
ESTADO DA PARAÍBA - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001800-95.2014.815.2001
RELATOR: Des. José Aurélio da Cruz.
APELANTE: Estado da Paraíba, representado por seu procurador Felipe 
                     de Brito Lira Souto.
APELADO: Maria do Carmo Gonçalves da Nóbrega Rangel.
DEFENSORA: Nadja Soares Baia.

A C Ó R D Ã O

CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 
DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  PEDIDO 
LIMINAR.  REQUERIMENTO  DE  HISTÓRIO 
ESCOLAR.  PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO 
DO  ESTADO.  DIREITO  À  INFORMAÇÃO  DA 
AUTORA. PROVIMENTO NEGADO. 
1. Nos termos do Artigo 5º, XXXIII, da Carta da 
República, todos  têm  direito  a  receber  dos 
órgãos  públicos  informações  de  seu  interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que 
serão prestadas no prazo da lei,  sob pena de 
responsabilidade,  ressalvadas  aquelas  cujo 
sigilo  seja  imprescindível  à  segurança  da 
sociedade e do Estado.

    VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível deste 
Egrégio  Tribunal  de  Justiça,  à  unanimidade  de  votos,  em  negar 
provimento parcial  ao recurso,  nos termos  do voto  do  relator  e  da 
certidão de fl.59.

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo  ESTADO DA 

PARAÍBA em  face  da  sentença  que  julgou  procedente  o  pedido  da 
autora,  determinando  o  fornecimento  de  seu  histórico  escolar  pelo 
Estado.

Alega  o  recorrente,  como único  ponto  recursal,  que  ao 
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negar o fornecimento do histórico escolar, agiu legalmente, uma vez que 
a  apelada  não  comprovou  ter  concluído  o  ensino  médio,  requisito 
indispensável  ao  fornecimento  do  histórico  escolar,  razão  pela  qual 
entende  que  o  pedido  inicial  deveria  ter  sido  julgado  improcedente, 
devendo ser reformada a decisão vergastada.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, por meio das 
quais refutou o apelo em sua integralidade e pugnou pela manutenção da 
sentença hostilizada.

Em pronunciamento de fls.  53/55,  a  douta  Procuradoria 
Estadual não ofertou parecer opinativo.

É o breve relatório.

VOTO
In casu, a questão é saber se foi correta, ou não, a atitude 

do Estado em negar o fornecimento do histórico escolar da autora, ora 
apelada,  mesmo tendo sido  por  ela  comprovada a  sua  conclusão de 
ensino médio.

Denota-se  no  compulsar  atento  dos  autos  que  a 
promovente,  ora apelada, foi  aprovada no Exame Nacional  de Ensino 
Médio (ENEM), tendo garantido sua vaga como segunda colocada, de 
três vagas, pela cota da Rede Pública, através do SISU, no curso de 
História,  vestibular  prestado  pela  Universidade  Federal  da  Paraíba  – 
UFPB.

Ciente  do  requisito  de  exigência  da  apresentação  do 
histórico  escolar  para  efetivação  da  matrícula  junto  à  Instituição  de 
Ensino Superior – UFPB, a promovente, ora apelada, entrou em contato 
com a Escola Estatual  de 1º e 2º Grau  -  Maestro José Siqueira,  na 
cidade  de  Conceição-PB,  onde  pleiteou  junto  à  Instituição  de  Ensino 
Médio, seu histórico escolar, não tendo êxito na sua pretensão, o que 
ensejou a  presente demanda,  devidamente reconhecida pelo  juízo de 
base com a procedência da ação.

Ora, às fls. 13, resta comprovado o fato de que a apelada 
concluiu o ensino médio. Isso não foi impugnado, em momento algum, 
pelo Estado.

De modo que, no presente caso, resta solidificado o direito 
elementar  e  constitucional  da  apelada  em  receber  da  Instituição 
Educacional,  onde  finalizou  o  ensino  médio,  não  só  o  certificado  de 
conclusão, como também seu histórico escolar. 

