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SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Assessoria Jurídica 

Rua Borges Lagoa, 1230, 2º andar - Bairro Vila Clementino - São Paulo/SP - CEP 04037-004 

Telefone: 

PROCESSO 6016.2021/0097958-3 

Parecer SME/AJ Nº 052667850 
 
 

Interessada: DRE-MP e EMEF Marisa Moretti Câmara 

Assunto: Medidas a serem adotadas em caso de recusa de devolução de tablet quando da transferência 
de aluno. 

Processo SEI 6016.2021/0097958-3 
 
 
 
 

SME/DRE-MP 

Sra. Diretora Regional, 
 
 

Trata-se de consulta formulada pela Diretora de Escola, Eliane Marcondes, acerca das 
medidas a serem tomadas nos casos de transferência, em que haja resistência por parte do responsável 
em devolver o tablet emprestado ao aluno (052327007). 

 
 

SME/DRE-MP/Jurídico informa que em caso de transferência do aluno, a IN SME 10/2021 
prevê em seu artigo 4º a necessidade de devolução do equipamento à unidade escolar, que comunicará a 
respectiva DRE para registro e providências necessárias, não prevendo o procedimento a ser adotado 
pela unidade educacional no caso de recusa de devolução (052327443). 

 
 

O processo foi então encaminhado a esta Assessoria Jurídica (052334374). 
 
 

É o relatório. 
 
 

De início, importante pontuar que diante do compromisso de garantir educação de 
qualidade a todos os estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino da Cidade de São Paulo, a 
Secretaria Municipal de Educação - SME forneceu em comodato um tablet equipado com fone de ouvido 
com microfone, capa protetora, cabo USB, carregador e um chip com dados móveis já instalado para os 
estudantes matriculados nas Unidades de Ensino Fundamental e Médio da Rede Municipal de Ensino. 
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O tablet, de propriedade da Unidade Educativa, é de uso exclusivamente pedagógico sob a 
orientação dos professores, e foi entregue aos alunos mediante assinatura de Termo de Comodato pelos 
seus responsáveis (Artigo 2º da Instrução Normativa SME nº 10/2021). 

 
 

Nesse contexto, vale salientar que por se tratar de comodato, empréstimo gratuito de 
coisas não fungíveis, de rigor a devolução pelo responsável da própria coisa objeto da avença. Ou seja, 
necessário a restituição pelo responsável pelo aluno do próprio tablet recebido quando da assinatura do 
Termo de Comodato. 

 
 

Assim, no presente caso, ainda que não estipulado prazo determinado de duração do 
empréstimo, o prazo está vinculado à finalidade do comodato, ou seja, o uso pedagógico atrelado à 
unidade escolar, proprietária do bem. 

 
 

Nesse sentido, estabelece o artigo 581 do Código Civil, abaixo colacionado: 
 
 

Art. 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o 
necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade 
imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa 
emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso 
outorgado. 

 
 

Ademais, a própria Instrução Normativa SME nº 10/2021 prevê que se o estudante se 
transferir da Rede Municipal de Ensino ou mudar de Unidade Educativa deverá devolver o equipamento 
imediatamente à sua Unidade Educativa. 

 
 

 
em: 

Segundo Nelson Rosenvald[1], os deveres jurídicos do comodatário podem ser sintetizados 

 
 

(i) conservar a coisa, como se sua fosse; 

(ii) utilizar o bem de maneira adequada; 

(iii) não alterar a sua destinação; 

(iv) restituir a coisa quando do prazo ajustado ou quando cessado o seu uso. 
 
 

É o que se extrai do artigo 582, do Código Civil, abaixo transcrito: 
 
 

Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa 
emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza 
dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário constituído em 
mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for 
arbitrado pelo comodante. 

 
 

De acordo com a leitura do dispositivo, verifica-se, também, que se tratando de comodato 
por prazo indeterminado, de rigor que o comodatário seja constituído em mora, de modo que a unidade 
educacional deve providenciar a imediata interpelação extrajudicial do responsável pelo aluno que se 
recusou a restituir o bem à unidade educacional. 
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Salientamos, por oportuno, que além da legislação prever hipótese de responsabilidade 

objetiva[2] por eventuais danos ou deterioração do tablet durante o período de mora (responsabilidade 
por perdas e danos), viável a cobrança do responsável de uma espécie de aluguel. 

