internacional que lembra e confirma a previsão de Lula". Os candidatos 

tinham como opção os seguintes itens: a) atitude preconceituosa; b) irresponsabilidade; c) livre exercício da 

crítica; d) manipulação política da mídia; e) prejulgamento. 
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uma visão essencialmente burocrata desse critério, considerando somente no cômputo da 

nota as titulações demonstradas através de diplomas, ignorando por completo o esforço dos 

docentes que estão em processo de obtenção do título. Com relação aos projetos 

pedagógico e institucional, os especialistas optam por um mecanismo de avaliação raso, 

baseado em formulários pré-determinados. Com isso, focam a análise em critérios 

quantitativos, furtando-se a uma análise crítica e reflexiva dos documentos.  

 

 Com relação à avaliação dos cursos, Raulino Tramontin
180

 enumera diversos 

inconvenientes, como: a falta de critérios e objetivos amplos, o que leva cada comissão a 

adotar seu próprio mecanismo, fundado no posicionamento de um pequeno grupo de 

pessoas que, não necessariamente, alinha-se aos objetivos da instituição; e a visão 

extremamente burocrática dos especialistas, que resumem suas análises a meros 

indicadores quantitativos. Porém, a nosso ver, o principal problema é outro: o juízo de 

valor sobre o nível de atendimento de cada critério de avaliação estabelecido é subjetivo. 

Embora existam orientações e diretrizes pré-estabelecidas, contará para o resultado o livre 

convencimento do especialista. 

 

 Conforme aduzido no início desse tópico, o sistema de avaliação nacional 

está baseado na elaboração de indicadores, que decorrem da consolidação das informações 

produzidas pelos instrumentos de avaliação acima descritos, das informações 

disponibilizadas pelo Censo Escolar
181

 e pelo cadastro de docentes da educação superior. 

Destacamos, a seguir, o Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e 

Esperado – IDD, o Conceito Preliminar do Curso – CPC e o Índice Geral de Cursos da 

Instituição de Educação Superior – IGC.  

 

 O IDD resulta da composição do desempenho dos alunos ingressantes e 

concluintes no ENADE, a partir do cálculo da diferença entre a nota obtida pelos 
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 O Censo da Educação Superior, instituído pelo Decreto nº 6425/2008, é realizado anualmente pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, coleta dados sobre a 

educação superior brasileira com o objetivo de oferecer aos dirigentes das instituições, aos gestores das 

políticas educacionais, aos pesquisadores e à sociedade em geral, informações detalhadas sobre a situação 

atual e as grandes tendências do setor. 
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concluintes e a nota que seria esperada (baseada na nota dos ingressantes). Conforme 

defendem Reynaldo Fernandes, Elaine Toldo Pazello, Thiago Miguel Sabino de Pereira 

Leitão e Gabriela Miranda Moriconi, em artigo coletivo, ―o IDD é, na verdade, uma 

medida da contribuição do curso para o desempenho de seus estudantes no Enade – ou 

seja, todas as restrições que se possam fazer ao Enade estão presentes no IDD. Aliás, no 

que se refere aos erros de medida da prova, o IDD agrava o problema, pois, além das notas 

dos concluintes, ele se utiliza das notas dos ingressantes. O IDD, também, não permite 

estabelecer critérios de qualidade, o que seria de fundamental importância para o 

regulador, que necessita decidir quais os cursos que atendem às condições de 

funcionamento. Como o Enade não possui uma escala predeterminada, fica impossível 

estabelecer critérios de qualidade em medidas dele derivadas; essas medidas servem 

apenas para comparar cursos entre si‖
182

. 

 

 O CPC é obtido a partir de vistorias realizadas pelos representantes do MEC 

nas dependências da instituição de ensino. A vantagem da avaliação in loco é permitir ao 

avaliador verificar, de perto, as características específicas dos cursos, que não podem ser 

constatadas através de dados estatísticos. Porém, esse indicador apresenta a mesma 

desvantagem apontada para as avaliações in loco, que reside no fato de não contar com 

nenhum mecanismo explícito que justifique as ponderações utilizadas. Em outras palavras, 

o resultado depende, em grande parte, de um critério subjetivo, que é a forma como o 

avaliador processa, internamente, o efeito provocado pelos dados coletados na instituição, 

contribuindo, para tanto, a experiência pessoal do avaliador.  

 

 O IGC, regulamentado pela Portaria Normativa do Ministério da Educação 

n° 12/2008, resulta da consolidação dos conceitos resultantes das avaliações realizadas no 

âmbito do SINAES, dos resultados das avaliações da CAPES e das informações constantes 

do censo escolar. Conforme disposto no artigo 2º da citada portaria, o IGC é calculado com 

base na média ponderada dos Conceitos Preliminares de Cursos (CPC), sendo a 

ponderação determinada pelo número de matrículas em cada um dos cursos de graduação 
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correspondentes; média ponderada das notas dos programas de pós-graduação, obtidas a 

partir da conversão dos conceitos fixados pela CAPES, sendo a ponderação baseada no 

número de matrículas em cada um dos cursos ou programas de pós-graduação stricto sensu 

correspondentes. 

