
INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO 

 

Maria Helena Diniz conceitua a responsabilidade civil como: “A aplicação de medidas que obriguem uma 

pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, 

por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal.” 

 

A responsabilidade no Código Civil tem como fundamento a teoria da culpa ou subjetiva, pressupondo a 

culpa como fundamento. Assim, a culpa ou dolo passa a ser pressuposto necessário para o dano indenizável. 

 

A responsabilidade subjetiva pode se verificar no artigo 186 do Código Civil, o qual prevê: 

“ Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

 

No entanto, a lei impõe a certas pessoas, em determinadas situações, a reparação de um dano cometido sem 

culpa, caracterizando a responsabilidade objetiva. Neste caso, o dano deve ser reparado por quem a ele se 

liga por um nexo de casualidade, independente de culpa. Tal posição pode ser verificada no parágrafo único 

do artigo 927, o qual prevê: 

 

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

 

A responsabilidade objetiva não substitui a subjetiva, mas fica circunscrita aos seus justos limites. Na 

realidade, as duas formas de responsabilidade se conjugam no Código Civil. As instituições de ensino são 

prestadoras de serviço, assim, ao receberem o aluno ele irá se encontrar sob os cuidados da escola e dos 

educadores, já que a partir da entrada do aluno na instituição ocorre um intervalo no efetivo exercício da 

guarda por parte dos pais, até porque, durante esse tempo, o próprio acesso dos pais ao interior da escola 

não é permitido com naturalidade. 

 

Dessa forma, os atos praticados pelos alunos dos quais venha a resultar danos a outrem ou, até mesmo, a 

outros alunos, resulta na responsabilidade indenizatória da própria escola. 

 

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO 

Encontramos na doutrina divergências no tocante à responsabilidade civil das instituições de ensino públicas. 

 

 De um lado temos, como corrente minoritária, o entendimento de que as instituições públicas devem ser 

responsabilizadas subjetivamente pelos danos que causarem, já que não possuem o elemento 

remuneração para a prestação do serviço, tal como ocorre com as instituições privadas. 

 

 De outro lado temos como forma majoritária da doutrina, o entendimento de considerar sempre objetiva a 

responsabilidade do estabelecimento de ensino. 

 



Seguindo a corrente majoritária, as instituições de ensino, tanto públicas quanto privadas, devem ser 

responsáveis pela vigilância, em sentido amplo, bem mais que educação dos alunos, fundada no risco 

administrativo. 

 

Observa-se, assim, que a responsabilidade objetiva do Estado foi estendida às pessoas jurídicas de direito 

privado prestadoras de serviços públicos, pois tais instituições têm o dever de vigilância e incolumidade 

inerentes ao papel decorrente da responsabilidade objetiva, exigindo-se apenas para a responsabilidade 

restar qualificada ter ocorrido o nexo de causalidade entre o dano e o causador. 

 

O princípio da responsabilidade não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até 

mesmo, a exclusão da própria responsabilidade.  

 

Em síntese, as instituições de ensino, ao receberem o estudante, assumem o compromisso de zelar pela 

preservação de sua integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao integral 

desempenho desse encargo jurídico, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos 

ocasionados, ressalvadas as situações que descaracterizam o nexo de causalidade material entre o evento 

danoso e a atividade do estabelecimento. 

 

DANOS CAUSADOS EM AULAS PRÁTICAS 

As escolas e Universidades reconhecem, em sua maioria, a importância das disciplinas/aulas práticas para o 

desenvolvimento intelectual do aluno, isso porque estas trazem para a realidade o que estes vêem de 

maneira teórica na sala de aula. 

 

As aulas práticas podem ajudar no desenvolvimento de conceitos nas mais diversas áreas, da ciência à 

psicologia, além de permitir que os estudantes aprendam como abordar objetivamente o seu mundo e como 

desenvolver soluções para problemas complexos. Porém, toda essa atividade deve ser incentivada e estar 

presente nas instituições de ensino dentro de um aparato de proteção específico e mínimo, pois em aulas 

práticas normalmente há o exercício de atividades e o manuseio de instrumentos diferentes do que o aluno 

não está acostumado, ou seja, presume-se que este aluno não conheça os riscos que advém dessa nova 

atividade, cabendo, assim, aos professores e instituições de ensino zelar por sua segurança, 

impreterivelmente. 