Artigo  5º,  inciso  XXXIII  da  Constituição  Federal,  assim 
verbera:
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Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer  natureza,  garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos 
estrangeiros  residentes  no  País  a  inviolabilidade  do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse 
coletivo ou geral,  que serão prestadas no prazo da lei, 
sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado.

Nesse contexto, nos exatos termos da Carta da República, 
entendo  que  o  direito  de  acesso  a  informações  públicas  encontra-se 
inserido  no  rol  dos  direitos  individuais,  no  dispositivo  constitucional, 
acima enfocado, onde assegura a requerente, ora apelada, a obtenção 
de  documentos  não  só  para  informação  particular,  mas  também  de 
interesse  coletivo  ou  geral,  o  que  demonstra  uma  das  formas  do 
exercício da cidadania. 

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE 
DOCUMENTOS. ALUNO QUE PRECISA DE HISTÓRICO 
ESCOLAR PARA EFETIVAR A MATRÍCULA EM OUTRA 
ESCOLA.  ADMINISTRAÇÃO  QUE  NÃO  EXPEDIU  O 
HISTÓRICO ESCOLAR NO PRAZO LEGAL DE TRINTA 
DIAS.  INTERESSE  DE  AGIR  RECONHECIDO. 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. 
NEGADO  PROVIMENTO  AO  RECURSO.  TJ-SP  – 
Apelação Cível nº 0006213-38.2012.8.26.0572 – Relator: 
Osvaldo Luiz Palu. Julgado em 07 de agosto de 2013 - 
PJE. 

EMENTA:  PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO. 
DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO 
AO  APELO  INTERPOSTO  PELA  IMPETRADA. 
SENTENÇA DE  PRIMEIRO  GRAU  MANTIDA.  Decisão 
em  consonância  com  a  jurisprudência  predominante 
nesta  Corte,  estando  assim  ementada:  APELAÇÃO 
CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM 
UNIVERSIDADE  PÚBLICA.  FALTA  DE 
DOCUMENTAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO IMPETRANTE. 
DEMORA POR CONTA DA INATIVIDADE DO COLÉGIO 
EM QUE CURSOU O ENSINO MÉDIO. DEMORA DOS 
ÓRGÃOS  PÚBLICOS  PARA  A  EXPEDIÇÃO  DE 
CERTIFICADO  DE  CONCLUSÃO  DE  CURSO  E 
HISTÓRICO  ESCOLAR.  AUSÊNCIA  DE  DESÍDIA. 
DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO.  PROCEDÊNCIA  DO 
MANDAMUS”.  “Assim,  patente  a  violação  ao  direito 
líquido e certo do impetrante de ser matriculado no curso 
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superior em questão, devendo ser mantida a sentença de 
primeiro  grau”.  RECURSO  DE  AGRAVO  INTERNO 
DESPROVIDO.  TJ-RJ.  Apelação  Cível  nº  0014433-
46.2010.8.19.0004.  Relator:  Des.  JORGE LUIZ  HABIB. 
18ª Câmara Cível. Data de publicação: 21/05/2013.

Conforme  visto,  é  forçoso  concluir  que  a  decisão 
vergastada não merece retoque, na medida em que se apresenta em 
perfeita  consonância  com  o  Direito  Pátrio,  sobretudo  no  tocante  ao 
direito de se obter dos órgão públicos informações, sobretudo, pessoais.

DISPOSITIVO
Diante  do  esposado, NEGO  PROVIMENTO  AO 

RECURSO APELATÓRIO, para manter a r. sentença em todos os seus 
termos. 

É como voto.
Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  José  Aurélio  da 

Cruz. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, a 
Exma.  Desª.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes, o  Exmo.  Dr.  Marcos 
William de Oliveira, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.

Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Alcides Orlando de 
Moura Jansen, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 28 de junho de 2016.

    DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                             RELATOR
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