 

 Nos termos do artigo 10 da norma em comento, os resultados considerados 

insatisfatórios ensejarão a celebração de protocolo de compromisso, a ser firmado entre a 

instituição de educação superior e o Ministério da Educação, que deverá apresentar os 

pontos a serem melhorados, as metas a serem atingidas e os prazos correspondentes. O 

descumprimento do protocolo de compromisso, no todo ou em parte, poderá ensejar a 

aplicação das seguintes penalidades: (i) suspensão temporária da abertura de processo 

seletivo de cursos de graduação; (ii) cassação da autorização de funcionamento da 

instituição de educação superior ou do reconhecimento de cursos por ela oferecidos; e/ou 

(iii) advertência, suspensão ou perda de mandato do dirigente responsável pela ação não 

executada, no caso de instituições públicas de ensino superior. Como se pode aferir da 

leitura da norma, a consequência mais grave desse sistema de avaliação é a cassação do ato 

autorizativo do curso ou o descredenciamento da instituição. 

 

 

5.3. A insuficiência dos métodos estatísticos de avaliação da qualidade. 

 

 

Nosso entendimento é no sentido da inadequação do sistema de avaliação 

atualmente vigente para o aferimento da qualidade do ensino, por diversos motivos. Em 

primeiro lugar, o modelo educacional brasileiro é extremante heterodoxo, marcado pela 

coexistência de diversos tipos de instituições de ensino, variando de faculdades focadas em 

determinado campo do saber a complexas universidades. Nesse contexto, não está claro o 

papel das diversas instituições e demais atores na execução da política educacional 

pretendida. Frente à total indefinição desses papeis, é impossível determinar os objetivos e 

critérios da avaliação.  

 

Outro fator de desconformidade é a imposição de um sistema único para 
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todo o país, inclusive na elaboração dos critérios fixadores dos indicadores, sem considerar 

os fatores externos que influenciam na atividade educacional, como, por exemplo, os 

aspectos sociais, econômicos e culturais da comunidade em que a instituição está 

inserida
183

.  

 

Além disso, uma parte considerável da avaliação depende de um fator 

independente, que é a vontade do corpo docente e discente de colaborar com a investigação 

da qualidade. Não são raras as notícias de alunos que, intencionalmente, tiveram um 

desempenho pífio nos exames a que são submetidos como forma de protesto. Assim, a 

avaliação deveria ser precedida de uma planejada política de conscientização, que 

culminasse na participação voluntárias dos alunos e professores.  

 

Embora Eunice R. Durham
184

 analise positivamente a estruturação de 

métodos de avaliação, destaca a inadequação dos indicadores comumente adotados: ―o 

problema fundamental, nos sistemas de avaliação altamente centralizados, reside na 

imposição de critérios de desempenho de cunho demasiado quantitativo e imediatista‖.  
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 Da inadequação dos critérios adotados no sistema de avaliação nacional, surgem inúmeros problemas. 

Recentemente, ganhou notoriedade o caso da Faculdade Maurício de Nassau. A Justiça Federal, em segunda 

instância, entendeu que o Ministério da Educação foi injusto na avaliação de uma faculdade privada de 

Pernambuco e exige uma retratação pública. Foi aplicada ainda multa de R$ 134 mil, por danos morais. 

Segundo o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o MEC não poderia ter fixado como indicador geral da 

Faculdade Maurício de Nassau o resultado de só uma carreira -avaliação chamada de Índice Geral de Cursos, 

que considera os resultados dos alunos em uma prova (Enade), entre outros pontos. A avaliação teve como 

base a nota de apenas um curso porque, no momento do exame (2007), a instituição só possuía alunos 

formandos no curso de Biomedicina. Outros seis cursos foram avaliados, mas como só havia alunos 

ingressantes, considerou-se somente o desempenho dos de biomedicina. Adicionalmente, os estudantes de 

direito decidiram entrar na Justiça, por se sentirem prejudicados pela metodologia adotada pelo MEC. O 

MEC recorreu da decisão, não existindo, ainda, decisão definitiva. Vale, ainda, transcrever nota sobre o tema 

publicada no jornal Estado de São Paulo em 23/12/2009: ―A Faculdade de Ensino Superior de Floriano 

(Faesf), do Piauí, obteve decisão judicial que impede a divulgação de seu Índice Geral de Cursos (IGC), 

indicador de qualidade do ensino superior criado pelo Ministério da Educação. O índice leva em conta o 

desempenho dos alunos no Enade, avaliação aplicada no início e no fim da graduação, a titulação dos 

professores e a infraestrutura. O IGC da Faesf é 2, numa escala de 1 a 5 – patamar considerado insatisfatório 

pelo ministério e que leva a faculdade a passar por uma avaliação in loco. É a segunda decisão judicial contra 

o indicador de qualidade. Em agosto, o centro acadêmico do curso de Direito da Faculdade Maurício de 

Nassau (PE) obteve liminar que impediu a divulgação de seu IGC.  A movimentação fez com que o 

ministério antecipasse a divulgação do índice neste ano. O argumento das instituições é que o MEC usou 

dados de apenas um curso para atribuir a nota à faculdade inteira. O Inep informou que não foi notificado da 

decisão. A Faesf não se pronunciou‖ (disponível em http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,justica-

proibe-divulgacao-de-indice-de-qualidade,486294,0.shtm). 
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Em trabalho coletivo, Jean-Jacques Paul, Zoya Ribeiro e Orlando Pillati
185

 

apontam que os indicadores são importantes na medida em que revelam uma visão 

sintética do desempenho de um curso ou de uma instituição de ensino. Porém, apresentam 

limites. Um dos principais limites destacados pelos autores é a insuficiência dos 

indicadores se analisados isoladamente. Diante disso, propõem os autores que o estudo de 

tais indicadores seja complementado com os fatores externos capazes de interferir no 

desempenho das atividades educacionais, dentre os quais o nível acadêmico dos 

ingressantes, que pode ser aferido previamente, por exemplo, através do processo seletivo. 

