
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0000596-51.2014.815.0211.
ORIGEM: 1ª Vara da Comarca de Itaporanga.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AUTOR: Mayara  Ingred Silva Nitão  e  César  Henrique  Silva  Nitão,  representados por sseu
genitor Carlos César Lima Nitão.
ADVOGADO: Idelfonso Ferreira Lima (OAB/PB nº 11.670).
INTERESSADO: Maria do Carmo Lima Mendes ME - Colégio Monteiro Lobato.
ADVOGADO: Paulo César Conserva (OAB/PB nº 11.874).

EMENTA:  REMESSA  NECESSÁRIA.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO.  RETENÇÃO DE DOCUMENTOS ESCOLARES
EM  VIRTUDE  DE  INADIMPLÊNCIA  DO  ALUNO  REQUERENTE.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 9.870/99. DIREITO LÍQUIDO
E CERTO VIOLADO.  DESPROVIMENTO DA REMESSA. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA.

“A  condição  de  quitação  do  débito  para  a  entrega  de  histórico  escolar  é
manifestamente  ilegal,  máxime quando  a  instituição  de  ensino  possui  os  meios
próprios para realização da cobrança de dívidas. Nos termos da Lei nº 9.870/99, é
legalmente vedada a aplicação de qualquer penalidade de ordem pedagógica, por
motivo de inadimplência do aluno” (TJPB; RN 0011720-49.2014.815.0011; Quarta
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho;
DJPB 22/05/2015; Pág. 17).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa
Necessária  n.º  0000596-51.2014.815.0211,  no  Mandado  de  Segurança  em  que
figuram como partes  Mayara  Ingred  Silva  Nitão  e  César  Henrique  Silva  Nitão,
representados por seu genitor Carlos César Lima Nitão, e Maria do Carmo Lima
Mendes ME - Colégio Monteiro Lobato.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Remessa
Necessária e negar-lhe provimento.

VOTO.

Trata-se de  Remessa Necessária da Sentença de f. 54/57, prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Itaporanga, nos autos do Mandado de Segurança
impetrado  por  Mayara  Ingred  Silva  Nitão  e César  Henrique  Silva  Nitão,
representados  por  seu  genitor Carlos  César  Lima Nitão,  em que  figura  como
autoridade  coatora  a  Diretora  do Colégio  Monteiro  Lobato,  que  concedeu  a
segurança, determinando a entrega aos Impetrantes de seus respectivos históricos
escolares,  ao  fundamento  de  que  a  referida  documentação  não poderia  ter  sido



retida  pelo  Estabelecimento  Escolar  em  razão  da  inadimplência  dos  alunos,
submetendo o julgado ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Não houve a interposição de recursos, consoante a Certidão de f. 60.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer,  f.  65/67,  opinando  pelo
desprovimento  da  Remessa  Necessária,  por  considerar  ilegal  o  ato  que  obsta  a
expedição de histórico escolar.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Remessa.

A  Lei  nº  9.870/1999,  que  dispõe  sobre  o  valor  total  das  anuidades
escolares, veda, em seu art. 6º, a retenção de documentos escolares ou a aplicação
de  quaisquer  outras  penalidades  pedagógicas  por  motivo  de  inadimplemento,
impondo  aos  estabelecimentos  escolares  a  expedição,  a  qualquer  tempo,  dos
documentos  de  transferência  de  seus  alunos,  independentemente  de  sua
adimplência1.

No  mesmo  sentido  é  o  entendimento  jurisprudencial  dos  Tribunais  de

1 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. […]

§ 2º. Os estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior deverão expedir, a qualquer
tempo, os documentos de transferência de seus alunos, independentemente de sua adimplência ou da
adoção de procedimentos legais de cobranças judiciais.



Justiça pátrios2 e  também desta  Quarta  Câmara Especializada Cível3,  segundo o
qual é manifestamente ilegal a retenção de qualquer documento pela instituição de
ensino, baseado, exclusivamente, no inadimplemento. Ilustrativamente:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUIÇÃO DE
ENSINO.  INADIMPLÊNCIA  DO  ALUNO.  RETENÇÃO  DE
DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. Por força do contido no artigo 6º da
Lei nº 9.870/99 "são proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de
documentos, inclusive os de transferência, ou a aplicação de quaisquer outras
penalidades pedagógicas...".. Possui a instituição de ensino outros caminhos
para  buscar  seu  crédito,  sendo  desnecessário  e  até  injusto  impedir  a  re-
matrícula  de  estudantes  de  ensino  básico,  ao  não  fornecer  seu  histórico
escolar, por não terem tido condições financeiras de quitar as mensalidades.
(TJMG; APCV 1.0024.13.097882-8/002; Rel. Des. Domingos Coelho; Julg.

