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SENTENÇA

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela
ajuizada  por ALINE  RIBEIRO  GONÇALVES em  face  de CEUMA  –
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR,  ambos  devidamente  qualificados
nos autos.

Aduz a autora que, no primeiro semestre de 2015, concluiu o 1.°
período do Curso de Medicina, na Faculdade Souza Marques no Estado do Rio
de Janeiro. 

Alega também que, em decorrência de ter sido vítima de crime
de  roubo  naquele  Estado,  sofreu  significativo  trauma,  necessitando,  por
conseguinte, de tratamento médico e psicológico, bem como do auxílio de sua
família, motivo que a fez retornar para a cidade de São Luís-MA.

Juntou para alicerçar tais afirmações BO da polícia civil do Rio
de Janeiro (fls. 25), contendo  notitia criminis  de assalto a mão armada contra
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pessoa estranha à relação processual, qual seja VERONICA ALVES SOARES
LISBOA, bem como um atestado firmado por médico psiquiátrico (fls. 30), em
folha padrão de receituário, relatando respectivamente o mencionado roubo e o
alegado transtorno psicológico.

Narra,  ainda,  que  com  o  intento  de  dar  continuidade  a  sua
graduação e ao seu tratamento, inscreveu-se para participar do processo seletivo
da  ré,  já  que  esta  é  a  única  instituição  privada  de  ensino  superior  que
disponibiliza o Curso de Medicina nesta Capital.

Segue afirmando que no dia 24 de julho do mesmo ano, ocorreu
a  abertura  de  processo  seletivo  constando  09  (nove)  vagas  na  categoria  de
transferência externa para o curso em questão, sendo que destas, apenas 06 (seis)
foram preenchidas, restando 03 (três) vagas ociosas.

Sustenta que o retorno das aulas ocorreria no dia 03 de agosto de
2015 e que necessitava da efetivação da sua transferência já que existiam, repita-
se, 03 (três) vagas remanescentes.

Em sede de liminar, requereu que fosse determinado à instituição
demandada  promover  a  sua  transferência  e  matrícula  para  o  2.°  (segundo)
período do Curso de Medicina. No mérito, pleiteia a confirmação da medida e
que seja julgado procedente o pedido.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 19/57.

Em decisão inicial, proferida por este juízo (fls. 60/62), em razão
da  documentação  apresentada  ser  insuficiente  para  o  convencimento  deste
magistrado,  reservamo-nos  o  direito  de  apreciar  o  pedido  de  liminar  após  a
manifestação da parte demandada.

Agravo de instrumento interposto às fls. 76/107, sendo a tutela
recursal  deferida  pelo  Relator  (fls.  109/112),  posteriormente  confirmada  pela
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça (fls. 235/239),  determinando que a
instituição universitária ré procedesse com a transferência e matrícula da autora
no 2.° (segundo) período do Curso de Medicina, o que foi cumprido.

Em  sua  contestação  (fls.  119/205),  a  ré  confirmou  que  a
demandante era candidata em processo seletivo de transferência externa, tendo
esta  participado da  primeira  seleção,  na  qual  não  obteve  aprovação,  por  não
atingir a média mínima.



Alega, ainda, que em decorrência do não preenchimento de todas
as vagas, abriu um termo aditivo ao edital de transferência, e que utilizou como
critério avaliativo a média do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), porém
a autora não se inscreveu.

Declara que nunca manifestou oposição quanto ao ingresso da
autora  na  instituição  universitária,  e  que  esta  participou  de  todos  os
procedimentos que os demais concorrentes participaram, porém não obteve êxito
em ser aprovada, não havendo, portanto, qualquer fato que a prejudicasse ou que
a desfavorecesse no certame.

Afirma que o regulamento da instituição foi aplicado de forma
legal e uniforme para todos os candidatos, não havendo assim praticado nenhum
ato ilícito, e que a demandante não efetuou a matrícula por não ter preenchido os
requisitos necessários para tanto.

No mais, requereu a total improcedência dos pedidos formulados
na  inicial,  bem  como  a  condenação  da  autora  ao  pagamento  das  custas
processuais e dos honorários advocatícios.

Com a contestação vieram os documentos de fls. 124/205.

Em sua réplica (fls. 213/234), a parte autora ratifica os pedidos
da exordial.

Em  sede  de  audiência  de  conciliação  (fls.  249),  não  houve
composição. Pelas partes foi pleiteado o julgamento antecipado da lide, por se
tratar de matéria unicamente de direito.

