
 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO Nº 0024993-76.2013.815.2001
RELATOR : Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
AGRAVANTE : Colégio Ambiental Ltda - EPP (Colégio Motiva)
ADVOGADOS : Katherine V. de Oliveira Gomes Diniz e outro
AGRAVADA : Luna Londres Lontro e Gabriel Londres Lontro, rep. por sua 

  genitora Raquel Crispim Londres
ADVOGADA : Bruna de Freitas Mathieson

AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER  C/C  DANOS  MORAIS.  INSTITUIÇÃO
PRIVADA  DE  ENSINO.  RETENÇÃO  DE
DOCUMENTOS  À  TRANSFERÊNCIA DE ALUNO
POR  MOTIVO  DE  INADIMPLÊNCIA  DAS
MENSALIDADES. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL.
ART. 6º DA LEI Nº 9.870/99. ILEGALIDADE. DANO
MORAL DEVIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Existe expressa vedação legal estabelecida no art.
6º  da  Lei  nº  9.870/99,  em  que  as  escolas  são
terminantemente  proibidas  de  condicionar  a
retenção  de  documentos  escolares  ou aplicação
de  quaisquer  outras  penalidades pedagógicas por
motivo de inadimplemento.

-  A indenização por  danos morais  deve ser fixada
em  valores  razoáveis,  de  forma  que,  mesmo
servindo como desestimulo à reincidência do agente,
não leve ao enriquecimento sem causa da vítima.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER  O AGRAVO INTERNO,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 180.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo  COLÉGIO

AMBIENTAL  LTDA  -  EPP  (COLÉGIO  MOTIVA) contra o decisum  de fls.
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163/165, que, com base no art. 557 do CPC, negou seguimento à Apelação

Cível por ele manejado, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos

Morais  proposta  por  LUNA  LONDRES  LONTRO  e  GABRIEL  LONDRES

LONTRO,  rep.  por  sua  genitora  Raquel  Crispim  Londres,  que julgou

procedentes os pedidos formulados,  para: a) Ratificar a decisão antecipatória

da tutela de mérito, que determinou que a Promovida efetuasse o depósito, em

Juízo, do histórico escolar, declaração de transferência e demais documentos

necessários ao exercício da vida escolar, para torná-la definitiva; Condenar a

Suplicada a  pagar  aos Autores,  a  título  de  reparação por  danos morais,  a

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões, o Agravante pugna pela reconsideração da

decisão. Caso contrário, o pronunciamento do colegiado.

Sem contrarrazões, certidão de fl. 176.

É o relatório. 

VOTO

O ponto principal da presente irresignação é exatamente sobre

a legalidade ou não do ato de recusa do fornecimento dos documentos em

virtude de atraso nas mensalidades, que reflete na reparação por danos morais

requeridos pelos Autores, ora Agravados.

Pois bem. 

O ordenamento jurídico pátrio  reserva  à educação status de

direito  fundamental,  buscando assegurar  ao  cidadão os  melhores  níveis  de

acesso ao conhecimento com o objetivo de desenvolver  valores culturais,  o

exercício da cidadania, bem como a capacidade para o trabalho, respeitando

os  princípios  básicos  de  uma  sociedade  plural  no  Estado  democrático  de

direito.
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Corroborando  o  entendimento,  dispõe  o  art.  205  da

Constituição Federal:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado
e  da  família,  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.

Nessa esteira, dispôs o legislador ordinário, na lei de diretrizes

e bases da educação nacional, o cumprimento das normas gerais de educação

nacional e do respectivo sistema de ensino, além de outras, como condições

ao livre funcionamento das instituições de ensino da iniciativa privada1

. 

Assim,  como  forma  de  definir  um  regramento  relativo  às

instituições privadas de ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, a

Lei  nº  9.870/99  dispõe  em  seu  texto  comandos  específicos  sobre  valores

relativos  a  título  de  contraprestação  dos  alunos,  bem  como  disposições

assecuratórias da garantia do ensino em detrimento de pendências financeiras,

ressaltando, ainda, os direitos amparados na legislação consumerista.

O caso dos autos retrata especificamente a expressa vedação

legal estabelecida no art. 6º do comando legal supracitado, em que as escolas

são  terminantemente  proibidas  de  condicionar  a  retenção  de  documentos

escolares  ou  aplicação  de  quaisquer  outras  penalidades  pedagógicas  por

motivo de inadimplemento. Eis a redação do dispositivo:

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.

Logo, reveste-se de patente ilegalidade o ato de retenção dos

documentos  perpetrados  pelos  Agravados,  cabendo  às  escolas  os  atos

executórios disciplinados na legislação civil como forma de satisfazer a dívida

1 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.
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contraída pelos alunos inadimplentes, resguardando os interesses estritamente

educacionais destes.

A  título  de  ilustração,  colaciono  julgados  que  ratificam  o

entendimento esposado, inclusive quanto à condenação em danos morais:

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 aluno2

“APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZAÇÃO.  DANO  MORAL.
INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO.  RETENÇÃO  DE
DOCUMENTO DA ALUNA, ORA  APELADA, EM RAZÃO
DE  INADIMPLEMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  6°  DA  LEI  9.870/99.
INDENIZAÇÃO  QUE  DEVE  TOMAR  CONTORNOS
RAZOÁVEIS.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO RECURSO.
- Nos termos do art. 6º da Lei n° 9.870/99, é  vedada a
retenção  de  documentos  escolares  de  alunos  de
instituições  particulares  de  ensino  por  motivo  de

2 (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00117204920148150011,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j. em 19-05-2015)
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inadimplemento.  -  Para  que  reste  configurada  a
responsabilidade  civil  subjetiva,  mister  se  faz  a
demonstração do ato,  culposo ou doloso, do autor,
do dano e do nexo de causalidade. - Hipótese em que
a apelada teve retida sua carteira escolar em razão de
inadimplemento relativo a contrato anterior ao  qual  não
deu  causa,  necessitando  autorização  diária  para
frequentar  o  curso.  Dano  moral  configurado.  -  A
indenização por danos morais deve ser fixada em valores
razoáveis,  de  forma  que,  mesmo  servindo  como
desestímulo  à  reincidência  do  agente,  não  leve  ao
enriquecimento  sem  causa  da  vítima”3. 

Concluo que as provas dos autos revelam o total desrespeito

aos princípios constitucionais e legais anteriormente citados, apresentando-se

como correta a Sentença que condenou o Agravante  a pagar  R$ 4.000,00

(quatro mil reais), a título de danos morais, aos Agravados.

Desta  maneira,  por  não  haver  motivos  ensejadores  para

modificação, a Decisão proferida pelo juízo de 1º grau deve ser mantida em

todos os seus termos.

Por tais razões, ratifico o meu posicionamento monocrático,

DESPROVENDO O AGRAVO INTERNO.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos), os Excelentíssimos Desembargadores
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Ana Candida Espínola, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 21 de junho de 2016.

Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
Relator

3 (TJPB - Acórdão do processo nº 00120080164658001 - Órgão (4ª  CAMARA  CIVEL)  -  Relator   DES.  JOAO
ALVES DA SILVA - j. Em 14/02/2012).
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