  

Ronald Braga defende a ―necessidade do desenvolvimento de um sistema de 

informação que esteja disponível aos estudiosos, às escolas, às entidades de classe e ao 

governo, sobretudo quando este deva tomar as decisões relativas ao sistema de educação. 

De igual modo, seguindo o exemplo bem sucedido da CAPES para a pós-graduação, a 

criação de um sistema de avaliação dos cursos de graduação, levado a cabo por grupos 

independentes, associações de classe, com a supervisão e ajuda governamental, a fim de 

estimular mercados de competência, usados por estudantes, famílias, autoridades 

educacionais e governo. Com o tempo, ter-se-ia a matéria-prima para uma política objetiva 

de incentivos ao ensino e à pesquisa, tendo por base os resultados destas avaliações‖
186

.  

 

Edson Franco
187

, por sua vez, defende o estabelecimento de um sistema que 

considere a busca pela qualidade a partir de três parâmetros: (i) administrativo, que 

consiste na eficiência da instituição de ensino no aproveitamento dos recursos disponíveis, 

vertendo-os para o aprimoramento do ensino, seja de forma material (mediante realização 

de melhorias na infra-estrutura – bibliotecas e laboratórios), seja na qualificação do corpo 

docente (mediante contratação ou treinamento de professores); (ii) acadêmico, que consiste 

numa organização baseada no conhecimento, ou seja, na busca pela eficaz transmissão de 

conhecimento e competências aos alunos, bem como na renovação dos programas e 

conteúdos pedagógicos; e (iii) social, que corresponde à perfeita interação da instituição de 
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ensino, seu corpo discente e docente, com a comunidade em que está inserida, de modo a 

buscar soluções para os problemas locais mediante pesquisa, análise e/ou proposta de 

soluções e produção de trabalhos científicos voltados para essa realidade. Sobre esse 

último parâmetro, Marcelo Gasque Furtado aduz que ―a qualidade referida não é somente a 

interna, apurada através de exames de avaliação escolar, como provas, testes, trabalhos de 

pesquisa, monografia etc., mas também a externa, mediante a qual o ensino será aferido 

pelos padrões e necessidades da sociedade‖
188

.  

 

Entendemos que o principal papel da instituição de ensino é social. Deve 

objetivar formar pensadores e pesquisadores capazes de trabalhar os problemas e 

imperfeições da sociedade em que vivem, incentivando, assim, constantes melhorias. Não 

obstante, deve preparar profissionais para a cadeia produtiva, com conhecimento técnico 

suficiente para as demandas locais. Nesse sentido, haveria vício na prestação de serviço 

educacional quando o aluno formado demonstrasse total incapacidade de manejar as 

competências dele esperadas.  

 

Diante do exposto, o nexo causal da responsabilidade civil pelo vício do 

produto corresponderia ao liame entre a conduta da instituição de ensino e a falta de 

aptidão do aluno. Com relação ao primeiro elemento, é necessário investigar a correição e 

pertinência das ações da instituição de ensino frente ao projeto institucional apresentado à 

época do seu credenciamento, e posteriores alterações quando dos recredenciamentos 

posteriores. O segundo elemento pode ser constatado na prática, mediante demonstração 

do insucesso do aluno formado nas atividades a que deveria estar preparado (atuação no 

mercado de trabalho ou pesquisa científica).  

 

A demonstração da relação causal, nesse caso, é complexa. É fato que a 

conduta da instituição de ensino pode não ser o fator determinante para o insucesso do 

aluno. Há diversos fatores externos e internos que contribuem para a ocorrência do dano, 

como a bagagem cognitiva da vítima, adquirida antes do ingresso no ensino superior, o 

interesse e esforço (ou falta de) durante a prestação de serviços e as informações e 

referências recebidas da comunidade em que vive, bem como no ambiente familiar. Diante 
                                                           
188

 FURTADO, Marcelo Gasque. Op. cit. 



 

 

 

 

105 

 

 

 

 

 

as múltiplas causas, qual seria determinante? A resposta não é fácil e nosso entendimento é 

que depende de cada caso concreto a ser analisado. 

 

Pelos motivos acima, afastamos completamente a aplicação de indicadores 

quantitativos como fator determinante na formação do nexo causal. Vale dizer, a respeito, 

que a despeito de a instituição de ensino apresentar um desempenho insuficiente nas 

avaliações, pode formar alunos preparados para enfrentar os desafios profissionais e 

acadêmicos a que se propuserem, não sendo de se estranhar que alguns alcancem sucesso 

em suas carreiras. Isso porque, reiteramos, a capacidade intelectual e o esforço pessoal 

contam de forma determinante na atuação profissional. 