Em petição atravessada às fls. 255/260, a parte requerida informa
que,  em decorrência de uma auditoria  realizada em sua secretaria acadêmica,
restou verificado que o histórico apresentado pela parte requerente à época de sua
matrícula,  foi  adulterado,  não  condizendo com as  informações  prestadas  pela
Escola de Medicina Souza Marques (RJ), na qual a autora afirma ter concluído o
primeiro período do Curso de Medicina.

Em  sua  manifestação,  a  parte  requerente  alega  que  a  ré  não
apresentou os originais  dos documentos,  os quais  alega que são fraudulentos,
pois somente apresenta cópia do mencionado documento, no corpo da petição de
informações (255/260), o que impossibilita até mesmo a análise, pelo juízo, da
documentação referida.



Esclarece,  ainda,  que  não se  trata  de  fraude,  mas  sim de  um
imbróglio causado pela ré ao analisar as diferenças da sua grade curricular e da
Universidade Souza Marques. Conclui a autora requerendo o julgamento da lide.

Em petições posteriores, a instituição demandada também insiste
no julgamento da ação.

É o relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

a) Prolegômenos dos fundamentos da sentença  

Inicialmente, ressalto que este processo faz parte da Meta 2 do
CNJ e deve ter a resolução do mérito decidida neste ano, até o dia 19 do mês de
dezembro,  nada  obstando que  o  faça  logo,  conquanto  este  juízo  não escolhe
demandas  para  proferir  sentenças  e  o  processo  se  encontra  concluso  para
julgamento desde 22/04/2019. 

Ponderado esse  aspecto,  acrescento,  ainda,  que,  na  elaboração
desta  sentença,  observou-se  o  atendimento  ao  princípio  constitucional  da
razoável  duração  do  processo  (art.  5.º,  LXXVIII,  CF)  e  aos  princípios
processuais da coerência e integridade das decisões judiciais (arts.  371, 926 e
927, CPC), como força e referência normativa da Constituição Federal.

Talvez seja esta a primeira sentença, cujo mérito é enfrentado,
nesta  comarca,  para  desacolher  a  pretensão autoral  de  manter  matriculada no
Curso de Medicina da faculdade ré uma aluna que se submetera a vestibular em
outra instituição privada universitária da federação e, por via judicial, alegando
problemas psicológicos e de depressão,  obteve liminar,  em segunda instância,
para obrigar universidade local a proceder sua matrícula e a conservar esse status
quo até a conclusão do referido curso universitário.

Além da profissão de magistrado, exerço o magistério superior
há  33  anos  na  Universidade  Federal  do  Maranhão.  Inserido  nesse  contexto
universitário,  não enxergo,  à  primeira  vista,  dificuldade em dirimir  a questão
pleiteada na peça vestibular. Contudo, a causa exige rigoroso exame para não
gerarmos susceptibilidade, idiossincrasia ou sinestesia em defesa ou detrimento
de uma moral social baseada no preconceito ou nas liberalidades que formam o
conceito de dignidade humana ou deformam o caráter das pessoas.    



Vencida  essa  explicação  inicial,  no  fundo  dispensável,  mas
prudente, deve ser dito também que o fato em apreciação envolve a força cega
das emoções que nos leva, muitas vezes, a seguir caminhos que a racionalidade
não aprova, ainda que um sentimento de piedade se abata sobre nosso espírito,
posto que a noção de responsabilidade supera os limites da conivência frente à
inverossimilhança do que se alega.

A crença em nossas convicções e reivindicações, faz-nos ver o
Direito  como  uma  ciência  exata,  onde  procuramos  sempre  uma  resposta
aritmética  para  favorecer  nosso  ponto  de  vista.  Isso  acontece,  por  exemplo,
quando decidimos propor uma medida judicial com enfoque puramente egoísta,
baseado numa parcialidade que nos impede de fazer uso razoável das faculdades
do espírito e nos conduz a prejulgamentos que o magistrado jamais faria.

Esse estado de confiança, como guia emocional, é a chave para a
vulnerabilidade do jurisdicionado na medida em que o Direito, visto com o olhar
tirânico ou contemplativo, nem sempre é chancelado pela esfera judicial, onde
prepondera o fundamento em axiomas que resultam de fatos que são valorados
com base em normas de matriz constitucional que lhes dão sustentação.

