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1. Introdução 

 

O avanço da tecnologia, em especial com a penetração 

cada vez mais ampla da internet, traz como inegável consequência 

uma maior busca por conhecimento. Somado aos diversos 

programas governamentais dos últimos anos de incentivo ao 

ensino, isso fez com que o Brasil tivesse uma proliferação sem 

precedentes de cursos e estabelecimentos de ensino dos mais 

variados níveis e espécies, sobretudo particulares. 

Como não poderia deixar de ser, com o aumento do 

número de alunos, aumenta também a quantidade de 

inadimplentes. Alunos que se matriculam, começam a estudar mas 

deixam de pagar as mensalidades. Ou ainda alunos que desistem 

do curso. Este quadro se agrava ainda mais em tempos de 

turbulência econômica, como nos recentes anos. 

Nesse contexto, é bastante comum o questionamento 

por parte de diretores, coordenadores e proprietários de 

estabelecimentos particulares de ensino sobre como proceder 



 

nestes casos. É possível condicionar a expedição de diploma ou 

certificado de conclusão de curso ao pagamento das mensalidades 

em atraso? É possível proibir o aluno inadimplente de assistir aulas, 

fazer provas ou renovar sua matrícula? Ou, de forma mais ampla, é 

possível empregar sanções pedagógicas como mecanismos 

coercitivos na cobrança? 

Na mesma esteira, também é comum o seguinte 

questionamento: e quando o aluno não está inadimplente mas 

desiste do curso? Caso o aluno tenha feito pagamento antecipado, 

o estabelecimento de ensino é obrigado a efetuar o reembolso? 

Longe de querer esgotar o assunto, o presente artigo 

pretende ao menos tentar estabelecer algumas respostas básicas a 

tais questionamentos. 

 

 

2. Do Código de Defesa do Consumidor 

 

Antes de iniciar a análise objeto do presente estudo, é 

preciso apontar que, sem qualquer sombra de dúvidas, o Código de 

Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável ao presente caso. Afinal, 

como o estabelecimento de ensino privado presta um serviço 

mediante pagamento, e sendo o aluno o destinatário final do serviço 

prestado, ambos se amoldam, respectivamente, às definições de 

fornecedor e consumidor previstas no CDC. 

Importante apontar que o CDC não se aplica àquelas 

instituições de ensino que, por sua própria natureza ou por outra 

razão qualquer, ministram seus cursos de forma gratuita. Trata-se 



 

do caso das instituições públicas ou, excepcionalmente, das 

privadas que ministram cursos gratuitos. Entretanto, como o objeto 

do presente estudo se debruça sobre a inadimplência dos alunos, 

ou seja, trata de alunos que pagam pelo ensino, é evidente que 

estes cursos gratuitos estão fora do escopo da presente análise. 

Aplicável o CDC, de notável interesse para a presente 

análise é o disposto nos artigos 6º, III e 31 do Código. Trata-se do 

dever de informação, segundo o qual deve ser garantido que o 

consumidor saiba o que está contratando e quanto está pagando 

pelo conteúdo de cada produto/serviço. 

Pela interpretação conferida ao art. 31 do CDC, o 

direito/dever de informação pode ser divido em quatro categorias, 

sendo elas: a) informação-conteúdo (= características intrínsecas 

do produto e serviço), b) informação-utilização (= como se usa o 

produto ou serviço), c) informação-preço (= custo, formas e 

condições de pagamento), e d) informação-advertência (= riscos do 

produto ou serviço). Tal entendimento ficou consagrado no Superior 

Tribunal de Justiça em voto do Ministro Hermam Benjamin, 

proferido no Resp. 586.316, cuja ementa foi assim redigida: 

 

DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. NORMAS DE 

PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. ORDEM PÚBLICA 

E INTERESSE SOCIAL. PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO 

CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. PRINCÍPIO 

DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. 

OBRIGAÇÃO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. 

DEVER POSITIVO DO FORNECEDOR DE INFORMAR, 

ADEQUADA E CLARAMENTE, SOBRE RISCOS DE PRODUTOS 

E SERVIÇOS. DISTINÇÃO ENTRE INFORMAÇÃO-CONTEÚDO 

E INFORMAÇÃOADVERTÊNCIA. ROTULAGEM. PROTEÇÃO 



 

DE CONSUMIDORES HIPERVULNERÁVEIS. CAMPO DE 

APLICAÇÃO DA LEI DO GLÚTEN (LEI 8.543/92 AB-ROGADA 

PELA LEI 10.674/2003) E EVENTUAL ANTINOMIA COM O ART. 