 

Não obstante, conforme analisamos no tópico anterior, os indicadores 

previstos no sistema de avaliação brasileiro apresentam inadequações e desconformidades 

sérias, mostrando-se insuficientes para o fim a que se destinam.  

 

 

5.4. A participação da vítima (aluno) e a possibilidade de ruptura do nexo 

causal. 

 

 

Ao analisar a participação da vítima na ocorrência de danos decorrentes do 

uso do tabaco, Teresa Ancona Lopez
189

 apresenta critérios delimitadores da matéria, que 

podem ser utilizados, por analogia, em outras situações fáticas. São dois principais: (i) o 

consentimento do consumidor, consubstanciado na liberdade do aluno de agir; e (ii) 

assunção do risco, que pode ser verificada pela conduta negligente da vítima.  

No tocante à prestação de serviços educacionais, o primeiro aplica-se ao 

aluno que, mesmo sabendo das deficiências de determinada instituição de ensino, opta por 

se matricular em função dos baixos preços das mensalidades cobradas. O segundo, ao 

aluno que, por desinteresse ou desleixo, omite-se do dever de aprimorar seu conhecimento, 

estudar e buscar as informações necessárias para acompanhamento do curso, não somente 

dados técnicos, mas também aqueles que possibilitam a compreensão global dos assuntos 
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ministrados em sala de aula.  

 

Além disso, a capacidade intelectual do aluno e as informações e 

conhecimentos básicos, adquiridos nas primeiras etapas da educação escolar, são 

fundamentais para sucesso de seu aprendizado no ensino superior. Falhas de conceitos do 

ensino fundamental dificilmente serão sanadas ou supridas no curso superior, até porque 

essa não é a proposta desse nível de ensino. Diante disso, em princípio, configuraria culpa 

exclusiva da vítima (ou fato da vítima, visto que em responsabilidade objetiva, como a 

previsto no Código de Defesa do Consumidor, a menção à culpa parece inadequada) a 

ausência de um padrão mínimo de conhecimento das disciplinas ministradas no ensino 

fundamental, capaz de exonerar o estabelecimento de ensino da obrigação de ressarcir 

eventuais danos.  

 

Por outro lado, o ingresso do aluno dá-se mediante aprovação em processo 

seletivo, elaborado pela própria instituição de ensino superior. Nesse contexto, teria a 

instituição de ensino, ao aprovar o aluno, validado o nível de conhecimento dele, 

reconhecendo a sua aptidão para o curso superior. É esse o nosso posicionamento.  

 

Diferente é a situação do aluno que age com desleixo no cumprimento de 

suas obrigações acadêmicas, furtando-se do dever de estudar e se dedicar ao ensino, o que 

pode ser verificado através da análise do histórico escolar do aluno. Nessa hipótese, parece 

evidente a responsabilidade exclusiva do aluno, com a exoneração do estabelecimento de 

ensino.    

  

Sobre a participação da vítima (aluno) na ocorrência do evento danoso, 

destacamos o posicionamento de Ivette Senise Ferreira, com a propriedade de quem é 

presidente da Comissão de Estágio e Exame de Ordem da OAB/SP, assevera, ao comentar 

os índices de reprovações verificados nos exames da OAB, que ―o insucesso no Exame de 

Ordem, que tem provocado os altos índices de reprovação em todo o país, tem múltiplas 

causas que, no meu entender, não se devem ao excesso de zelo da OAB na sua seleção, 

mas sim a certos fatores que influem negativamente no desempenho dos candidatos, dos 

quais nos limitaremos a apresentar os três principais. O primeiro é atribuído à 
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responsabilidade da instituição de ensino, que não ministra o curso de forma adequada a 

propiciar as condições necessárias para o seu aluno enfrentar as avaliações a que terá de 

submeter-se para ingresso em qualquer das carreiras jurídicas, ou não lhe fornece 

professores preparados para essa tarefa, ou então não cuida de selecionar inicialmente os 

seus alunos e nem de reprová-los durante o curso, permitindo-lhes obter o grau de bacharel 

sem as mínimas condições para tanto. O segundo, diz respeito ao próprio aluno, que não 

leva a sério o seu aprendizado, não freqüenta as aulas, não estuda senão às vésperas da 

prova, ou nem isso, preferindo valer-se da certos subterfúgios para a sua aprovação, não se 

dando conta de que além da avaliação escolar, fácil de conseguir, terá que passar por outra 

avaliação, no ingresso da vida profissional, sendo-lhe impossível obter depois em poucos 

meses os conhecimentos que deveria ter obtido em cinco anos de aprendizado. O terceiro 

fator consiste nas deficiências que o candidato traz oriundas do ensino fundamental e do 

ensino básico, que hoje nada exigem dos alunos e não lhes fornecem conhecimentos e 

condições de aproveitamento num curso superior, a começar pelo desconhecimento da 

própria língua portuguesa, instrumento indispensável para o exercício da advocacia, que 

exige o domínio da linguagem falada e escrita, a capacidade de interpretação, de 

raciocínio, redação e sistematização do pensamento‖
190

.  Convém destacar que duas, das 

três razão para o insucesso do aluno destacadas pela autora, caracterizam culpa exclusiva 

da vítima, que afastam, por completo, a responsabilidade da instituição de ensino. 
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CAPÍTULO VI – O PAPEL DO ESTADO NA ATIVIDADE 

EDUCACIONAL PRIVADA 

 

 

6.1. Autorização e o dever de fiscalizar. 

 

 

Nos termos do artigo 209, I, da Constituição Federal, o Estado é responsável 

pela fiscalização das instituições de ensino superior por ela credenciadas, de forma a 

controlar o ―cumprimento das normas gerais da educação nacional‖, condição 

indispensável para exploração da atividade educacional pela iniciativa privada. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 16, II, indica que ―as instituições 

de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada‖ estão inseridas no sistema 

federal de ensino e, portanto, sujeitas ao controle estatal.  