Não é nossa intenção adentrar no campo da psicofisiologia, mas
apenas demonstrar que o aspecto autocentrado de nossas pretensões pode nos
remeter a um abismo sem fim, onde a emoção não possa ser dimensionada como
valor jurídico, porque esconde apenas a face de uma operação matemática fictícia
e imaginária, incompatível com o mundo real, onde a vida jurídica impõe a todos
a prática  de  ações  humanas  virtuosas  que  possam ser  valoradas  e  protegidas
sempre que forem malferidas pela conduta antijurídica de qualquer pessoa.

É óbvio que os juízes também expressam emoções e tendências
em  seus  julgamentos.  Porém,  não  podem  sublimar  o  papel  delas  no
desenvolvimento da razão, pois é este estado humano que lhes garante a plena
neutralidade em suas decisões.  A ponte entre o Direito e a Justiça tem como
alicerce a razão jurídica baseada na prudência de o Juiz, como seu intérprete,
dizer o que é o Direito (no caso concreto) associado ao fato, ao valor e à norma
que lhe confere sustentação. Por isso é que a expressão jurisprudência, que não
se coaduna com metáforas, pleonasmos ou taxonomias, tem a função de explicar
esse  intricado  fenômeno  para  convencimento  das  partes  e  compreensão  dos
jurisdicionados.

Mais do que um estudo epistemológico sobre a questão litigiosa,
é importante examinar os direitos colidentes que se encontram em disputa, quais
sejam a pretensão da autora em permanecer matriculada no Curso de Medicina e



a  insurgência  da  faculdade  ré  contra  essa  situação,  por  conta  de  regra
constitucional  que  outorga  autonomia  universitária  às  instituições  de  ensino
superior.

Nosso interesse é verificar se o paradigma cultural dominante é
compatível  com  a  pretensão  resistida  dentro  dos  dilemas  abertos  da  pós-
modernidade ou se gravitam em torno da modernidade universitária que ainda
enfrentamos. Nesse caminhar de recortes sinuosos, buscamos uma decisão justa
e, por esse motivo, não podemos esquecer que, na esfera da lei o entrelaçamento
do ser e do dever ser, do  lógos, do ethos, do pathos, da norma e da vida, na
inescapável  dogmaticidade  do  Direito  contemporâneo,  é  de  fundamental
importância trazer para o ambiente jurídico não só o texto legislativo,  mas o
contexto em que os fatos que servem de espeque ao pedido da autora ocorreram.

Baseado em tais premissas, e buscando auxílio, se necessário for,
em outros campos do saber que extrapolam as fronteiras confortáveis da ciência
do  Direito,  onde  alguns  julgadores  evitam refugiar-se,  pretendemos  construir
sólida decisão que servirá de parâmetro aos casos que futuramente haveremos de
enfrentar sobre esse relevante tema.            

b) Da questão de mérito propriamente dita

Em que pese a petição do demandado às fls. 255/260, esta não
apresenta os originais dos documentos mencionados, o que prejudica a própria
análise da veracidade das informações contidas nos referidos pergaminhos, ainda
que a autora não tenha tido o zelo de contraditá-la com documentação atualizada
expedida pela faculdade onde alega haver prestado vestibular no Estado do Rio
de Janeiro.

Por  outro  lado,  saliento  que  a  análise  da  documentação
supracitada  não  influencia  no  exame  do  mérito  da  lide,  haja  vista  que  o
entendimento deste magistrado já se encontra consolidado por conta de reiteradas
decisões que vem prolatando neste juízo em fase de apreciação de pedidos de
tutela antecipatória.

Ultrapassada esta questão preambular, passo a analisar o mérito
da demanda, quer sob a matéria de fato, quer sob a ótica do direito, pois nosso
intuito é verificar, pormenorizadamente, se efetivamente algum direito assiste à
autora por conta do histórico processual que se apresenta nesta demanda.

 



O artigo  373  do  Código  de  Processo  Civil,  fiel  ao  princípio
dispositivo, de forma clara e expressa, estabelece as regras que definem o ônus
subjetivo da prova, repartindo-o entre as partes da seguinte maneira:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II  –  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Como se vê, o Código de Processo Civil, em relação a repartição
do  ônus  probatório,  estabelece  que  à  parte  autora  é  atribuído  o  encargo  de
comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca; e ao réu, por sua vez,
em se opondo contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de
comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do
direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.

Neste contexto, em que pese o transcurso de tempo, inclusive,
com informações  de  que  a  autora  já  se  encontra  na  iminência  de  conclusão
acadêmica da graduação, entendo que esta não se desincumbiu de seu ônus de
comprovar que estava apta a se matricular no Curso de Medicina da faculdade
demandada.