31 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANDADO DE 

SEGURANÇA PREVENTIVO. JUSTO RECEIO DA IMPETRANTE 

DE OFENSA À SUA LIVRE INICIATIVA E À COMERCIALIZAÇÃO 

DE SEUS PRODUTOS. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS POR 

DEIXAR DE ADVERTIR SOBRE OS RISCOS DO GLÚTEN AOS 

DOENTES CELÍACOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 

(...) 

7. Entre os direitos básicos do consumidor, previstos no 

CDC, inclui-se exatamente a “informação adequada e clara 

sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação 

correta de quantidade, características, composição, 

qualidade e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem” (art. 6°, III). 

8. Informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é 

aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e 

útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação 

efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, 

redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o 

consumidor. 

9. Nas práticas comerciais, instrumento que por excelência 

viabiliza a circulação de bens de consumo, “a oferta e 

apresentação de produtos ou serviços devem 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” (art. 31 do CDC). 

10. A informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil 

entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= 

de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua 

portuguesa. 

11. A obrigação de informação é desdobrada pelo art. 31 do 

CDC, em quatro categorias principais, imbricadas entre si: a) 

informação-conteúdo (= características intrínsecas do 



 

produto e serviço), b) informação-utilização (= como se usa o 

produto ou serviço), c) informação-preço (= custo, formas e 

condições de pagamento), e d) informação-advertência (= 

riscos do produto ou serviço). 

12. A obrigação de informação exige comportamento positivo, 

pois o CDC rejeita tanto a regra do caveat emptor como a 

subinformação, o que transmuda o silêncio total ou parcial do 

fornecedor em patologia repreensível, relevante apenas em 

desfavor do profissional, inclusive como oferta e publicidade 

enganosa por omissão. 

(...) 

22. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

provido. 

(STJ, REsp 586.316/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2007, DJe 19/03/2009) 

(grifei)  

 

Desses quatro categorias, a que interessa à presente 

análise é a informação-preço. 

A fim de que seja respeitado o dever de informação, o 

aluno deverá ser plenamente cientificado, logo na contratação do 

serviço (via de regra, no momento da realização da matrícula), de 

todas as condições de pagamento. Isso significa não apenas que 

deverão ser prestadas informações claras, precisas e objetivas 

quanto aos valores e formas de pagamento, mas também sobre 

quais as consequências do atraso ou falta de pagamento, 

desistência do curso, etc. 

Feitas estas breves considerações, passa-se ao objeto 

principal do presente estudo. 

 

 



 

3. Alunos inadimplentes 

 

Afinal, quais são as medidas que um estabelecimento de 

ensino pode tomar em caso de inadimplência por parte do aluno? 

Em particular, pode o estabelecimento proibir o aluno de assistir às 

aulas ou reter o certificado de conclusão do curso enquanto o 

pagamento não for efetuado? 

A forma mais simples de começar a responder a essas 

pergunta é analisando o que o estabelecimento de ensino não pode 

fazer. 

De imediato, tratando-se das medidas coercitivas que 

podem ser implementadas em caso de inadimplência, é de se 

apontar que nenhuma penalidade educacional pode ser 

aplicada. Isso porque o art. 6º da Lei nº 9.870/1999, que regulas as 

anuidades escolares, é claro: 

 

Art. 6º São proibidas a suspensão de provas escolares, a 

retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer 

outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, 

sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e 

administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do 

Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, 

caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.  

 

Embora este lei trate especificamente de “ensino pré-

escolar, fundamental, médio e superior”, os tribunais têm entendido 

que ela se aplica de forma extensiva, ou seja, a todo e qualquer tipo 

de estabelecimento de ensino. 



 

Isso significa dizer que, mesmo que o aluno tenha 

pendências de pagamento, a escola não pode aplicar qualquer 

penalidade “escolar”, como impedi-lo de assistir às aulas, proibi-lo 

de fazer provas, reter ou deixar de emitir diplomas e certificados ou 

qualquer outra medida similar. 

Por lei, a escola é obrigada a cumprir regularmente suas 

obrigações enquanto estabelecimento de ensino e deverá se valer 

dos meios legais para efetuar a cobrança. 

Uma notável exceção é a proibição de renovação de 

matrícula quando o aluno estiver inadimplente, já que esta 

penalidade está expressamente prevista no art. 5º da mesma lei: 

 

Art. 5º Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, 

terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário 

escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula 

contratual. 