 

Sobre o dever de fiscalizar, pondera Fernanda Montenegro de Menezes que 

―a concorrência que começa a se estabelecer no Brasil, decorrente da deliberada política 

estatal de estímulo à proliferação de vagas no sistema privado de ensino, inspirou-se 

principalmente na experiência americana, onde há muitas décadas a qualidade de ensino é 

bem mais ditada pela disputa por alunos entre instituições de ensino do que propriamente 

pela regulação estatal. Aqui, as organizações do Estado não podem deixar de atuar 

fortemente na fiscalização das instituições privadas, já que o abandono ou negligência 

dessa atividade pode acarretar o black-out do sistema. Imaginemos instituições de má-

qualidade concorrendo e deixando o estudante livre para escolher entre a ruim e a pior, 

numa espiral negativa que pode resultar no atraso e no próprio engessamento do 

desenvolvimento econômico, em plena ‗era do conhecimento‘‖
191

. É evidente, pois, a 

relevância pública do dever de Estado de fiscalizar a atividade educacional privada, como 

meio de se proteger a coletividade e assegurar o acesso a um ensino de qualidade. 
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Conforme ensina Carlos Ari Sundfeld
192

, o Estado no exercício de suas 

competências, pode impor condicionamentos, fiscalizar o seu cumprimento e reprimir a 

sua inobservância. Verificado o descumprimento pelo particular de qualquer 

condicionamento, o Estado tem o dever de exigir a correção da irregularidade. Assim, a 

omissão do Estado ante a qualquer irregularidade caracteriza violação de um dever.   

 

É o que temos no presente caso. O Estado intervém na atividade educacional 

prestada por particulares. Inicialmente, porque o particular somente pode atuar após o 

devido credenciamento pelo Poder Público. No credenciamento, o Estado, através do 

Ministério da Educação, avalia, opina e aprova o projeto apresentado pelo particular. Nesse 

momento, manifesta a Administração Pública a sua concordância com os objetivos e com o 

planejamento estruturados pela instituição de ensino particular.  

 

Por força do disposto no artigo 9º, parágrafo 3º, do Decreto n° 5.773/2006, 

―a autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições 

de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados, periodicamente, após 

processo regular de avaliação, nos termos da Lei n
o
 10.861, de 14 de abril de 2004‖ 

(grifamos).  Da mesma forma, estabelece o parágrafo único do artigo 2º da Lei n° 

10.861/2004, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES: ―os resultados da avaliação referida no caput deste artigo constituirão referencial 

básico dos processos de regulação e supervisão da educação superior, neles compreendidos 

o credenciamento e a renovação de credenciamento de instituições de educação superior, a 

autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos de graduação‖. 

Diante disso, é indubitável a continuidade da ingerência da Administração Pública na 

atividade educacional privada, através dos processos de renovações e recredenciamentos. 

Convém, ainda, observar que tais processos ocorrem após avaliação da instituição. É 

evidente, portanto, que o Estado tem condições de verificar eventuais falhas e 

desconformidades na prestação de serviços educacionais, hipótese em que deveria, no 

exercício de seu dever de fiscalizar, impor ao particular a correção da irregularidade.  
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6.2. A co-responsabilidade do Estado na prestação dos serviços educacionais 

privados de nível superior.  

 

 

Posto que o Estado tem o dever de fiscalizar a atividade educacional 

prestada por particulares e tem acompanha constantemente a prestação de tal atividade, 

através dos processos de renovação de autorizações e recredenciamento da instituição de 

ensino, a omissão da Administração Pública em exercer a obrigação de impor ao particular 

a correção das irregularidades antes que delas resultem danos aos alunos pode gerar a 

responsabilidade civil do Estado perante o aluno? 

 

Nas palavras de Nina Beatriz Stocco Ranieri, ―o dever do Estado, em 

particular, não se esgota no oferecimento e financiamento final da educação, pelo 

contrário; deve prover todos os meios necessários para que o direito esteja a todos 

disponível, seja acessível, adequado às necessidades sociais e adaptado às necessidades dos 

indivíduos. Além disso, como os direitos humanos exigem leis que os assegurem e tornem 

possíveis expor as suas violações, remediá-las e preveni-las, cabe ao Estado legislar sobre 

a matéria, inclusive no que diz respeito aos instrumentos de acesso á justiça, decidindo 

acerca dos pleitos que lhe são apresentados‖
193

.  