 
 

Todavia, caso impossibilitada a restituição do bem, consideramos que as medidas 
tendentes ao ressarcimento deverão ser convertidas em perdas e danos, cobrando-se do responsável 
devedor indenização no valor do bem, qual seja o de R$ 940,00, montante obtido no Pregão Eletrônico 
nº 47/SME/2020 para aquisição do bem. 

 
 

Desse modo, com a mudança de unidade ou transferência da rede municipal, sugerimos 
que o responsável seja constituído em mora por meio da notificação extrajudicial (pessoalmente com 
assinatura de ciência ou por meio de carta com aviso de recebimento) e que seja avisado em referida 
notificação da cobrança dos valores, conforme estabelecido pela legislação. 

 
 

Registramos que os valores devidos poderão ensejar a emissão de guia DAMSP e na 
continuidade do inadimplemento, acarretarão a inclusão do débito no CADIN Municipal, conforme 
procedimento previsto no Decreto nº 47.096/2006. 

 
 

Caso o débito não seja quitado, viável, ainda, a inscrição dos valores devidos em dívida 

ativa, ensejando cobrança judicial[3]. 

 
Portanto, concluímos que no caso da transferência do aluno a unidade deverá proceder às 

medidas cabíveis no que tange à proteção dos bens patrimoniais da unidade: 
 
 

(i) fazer constar da notificação as consequências jurídicas em caso de recusa na 
devolução do bem; 

(ii) notificar o responsável pelo aluno da necessidade de restituição do bem 
entregue em comodato, constituindo-o em mora (notificação pessoal com 
assinatura de termo de ciência ou notificação por carta com aviso de 
recebimento); 

(iii) caso persista a recusa na devolução, tomar as medidas para o ressarcimento 
do valor devido, em especial a emissão da guia DAMSP e, posteriormente, a 
inclusão no CADIN, eventual inscrição em dívida ativa e a instrução do processo 
para fins de cobrança judicial. 

 
 

Sendo os esclarecimentos pertinentes, restituímos o presente. 
 
 

SME/COTIC 

Sr. Coordenador, 

Encaminhamos o presente para ciência e orientação da rede. 

São Paulo, 27 de setembro de 2021. 
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JULIANA MIEKO ODANI SIGAHI 

Procuradora do Município – SME/AJ 

OAB/SP nº 306.625 

 
TATIANA BATISTA 

Procuradora do Município 

Chefe da Assessoria Jurídica – SME 

OAB/SP n° 249.209 

 
 

[1] ROSENVALD, Nelson, Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência, coord. Cezar Peluso, 15ª ed, Manole, 
Barueri, 2021, p. 589 

 
[2] A mora do comodatário em restituir a coisa, acarretará a responsabilidade objetiva com risco integral. Dessa 
forma, deverá responder pela deterioração da coisa que havia sido emprestada, mesmo que decorrente de caso 
fortuito ou força maior. (ROSENVALD, Nelson, Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência, coord. Cezar 
Peluso, 15 ed, Manole, Barueri, 2021, p. 589) 

 
[3] Necessidade de instrução do processo com a documentação constante da OF PREF 01/2004: 
I - Ficam as Secretarias Municipais e demais órgãos e Comissões Processantes da Administração Municipal 
incumbidos de encaminhar ao Departamento Judicial da Procuradoria Geral do Município os processos que 
envolvam cobrança de débitos decorrentes de responsabilidade civil, contratual e extracontratual, em no máximo 
180 dias, contados a partir do conhecimento do fato, bem como proceder à prévia e completa instrução dos 
mesmos, com os seguintes elementos para efetivação da cobrança: 

a) documentos comprobatórios do fato constitutivo, da culpabilidade e do valor do débito, tais como, orçamentos, 
notas fiscais, etc.; 
b) instrução com indicação da prova testemunhal com elementos aptos a caracterizar a responsabilidade civil, e não 
apenas a funcional. 
c) exata identificação do devedor e testemunhas (RG, CPF, endereço atual e telefone); 
d) valor exato do débito; 
e) realização de tentativa de cobrança amigável com a respectiva comprovação de recebimento da notificação; 
f) concessão de ampla defesa. 

 
 

 
Documento assinado eletronicamente por Tatiana Batista, Procurador(a) Chefe, em 27/09/2021, às 
18:49, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Juliana Mieko Odani Sigahi, Procurador(a) do Município, 
em 27/09/2021, às 21:05, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do 
Decreto 55.838/2015 

 

 
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, 
informando o código verificador 052667850 e o código CRC 58F196AD. 
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