 

Essa providência não poderá ser tomada caso já tenha 

ocorrido negociação da dívida e o aluno esteja pagando em 

parcelas; mesmo que ele ainda não tenha feito o pagamento 

integral, a negociação indica que ele não pode mais ser 

considerado inadimplente. 

De resto, a cobrança dos valores em aberto pode ser 

feita como qualquer cobrança normal, observadas as regras do 

Código de Defesa do Consumidor, em particular o dever de 

informação previamente discutido. 



 

Isso significa dizer, por exemplo que o aluno não poderá 

ser exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça. Mas a instituição pode enviar cartas 

de cobrança, desde que as mesmas sejam objetivas e não 

contenham qualquer tipo de ameaça. A carta pode, por exemplo, 

conter a informação de que caso o pagamento não seja efetuado 

em prazo razoável, a cobrança poderá ser feita pela via judicial, 

posto que isso não representa uma ameaça mas sim uma 

advertência. Como exemplo de práticas de cobrança abusivas 

(portanto proibidas) pode-se citar a colocação em edital de lista dos 

alunos inadimplentes. 

Além da carta de cobrança, outra medida coercitiva que 

pode ser implantada é a inscrição do nome do aluno inadimplente 

em cadastro de serviço de proteção ao crédito (como o SCPC) ou o 

protesto em cartório de boletos não pagos. Neste caso, a escola 

deverá estar certa de que, antes de efetuar o cadastro ou protesto, 

está devidamente amparada: possui contrato escrito prevendo o 

pagamento pelo aluno, possui comprovação de que o pagamento 

não foi efetuado e possui comprovação de que o devedor foi prévia 

e inequivocamente advertido da cobrança e das consequências do 

não pagamento, geralmente por carta enviada pelos correios com 

aviso de recebimento e entrega em mãos próprias. 

Recomenda-se atenção redobrada caso a via escolhida 

seja o cadastro em serviço de proteção ao crédito ou o protesto, 

posto que em caso de inscrição ou protesto indevidos o devedor 

poderá ajuizar ação de indenização por dano moral – com provável 



 

chance de êxito se todos os cuidados acima mencionados não 

tiverem sido tomados. 

 

 

4. Alunos desistentes 

 

Outra dúvida frequente é quanto a quais providências 

podem ser tomadas caso haja desistência por parte do aluno, em 

particular no tocante ao reembolso de valores já pagos. 

Qualquer que seja a modalidade de reembolso efetuado, 

é de se apontar que a escola poderá descontar do valor devolvido 

as taxas e despesas administrativas. Todavia, para que isso ocorra 

é preciso que tal advertência conste como cláusula expressa do 

contrato firmado, de forma a deixar o aluno de antemão advertido 

de que em caso de desistência o reembolso não será feito de forma 

integral. Respeita-se, assim, o dever de informação exigido pelo 

Código de Defesa do Consumidor. 

Também é possível estipular em contrato uma multa, um 

valor que será descontado do reembolso caso o aluno desista do 

curso. Para que tal multa seja aplicável, entretanto, também é 

obrigatória a sua previsão em contrato. Nesse caso específico, 

lembra-se que o Código de Defesa do Consumidor limita a multa 

por inadimplência a 2% (dois por cento) do valor devido. 

Já com relação à obrigação propriamente dita em 

efetuar o reembolso, é preciso verificar em que momento a 

desistência ocorreu, bem como se o curso em questão tem ou não 

limitação de vagas. Especificamente, as seguintes perguntas devem 



 

ser respondidas: (a) a desistência ocorreu antes ou depois do início 

das aulas? (b) o curso em questão tem um limite máximo de vagas? 

(c) havendo limite de vagas, ele foi atingido? 

Qualquer que seja o tipo de curso, se a desistência 

ocorreu antes do início das aulas a escola é obrigada a devolver 

integralmente todos os valores pagos pelo aluno (podendo efetuar 

os descontos e retenções acima discutidos). 

Caso a desistência ocorra quando o curso já começou e 

não haja limitações de vagas, a devolução também é obrigatória. 

Neste caso, entretanto, a devolução não precisa ser integral, 

podendo ser proporcional às atividades já cursadas, quando isto for 

possível. Por exemplo, se o aluno desiste na metade das aulas 

previstas, terá direito ao reembolso de metade dos valores pagos 

(assumindo que ele tenha efetuado o pagamento integral de forma 

antecipada). Mais uma vez, a escola poderá efetuar os descontos e 

retenções anteriormente discutidos. 