 

O efeito principal da fiscalização é efetivar, na ordem social, a garantia de 

ensino ministrado conforme padrão de qualidade, previsto na Carta Magna. A esse 

respeito, aduz Erik Saddi Arnesen que ―o dever do Estado em relação a essa dimensão do 

direito à educação avalia-se (e se efetiva) quanto à qualidade de sua intervenção no 

processo educacional. Nesse sentido, a qualidade da intervenção estatal é melhor avaliada 

em função dos esforços que faz para promover qualidade nas instituições de ensino. Essa 

ideia, qual seja, a de que o dever do Estado quanto à qualidade avalia-se do ponto de vista 

de sua obrigação de garantir um processo educacional confiável e livre de defeitos, é 

extremamente interessante para a pretensão de efetivação jurisdicional dessa dimensão do 

direito à educação‖.  
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Vale dizer: a fiscalização é um instrumento através do qual o Estado cumpre 

a obrigação e o dever consubstanciados no princípio de padrão de qualidade no ensino. 

Nesse contexto, a omissão do Estado quanto ao dever de fiscalizar a atividade educacional 

prestada pelo particular tem o condão de privar o cidadão do exercício de um direito 

subjetivo que lhe é garantido constitucionalmente, podendo este, nesse contexto, exigir 

judicialmente a ação do Estado no sentido de promover a educação de qualidade, ou 

ressarcir os danos decorrentes da inobservância desse comando normativo.   

 

A responsabilidade civil do Estado está prevista em nosso ordenamento 

através do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, e é assim definida por Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro: ―a responsabilidade extracontratual do Estado corresponde à 

obrigação de reparar danos causados a terceiros em decorrência de comportamentos 

comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes 

públicos‖
194

.  

 

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme leciona José 

Afonso da Silva: ―não se cogitará da existência ou não de culpa ou dolo do agente para 

caracterizar o direito do prejudicado à composição do prejuízo, pois a obrigação de 

ressarci-lo por parte da Administração ou entidade equiparada fundamenta-se na doutrina 

do risco administrativo. (...) A doutrina do risco administrativo isenta [a vítima] do ônus de 

tal prova [da culpa ou dolo da Administração Pública], basta comprove o dano e que este 

tenha sido causado por agente da entidade imputada. A culpa ou dolo do agente, caso haja, 

é problema das relações funcionais que escapam à indagação do prejudicado‖
195

.  

 

Convém observa que a expressão ―agentes públicos‖ comporta interpretação 

em seu sentido mais amplo. Abarca, para fins de responsabilidade civil objetiva do Estado, 

qualquer pessoa incumbida da execução de obra ou serviço público, ou seja, é aquele que 

presta serviços à Administração Pública, direta ou indireta. 
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Para o tema do presente trabalho, verifica-se que o agente é o funcionário 

público, representante do Ministério da Educação, com competência de avaliar 

institucionalmente o estabelecimento de ensino a cada processo de credenciamento, 

recredenciamento da instituição, e autorização e reconhecimento e renovação de 

reconhecimento de curso. O nexo causal reside, justamente, no dever de fiscalizar, 

conforme explanado no tópico anterior. Dessa omissão, nasce o dano, sofrido pelo aluno, 

em função do vício de qualidade. 

 

Essa responsabilidade do Estado não admite excludente, pois, conforme a 

melhor doutrina, o Estado somente é exonerado nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima 

ou de terceiro e caso fortuito e força maior.  

 

Conforme aduz Carlos Roberto Gonçalves, ―a Constituição Federal adotou a 

teoria da responsabilidade objetiva do Poder Público, mas sob a modalidade do risco 

administrativo. Deste modo, pode ser atenuada a responsabilidade do Estado, provada a 

culpa parcial e concorrente da vítima, bem como pode até ser excluída, provada a culpa 

exclusiva da vítima‖
196

.  

 

Desse modo, entendemos que, nos eventos danosos decorrentes de vício de 

qualidade na prestação de serviços, a omissão do Estado é fator determinante. Trata-se, 

pois, de evento decorrente de causas sucessivas, quais sejam, as falhas da instituição em 

cumprir os fins e objetivos a que se obrigou e a omissão do Estado acima apontada.  

 

Nesse contexto, valemos da teoria da causa direta e imediata para afirmar 

que a conduta da instituição de ensino, em verdade, é a causa determinante para a 

ocorrência do dano, razão pela qual, perante o aluno, responderá somente o 

estabelecimento de ensino. Soma-se a isso o fato de que o Poder Público é parte estranha 

na relação de consumo e, portanto, parte ilegítima no pleito de ressarcimento do aluno. 

 

Sobre esse direito de pleitear o cumprimento de norma constitucional, 
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assevera Nina Beatriz Stocco Ranieri que ―de modo geral, podemos verificar que a 

exigibilidade do direito à educação se materializa em face de: (a) condutas omissivas do 

Poder Público e dos pais ou responsáveis; (b) condutas comissivas do Poder Público, dos 

pais ou responsáveis tipificadas como ilícito penal (o delito de abandono intelectual ou os 

crimes de responsabilidade ou de improbidade, v.g.); (c) infrações administrativas (recusa 

de matrícula, v.g.); (d) infrações disciplinares ou de natureza funcional Sabemos, no 

entanto, que o acesso ao Poder Judiciário nacional para tutela do direito à educação 

apresenta dificuldades, uma vez que a efetividade do direito depende de uma ação concreta 

do Estado e não apenas da possibilidade de agir em juízo‖
197

.  