Por outro lado, a instituição requerida apresenta prova cabal de
que a autora não conseguiu nota suficiente no primeiro processo seletivo para
transferência externa (vestibular) a que se submeteu  (fls. 128/132), tampouco
concorreu  ao  preenchimento  das  vagas  restantes,  quando  do  lançamento  do
aditivo ao edital, que permitia a concorrência, mediante a simples apresentação
da  nota  alcançada  no  ENEM,  para  preenchimento  das  03  (três)  vagas
remanescentes.

Na  verdade,  a  instituição  universitária  ré  foi  compelida,  por
decisão  liminar  de  instância  superior,  permissa  maxima venia,  a  matricular  a
autora no segundo período do Curso de Medicina. A medida foi  devidamente
cumprida, como se observa dos autos, não obstante os reiterados protestos da ré
em petições posteriores.

Sabe-se que, ultimamente, inclusive, com ampla divulgação pela
imprensa  local,  mediante  repercussão  na  esfera  de  outros  poderes,  como  o
Legislativo (que se arvorou na condição de arauto da moralidade, para ensaiar
instalação  de  CPI  contra  a  prática  de  concessão  de  liminares  do  tipo  aqui
discutida, por determinada comarca do interior deste Estado), a questão tornou-se
pública e foi alvo de várias críticas por parte de setores da sociedade organizada,



que enxergam na conduta de pessoas, que buscam o ingresso em universidades
públicas ou particulares, sem submeterem-se ao precedente concurso vestibular
uma fraude, que pode prejudicar a própria qualidade da formação acadêmica pela
inidoneidade dos meios utilizados para a conquista do acesso.

Não  obstante  isso,  põe-se  em  risco  a  credibilidade  da
administração  da  Justiça  na  medida  em  que  a  universidade  é  compelida  a
matricular,  sem  a  obrigatoriedade  de  submissão  a  vestibular  e  sem  atender
requisitos  do  ENEM,  candidata  que  obteve  reprovação  em  seletivo  outrora
realizado  pela  instituição  acadêmica  e  que,  tendo  nova  chance  em  aditivo
editalício, não apresentou, quando convocada, pontuação obtida no ENEM.

Fascinada  pela  sua  tenacidade,  a  autora  recorre  ao  Judiciário
para  suprir  seu  inexitoso  desempenho.  Isto  chama-se má-fé,  conquanto  todo
cidadão,  que  se  encontrar  em  posição  jurídica  similar  aos  demais,  tem  a
obrigação de orientar-se pelo dever geral de conduta a todos imposta. Ora, todos
os candidatos que se submeteram ao vestibular da instituição ré estavam sujeitos
à seleção e, nessa condição, aceitaram os termos do edital, como norma regente
do concurso.

Somente a autora, utilizando-se de argumento falacioso, recusou-
se  a  cumprir  os  requisitos  objetivos  prescritos  nas  Resoluções  do  MEC para
ingresso  na  carreira  acadêmica.  Buscou,  através  da  via  judicial,  decisão
coercitiva para obrigar a realização de sua matrícula no Curso de Medicina da ré,
criando, com irrefreável obstinação, um modelo inusitado de acesso à formação
superior, cuja lógica atende apenas aos interesses dos ineptos e dos apaniguados.

E qual  foi  o fundamento judicial  da pretensão da autora  para
deixar de prestar o vestibular ou apresentar avaliação do ENEM, como condição
obrigatoriamente imposta a todos os candidatos para ingresso na Universidade
ré?

Respondo: primeiramente uma notitia criminis unilateral descrita
em um BO policial (fls. 25) indicando pessoa estranha à relação processual, ou
seja,  a  senhora  VERONICA ALVES  SOARES  LISBOA CAMPOS como
vítima de assalto a mão armada no Estado do Rio de Janeiro, meses após haver
sido aprovada no vestibular em uma faculdade particular daquele Estado. Veja-se
que o nome da autora sequer é mencionado no referido Boletim de Ocorrência.

O  outro  argumento,  cinge-se  à  alegação  de  ser  portadora  de
transtorno psicológico com diagnóstico para depressão,  síndrome do pânico e
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estresse,  apontado  em  atestado  médico  manuscrito  em  receituário  padrão  de
hospital público.

Finalmente,  o  fato  de  existirem  três  vagas  remanescentes  na
instituição universitária ré para ingresso no Curso de Medicina. Acrescento que a
instituição  estabeleceu  critérios  para  preenchimento  destas  vagas.  Porém,  a
autora se recusou a cumprir.