2 REEXAME  NECESSÁRIO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. Segurança impetrada por aluno buscando a entrega de documentos necessários à
transferência do estudante para outra escola.  Pedido efetuado pela mãe do aluno e negado pela
instituição de ensino, sob a alegação de que o requerimento deveria  ser formulado pelo pai  do
estudante. Impossibilidade de retenção do histórico escolar do aluno, pois a recusa na entrega do
documento viola direito líquido e certo do estudante. Dever de fornecimento dos documentos por
parte  da  instituição  de  ensino.  Sentença  mantida.  Recurso  não  provido.  (TJSP;  RN  0000876-
91.2015.8.26.0498; Ac. 9887094; Ribeirão Bonito; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado;
Rel. Des. Carlos Nunes; Julg. 11/10/2016; DJESP 01/11/2016)

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Negativa de fornecimento de
histórico escolar em razão do inadimplemento de mensalidades. Ilegalidade do ato. Afronta ao art.
6º da Lei n. 9.870/99. Sentença mantida. Remessa desprovida. "Segundo o § 1º do art. 6º da Lei
Federal  n.  9.870/1999,  'os  estabelecimentos  de  ensino  fundamental,  médio  e  superior  deverão
expedir, a qualquer tempo, os documentos de transferência de seus alunos, independentemente de
sua  adimplência  ou  da  adoção  de  procedimentos  legais  de  cobranças  judiciais'.  Logo,  é
manifestamente  ilegal  a  retenção  de  qualquer  documento  pela  instituição  de  ensino,  baseado,
exclusivamente,  no  inadimplemento".  (TJSC  -  Apelação  cível  em  mandado  de  segurança  n.
2011.046288-8, da capital, Rel. Des. Jaime ramos, j. 15.12.2011) (TJSC; RN-MS 2014.077819-9;
Navegantes; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. João Henrique Blasi; Julg. 09/12/2014;
DJSC 15/12/2014; Pág. 299)

3 REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESCOLA PARTICULAR DE ENSINO.
PLEITO DE APRESENTAÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR.  NEGATIVA.  TENTATIVA DE
QUITAÇÃO  DE  DÉBITO  EXISTENTE.  CONCESSÃO  DA  ORDEM.  REANÁLISE  POR
IMPULSO OFICIAL. INFORMAÇÕES DESCONSIDERADAS. PROCURAÇÃO DEFEITUOSA.
AUSÊNCIA DE ESTATUTO SOCIAL. ACERTO NA DECISÃO. MÉRITO. ILEGALIDADE DO
ATO  COATOR.  RETENÇÃO  DE  DOCUMENTOS  ESCOLARES.  IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA  DA  LEI  Nº  9.870/99.  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  VIOLADO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO.  O mandado  de  segurança  é  remédio
constitucional destinado a coibir atos abusivos ou ilegais de autoridades públicas,  protegendo o
direito  individual  do  cidadão  diante  do  poder  por  elas  exercido.  Em mandado  de  segurança  é
inadmissível que a autoridade apontada como coatora delegue poderes a advogado, para prestar as
informações em seu nome. Direito líquido e certo é aquele resultante de fato certo e incontroverso,
capaz de ser comprovado de plano, não podendo reclamar produção de provas ou interpretação de
Leis, pois, com a petição inicial deve a parte impetrante trazer a prova indiscutível, completa e
transparente de seu direito, não se admitindo presunções ou sustentação em interpretação de Lei da
forma que mais lhe interessa. A condição de quitação do débito para a entrega de histórico escolar, é
manifestamente  ilegal,  máxime  quando  a  instituição  de  ensino  possui  os  meios  próprios  para
realização da cobrança de dívidas. Nos termos da Lei nº 9.870/99, é legalmente vedada a aplicação
de qualquer penalidade de ordem pedagógica, por motivo de inadimplência do aluno. (TJPB; RN
0011720-49.2014.815.0011; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho; DJPB 22/05/2015; Pág. 17)



30/03/2016; DJEMG 07/04/2016)

Considerando a injusta recusa da Autoridade Impetrada em fornecer aos
Impetrantes seus respectivos históricos escolares, ainda que não tenham adimplido
com  as  mensalidades  referentes  ao  ano  em  que  frequentaram  a  Instituição  de
Ensino,  corretamente  decidiu  o  Juízo  ao  conceder  a  segurança  e  determinar  o
fornecimento da documentação pleiteada.

A  Sentença,  portanto,  não  carece  de  reforma,  pelo  que,  conhecida  a
Remessa Necessária, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 12 de dezembro de
2016,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator, o Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho)  e  o Exmo. Des.  João Alves da Silva.
Presente à sessão o Excelentíssimo Procurador  de Justiça Dr.  José Raimundo de
Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