 

Posto isso, não há como se afastar a co-responsabilidade do Estado por 

danos decorrentes da má-qualidade dos serviços prestados. Essa responsabilidade tem duas 

dimensões: por um lado, o Poder Público responde, perante o aluno, pelos danos sofridos 

por ele, na qualidade de devedor solidário com o estabelecimento de ensino; por outro, 

perante o próprio estabelecimento, que, compelido a ressarcir os danos do aluno, passa a 

ter direito de regresso contra o Estado.  

 

Cabe ressaltar que o artigo 43 do Código Civil dispõe que ―as pessoas 

jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes 

que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os 

causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo‖. A expressão civilmente 

responsáveis, empregada no dispositivo em comento, indica o cabimento da indenização 

por perdas e danos, regulada pelo Código Civil
198
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 RANIERI, Nina Beatriz Stocco. O Estado de Direito, cit., p. 327. 
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 Há precedentes judiciais sobre a responsabilidade civil do Estado: 
―ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DA JANELA DO 3ª 

ANDAR DE ESCOLA INFANTIL. MORTE DA CRIANÇA. DANO MORAL AOS PAIS E AVÓS. 

PENSIONAMENTO MENSAL. CORREÇÃO. 

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida 

e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente, no caso houve expressa manifestação acerca da 

legitimidade ativa dos avós. 

2. O sofrimento pela morte de parente é disseminado pelo núcleo familiar, como em força centrífuga, 

atingindo cada um dos membros, em gradações diversas, o que deve ser levado em conta pelo magistrado 

para fins de arbitramento do valor da reparação do dano moral. 

3. Os avós são legitimados à propositura de ação de reparação por dano moral decorrente da morte da neta. A 

reparação nesses casos decorre de dano individual e particularmente sofrido por cada membro da família 

ligado imediatamente ao fato (artigo 403 do Código Civil). 
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Porém, o direito não protege a má-fé. O direito de regresso do 

estabelecimento somente teria cabimento se demonstrada a boa-fé da instituição de ensino, 

                                                                                                                                                                                

4. Considerando-se as circunstâncias do caso concreto e a finalidade da reparação, a condenação ao 

pagamento de danos morais no valor de R$ 114.000,00 para cada um dos pais, correspondendo à época a 300 

salários mínimos e de R$ 80.000,00 para cada um dos dois avós não é exorbitante nem desproporcional à 

ofensa sofrida pelos recorridos, que perderam filha e neta menor, em queda da janela do terceiro andar da 

escola infantil onde estudava. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes, entre eles: REsp 932.001/AM, Rel. 

Min. Castro Meira, DJ 11/09/2007. 

5. No que se refere ao dano material, a orientação do STJ está consolidada no sentido de fixar a indenização 

por morte de filho menor, com pensão de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça 

trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em 

que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. 

6. Recurso especial conhecido em parte e provido também em parte. 

(REsp 1101213 / RJ, Segunda Turma, Superior Tribunal de Justiça, Min. Castro Meira, j. em 02/04/2009, 

publicado no DJe 27/04/2009)‖. 

―AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 7/STJ NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. ESTABELECIMENTO ESCOLAR. ALUNO. 

FALECIMENTO. MENOR ATINGIDA POR BALA PERDIDA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO 

ESTADO. OMISSÃO. DEVER DE VIGILÂNCIA. NEXO CAUSAL PRESENTE. 

I - Incide, na hipótese, o óbice sumular 7/STJ no tocante ao pedido de revisão do valor fixado pela instância 

ordinária a título de danos morais: 200.000,00 (duzentos mil reais) relativo ao falecimento da menor atingida 

por bala perdida no pátio da escola, pois, na hipótese, o mesmo não se caracteriza como ínfimo ou excessivo 

a possibilitar a intervenção deste eg. STJ. Precedentes: REsp n.º 681.482/MG, Rel. p/ acórdão Min. LUIZ 

FUX, DJ de 30/05/2005; EDcl no REsp nº 537.687/MA, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ de 

18/09/2006; AgRg no Ag nº 727.357/RJ, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ de 11/05/2006. 

II - O nexo causal, in casu, se verifica porque o município tem o dever de guarda e vigilância, sendo 

responsável pelo estabelecimento escolar que, por sua vez, deve velar por seus alunos: "..o Poder Público, ao 

receber o menor estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o grave 

compromisso de velar pela preservação de sua integridade física..." (RE nº 109.615-2/RJ, Rel. Min. CELSO 

DE MELLO, DJ de 02/08/96). 

III - Presentes os pressupostos da responsabilidade subjetiva do Estado. Precedente análogo: REsp nº 

819789/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 25/05/2006. 

IV - Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. 

(REsp 893441 / RJ, Primeira Turma, Superior Tribunal de Justiça, Min. Relator Francisco Falcão, j. em 

12/12/2006, publicado DJ 08/03/2007)‖. 

―PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. ENSINO 

SUPERIOR. MATRÍCULA. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO. ATRASO NO CUMPRIMENTO DE 

DECISÃO JUDICIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

1. "Simples assertiva de não recebimento de comunicação e da existência de recurso extraordinário pendente 

(agravo de instrumento) não constitui justificativa plausível para a desobediência à determinação judicial" 

(Rcl nº 546/RS, Rel. Min. Helio Mosimann, DJU de 19.10.98). 