Por fim, tratando-se de curso com vagas limitadas e 

ocorrendo a desistência quando já iniciadas as aulas, a instituição 

não está obrigada, em teoria, a efetuar o reembolso, posto que 

pode alegar que o aluno está desistindo de uma vaga que poderia 

estar sendo ocupada por outro, causando-lhe assim evidente 

prejuízo financeiro. Isso só será válido, evidentemente, se todas as 

vagas tiverem sido preenchidas. Todavia, considerando a posição 

cada vez mais pró-consumidor adotada pelos tribunais, recomenda-

se que mesmo nestas situações seja feito o reembolso de forma 



 

proporcional às atividades já cursadas, como no caso anterior. 

Evita-se, assim, a discussão judicial. 

Posto na forma gráfica, tem-se o seguinte fluxograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A desistência 
se deu antes ou 
depois do início 

das aulas? 

O curso tem 
um limite 

máximo de 
vagas? 

O limite 
máximo de 
vagas foi 
atingido? 

O reembolso 
deve ser feito 

de forma integral. 

O reembolso não precisa 
ser feito. Entretanto, 

recomenda-se mesmo 
assim o reembolso 

proporcional. 

O reembolso 
deve ser feito 

de forma proporcional. 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Antes 

Depois 

Início 



 

Como acima exposto, em todas as situações de 

reembolso, integral ou proporcional, será possível efetuar o 

abatimento das multas e encargos previstos no contrato, desde que 

respeitados os limites do Código de Defesa do Consumidor. 

 

 

5. Considerações finais 

 

Recapitula-se o exposto na forma de tópicos a fim de 

facilitar uma melhor compreensão da matéria. 

Com relação aos alunos inadimplentes, existem as 

seguintes vedações: 

 

 o estabelecimento de ensino não pode impedir o 

aluno inadimplente de assistir às aulas ou fazer as 

provas; 
 

 o estabelecimento de ensino não pode reter ou 

deixar de emitir o certificado de conclusão de curso 

de alunos inadimplentes; 
 

 o estabelecimento de ensino não pode colocar o 

nome do aluno inadimplente em edital de devedores, 

nem de qualquer forma expor o aluno a situação 

vexatória quando da cobrança; 
 

 

Ainda com relação aos alunos inadimplentes, estas 

são as medidas de cobrança que a instituição pode tomar: 



 

 

 o estabelecimento de ensino pode proibir que o aluno 

inadimplente renove sua matrícula ou efetue 

matrículas em novos cursos; 
 

 o estabelecimento de ensino pode enviar carta de 

cobrança ao aluno, desde que a mesma não 

contenha qualquer tipo de ameaça (o aviso de que a 

cobrança poderá ser feita de forma judicial não 

configura ameaça, tratando-se de mera advertência); 
 

 o estabelecimento de ensino pode inscrever o nome 

do aluno em cadastro de proteção ao crédito ou 

protestar o boleto de cobrança, desde que todas as 

providências legais tenham sido anteriormente 

tomadas. 

 

Já com relação aos alunos desistentes e o reembolso 

dos valores pagos, tem-se o seguinte: 
 

 o estabelecimento de ensino pode efetuar o desconto 

de taxas administrativas, desde que o aluno tenha 

sido previamente informado dessa possibilidade, por 

escrito, quando da sua inscrição; 
 

 além destes descontos e retenções, o 

estabelecimento de ensino também pode cobrar uma 

multa pela desistência, desde que o aluno tenha sido 

previamente informado dessa possibilidade, por 

escrito, quando da sua inscrição; 



 

 

 o estabelecimento de ensino deve efetuar o 

reembolso se a desistência ocorrer antes do início 

das aulas; 
 

 o estabelecimento de ensino deve efetuar o 

reembolso mesmo se a desistência ocorrer após o 

início das aulas, caso o curso em questão não tenha 

limitação de vagas; neste caso, o reembolso deverá 

ser proporcional aos serviços já prestados; 
 

 em caso de desistência após o início das aulas, e 

desde que se trate de curso com vagas limitadas e 

que todas as vagas tenham sido preenchidas, o 

estabelecimento de ensino não está obrigado a 

efetuar o reembolso; todavia, mesmo neste caso 

recomenda-se que o estabelecimento de ensino faça 

um reembolso parcial, proporcional aos serviços já 

prestados, de forma a evitar a discussão judicial. 

 

Com os presentes apontamentos, espera-se ter 

contribuído, ainda que de forma modesta, para uma melhor 

compreensão deste delicado assunto. 

 