 

Quando os padrões de segurança não são respeitados ou se estes se mostram insuficientes e há dano ao 

aluno durante essas atividades práticas é inevitável a constatação da responsabilidade civil objetiva destas 

instituições de ensino. 

 

OFERTA DE ESTACIONAMENTOS PARA ALUNOS 

O aumento da oferta de cursos superiores, bem como da quantidade de instituições credenciadas, tem 

acarretado o crescimento da quantidade de estudantes na educação superior. Esse aumento trouxe consigo 

uma série de consequências de ordem prática, entre as quais o crescimento do fluxo de veículos e, destarte, 

da demanda pela oferta de vagas de estacionamento pelas instituições ou em suas proximidades. 

 



A controvérsia surgida decorre da existência, em síntese, de três possibilidades de situação distintas, quais 

sejam: 

a) Disponibilidade de estacionamento, pago ou não, com serviços de vigilância; 

b) Disponibilidade de estacionamento gratuito, sem serviços de vigilância; ou 

c) Não disponibiliza estacionamento, mas existe área pública nas proximidades com estacionamento. 

 

Conclui-se que no caso da existência de estacionamento, seja gratuito ou pago, com serviços de vigilância, 

mesmo que executados por empresa prestadora de serviços, há a responsabilidade da instituição de 

ensino. 

 

Quando não há vigilância e há o furto, existem 2 entendimentos:  

 se instituições públicas de ensino, não há responsabilidade;  

 se instituições privadas, há responsabilidade.  

 

Quando furto e/ou roubo realizado nas redondezas das instituições (locais públicos) não há responsabilidade. 

 

CURSO NÃO RECONHECIDO 

O aluno que freqüenta curso universitário sabendo que o mesmo não é devidamente reconhecido pelo MEC 

assume o risco de, ao terminar o curso, não obter diploma com a certificação exigida para o exercício da 

profissão, não podendo, assim, falar-se em vício no serviço educacional prestado, nem tampouco, em culpa 

por parte da instituição de ensino. 

 

Entretanto, na hipótese em que a instituição de ensino for omissa, não informando que o curso não é 

reconhecido pelo MEC, podemos falar em responsabilidade civil por parte da instituição; é o caso do REsp 

1.121.275, em que aluno formado em direito e aprovado no exame da OAB foi impedido de obter registro da 

profissão por não ter apresentado diploma reconhecido oficialmente. 

 

BULLYING 

A princípio, os pais têm a responsabilidade de indenizar o terceiro que sofreu o assédio moral praticado por 

seu filho. Entretanto, não podemos excluir a culpa por parte da instituição de ensino, tendo em vista que a 

prática do dano moral ocorreu dentro da propriedade escolar, sob a supervisão dos funcionários e 

professores desta, ou quando, pior, o assédio é cometido por um educador. 

 

Artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal de 1988:  

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviço público responderão 

pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso nos 

casos de culpa ou dolo.” 

 

CENTRO ACADEMICO 

Os Centros Acadêmicos (C.A.) são entidades que representam os estudantes de determinado curso, fazendo 

o intermédio dos estudantes com os órgãos de representação geral, discutindo soluções para os problemas 

do curso, garantindo que haja representação dos estudantes nos órgãos colegiados e departamentos da 

Instituição de Ensino. 



Está previsto na Lei No 7.395, de 31 de Outubro de 1985, em seu artigo 4º. Segundo a jurisprudência atual, as 

universidades podem responder por práticas consumeristas tidas como abusivas em ação civil pública 

ajuizada pelos centros acadêmicos em nome dos alunos. 

 

BALA PERDIDA NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

As Instituições de Ensino têm dever de vigilância e incolumidade dos alunos como prestadora de serviços, tal 

responsabilidade não se resume apenas a dentro da Instituição, mas também fora de suas dependências. 

Para se eximir da responsabilidade ela deve provar que o fato ocorreu por força maior, caso fortuito externo 

ou, ainda, por culpa exclusiva do aluno. Não sendo assim, a Instituição responderá inclusive pelas balas 

perdidas, quando houver conhecimento de fato que possa gerar essa situação, como foi o caso abordado no 

REsp 876.448. 