2. Cabe indenização por danos materiais pelo descumprimento da decisão judicial pela autoridade coatora, 

resultando para o autor na perda de um semestre, atraso na colação de grau e no ingresso no mercado de 

trabalho. 

3. Incabível o pagamento de indenização por danos materiais em razão de contratação de advogado para 

ajuizamento de reclamação, considerando que, de modo indireto, implicaria em impor a condenação 

honorários advocatícios em mandado de segurança. 

4. Recurso especial provido em parte. 

(REsp 2006/0221875-6, Segunda Turma, Superior Tribunal de Justiça. Min. Relator Castro Meira, j. em 

20/06/2006, publicado DJ 03/08/2006)‖. 
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ou seja, se restar caracterizado que cumpriu todas as obrigações assumidas quando do seu 

credenciamento e autorização dos seus cursos.  

 

Por fim, há outro aspecto a ser considerando, que é o direito de o 

estabelecimento de ensino descredenciado pelo Ministério da Educação, ou impedido de 

abrir novas vagas em cursos mal avaliados, de ter o seu prejuízo ressarcido pelo Estado. 

 

Uma vez que o Estado avaliou o projeto pedagógico da instituição de ensino 

e de seus cursos, tendo-os aprovado, e realizou as avaliações que antecedem os processos 

de recredenciamento, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos, com 

conceitos satisfatórios, como poderia aplicar as penalidades previstas no SINAES por força 

de indicadores insatisfatórios? Como poderia aprovar e, na sequencia, reprovar a qualidade 

do ensino ministrado?  

 

É notória, na situação acima, a ocorrência de falha do Estado, ou na 

avaliação que precede os processos administrativos, ou na aplicação da penalidade de 

descredenciamento, visto que são ações contraditórias. A partir do momento que essa falha 

repercute de forma negativa, causando danos ao estabelecimento de ensino, surge a 

responsabilidade do Estado por tais danos decorrentes, que deverão ser indenizados pelo 

Poder Público.  
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CONCLUSÕES 

 

 

 

Nos termos da Constituição, é garantido a todos os cidadãos brasileiros o 

direito de acesso ao ensino superior ministrado em observância a um padrão de qualidade, 

por estabelecimento público ou privado. 

 

A prestação de serviços educacionais pela iniciativa privada é uma atividade 

privada, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, mas, em função do 

interesse coletivo envolvido nessa atividade, não pode ser exercida livremente, ficando, 

pois, sujeita à intervenção e regulamentação estatal. 

 

Quando o aluno efetiva a sua matrícula em curso ofertado por 

estabelecimento de ensino superior privado, inicia-se uma relação de consumo, em que ele 

figura como consumidor e a instituição de ensino como fornecedor de serviços. 

 

O fornecedor de serviços, consoante disposto no Código de Defesa do 

Consumidor, responde pelo fato e pelo vício do produto.  A responsabilidade pelo fato do 

serviço é verifica nas hipóteses em que a segurança e integridade físicas do consumidor são 

afetadas. Quando se tratar de inadequação do serviço, estará caracterizada a 

responsabilidade do fornecedor pelo vício do serviço. 

 

O descumprimento do dever de prestar um serviço educacional de qualidade 

resulta na responsabilidade do estabelecimento de ensino pelo vício do serviço. Nesse 

contexto, poderá o aluno pleitear a restituição das mensalidades pagas, uma vez que, na 

maioria das vezes, a reexecução do serviço ou o abatimento do preço não serão possíveis.  

 

E quem deve responder? A mantida, ou seja, a instituição de ensino 

propriamente dita, ou a sua mantenedora? Entendemos que deve ser a mantida, pois é 

responsável pelo planejamento e condução dos aspectos acadêmicos e científicos. Porém, 

como é a mantenedora que provém os recursos financeiros necessários para as atividades 
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educacionais, deverá responder solidariamente, de tal sorte que o dano seja ressarcido.  

 

Porém, como comprovar a falta de qualidade do serviço educacional 

prestado? Seriam os indicadores de desempenho decorrentes das avaliações aplicadas pelo 

Poder Público instrumento suficiente para aferição da qualidade do serviço? Entendemos 

que não, por diversos motivos, entre os quais destacamos: (i) os critérios adotados no 

processo de avaliação são falhos e, não necessariamente, refletem a realidade daquela 

instituição; e (ii) os fatores externos, como as informações e referências recebidas pelo 

aluno no ambiente social e familiar, que influenciam fortemente no processo cognitivo, são 

desconsideradas na avaliação. 

 

 O estabelecimento de ensino, contudo, é exonerado da obrigação de 

ressarcir o dano em algumas hipóteses, das quais destacamos caso fortuito e força maior, 

que embora não estejam previstos no Código de Defesa do Consumidor, devem ser causas 

excludentes da responsabilidade civil, e culpa exclusiva da vítima, uma vez que tem o 

condão de romper o nexo causal entre o dano e a conduta do estabelecimento de ensino. A 

culpa concorrente da vítima não elimina, apenas atenua a responsabilidade civil da 

instituição de ensino. 

 

 Por fim, convém ressaltar que o Estado, por ser responsável pelo 

credenciamento e fiscalização da atividade educacional prestada, é co-responsável pelos 

danos oriundos de falhas na relação educacional, independentemente da comprovação de 

culpa de seus agentes.  
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