
DESISTÊNCIA DO ALUNO 
E ABANDONO DE AULA 

oda instituição de ensino su
perior já passou por situação 
semelhante: depois de alguns 
poucos dias de frequência, o 

aluno simplesmente desaparece sem 
deixar notícias, muitas vezes por i n 
satisfação com o curso ou por ter se 
matriculado em outra faculdade. Isto 
também ocorre no ensino básico, em
bora em menor número, por moti
vações distintas, mas acarretando as 
mesmas consequências por parte da 
instituição. 

Derivada da relação contratual es
tabelecida com os estudantes ou seus 
responsáveis, a matrícula vincula o es
tabelecimento de ensino às obrigações 
de prestar o serviço educacional nos 
moldes da proposta pedagógica pelo 
curso, ano e período convencionados. 
O "sumiço" do aluno não implica em 
diminuição ou alteração dessas obriga
ções, pois enquanto permanecer matri
culado, ele terá o direito à disponibil i
dade das aulas, independentemente de 
estar ou não presente na sala. 

Por outro lado, enquanto perdurar 
o contrato, também a obrigação de pa
gamento se mantém. Não é possível a 
qualquer escola obrigar a presença fí
sica do aluno, pois o l imite de seu es
forço é o de oferecer a educação nos 
bancos escolares. Então, não é possível 
responsabilizar a instituição pela falta 
de alunos às aulas, uma vez que a fre
quência e o interesse de realizar o cur
so depende apenas deles mesmos. 

A figura do abandono é bem dife
rente da desistência. No primeiro caso, 
a ausência se inicia sem qualquer avi
so, gerando a incerteza da escola quan
to à continuidade do estudante. No se
gundo, o aluno desiste formalmente, 
notificando à instituição de que está 
rescindindo o contrato educacional e 
tornando livre sua vaga. Nesta última 
hipótese, é admissível cobrar pelos ser
viços até o mês da desistência, mas, aos 
que não avisarem previamente e por es
crito, todas as mensalidades serão de
vidas durante a vigência do ano ou se
mestre letivo. Nossa jurisprudência a 

esse respeito já é dominante, destacan
do-se no Superior Tribunal de Justiça: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS. CÓDIGO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR. COBRANÇA 
DE MENSALIDADES ESCOLARES. 
OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. 
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. 
AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA DO 
EDUCANDO. ABUSIVIDADE NÃO-
VERIFICADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 
DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. 

(...) 
2. É devida a cobrança por serviços educa

cionais contratados e disponibilizados ao edu
cando mesmo que ele não frequente as aulas. 
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No quesito da responsabilidade, há 
diferenças conforme o nível educacional: 
o ensino superior e o ensino infantil não 
são obrigatórios, o que possibilita a seus 
alunos suspender ou abandonar o cur
so sem qualquer outra consequência. Na 
educação fundamental, contudo, há obri
gatoriedade de se manter matriculada a 
criança, sob pena de descumprimento 
do Estatuto da Criança c do Adolescente 
(Lei 8.069 de 13 de julho de 1990), Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996) e 
até mesmo do Código Penal, que estabe
lece o crime de abandono intelectual da 
seguinte forma: 

Por esse motivo, no ensino funda
mental não se fala em desistência ou 
abandono, e a rescisão contratual obri
gatoriamente deverá ser acompanhada 
de transferência do aluno para outra 
instituição. 
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