Ora, nenhum dos fundamentos pode sustentar a procedência do
pedido, por falta de amparo legal.  A uma, porque crimes contra o patrimônio
podem ocorrer em qualquer lugar; nem mesmo usando da mais extrema cautela
conseguimos evitá-los, quando sua consumação é, geralmente, inesperada. Além
disso, no registro de uma ocorrência policial, podemos relatar com parcialidade
ou  desvio  de  caráter  o  que  quisermos.  Por  último,  deve  ser  dito  que  o  BO
anexado à petição inicial (fls. 25) não aponta a autora como tendo sido vítima de
qualquer crime contra o patrimônio na cidade do Rio de Janeiro.

A  duas,  porque  não  consta  nos  autos  qualquer  laudo
psiquiátrico/psicológico ou  mesmo  histórico  ambulatorial que  relate  o
minucioso  diagnóstico  da  doença  (cuja  classificação  é  vasta  e  variada),  sua
origem,  seus  sintomas,  exames  clínicos,  sinais  característicos,  causas
nosológicas, crises episódicas, conduta medicamentosa e terapêutica. 

O documento juntado pela autora é, na verdade, um minúsculo
relatório  manuscrito  por  médico  psiquiatra  que  aponta  patologia  sem  a
observância de critério clínico e científico. Não é perícia, porque seu signatário
não foi nomeado por este juízo para exercer tal múnus. Mas ainda que fosse visto
como um laudo pericial não vincularia a decisão judicial, por força do disposto
no art. 479, do CPC. 

Sendo assim, o parecer lançado no opistógrafo de fls.  30 não
preenche  os  requisitos  de  um  laudo  médico  para  indicação  de  transtorno
psiquiátrico ou psicológico, porquanto a elaboração desse documento deve ser
resultante de longo acompanhamento e estudo da psicopatologia do paciente, a
fim  de  que,  após  acurada  análise,  resultante  de  iterativas  e  prolongadas
entrevistas, exames clínicos e psicodinâmica, possa ser feito diagnóstico preciso
e, se possível, conclusivo, com indicação de conduta terapêutica.  

No que diz respeito à existência de vagas à época na instituição
ré, isso é inegável. Porém, a instituição exigiu um requisito normativo básico,
qual seja a avaliação da autora e dos demais candidatos pela nota do ENEM.
Esse critério foi adotado para todos os candidatos. Contudo, a autora não quis se



submeter a esse requisito normativo e optou por obter o acesso pela via judicial,
como se fosse legítimo ao Judiciário obrigar a instituição universitária a realizar
sua matrícula em curso superior bastante concorrido.

Em consequência, o argumento policial é completamente frágil e
insipiente. Numa só palavra, pode-se dizer frívolo. Do mesmo modo, insista-se, o
relatório psiquiátrico firmado pelo esculápio não apresenta diagnóstico seguro,
porquanto  é  vago,  obscuro,  fugídio,  insueto,  inusitado,  por  isso  mesmo,
insuficiente  para  definir,  com  segurança  e  inequivocidade,  quadro  clínico
compatível  com  a  patologia  diagnosticada.  Finalmente,  se  havia  uma  regra
estabelecida para participar do certame e a autora não cumpriu, jamais pode tirar
benefício de sua rebeldia ou incúria.

Num concurso público, cada pessoa deve ser avaliada conforme
seus próprios  méritos,  posto não ser  permitido a ninguém obter  vantagem de
situação  que  não  foi  proporcionada  aos  demais  concorrentes.  A conduta  da
autora, como se vê, está revestida de ilicitude e antijuridicidade. Por isso mesmo,
não pode ser abonada pelo Poder Judiciário.

A propósito  do álibi  psiquiátrico apresentado pela  autora para
justificar sua patologia, o eminente desembargador Kleber Costa Carvalho, num
caso  similar,  em  decisão  recente  (30/09/2019),  proferida  no  Agravo  de
Instrumento n.º 0808631-80.2019.8.10.0000 – São Luís, assim se manifestou:

“Na espécie,  contudo,  dos  documentos juntados pelo autor
(agravado)  no  processo  de  origem  (n.º  0835389-
93.2019.8.10.0001),  não  há  qualquer  elemento  probatório
capaz de demonstrar, de forma inequívoca, a necessidade de
residir  próximo  de  sua  família  por  razões  de  cunho
psicológico, bem como o fato de seu genitor estar acometido
de grave doença.
Na  verdade,  o  parecer  psiquiátrico  apresentado  (ID
22968955) expressa tão somente – em uma única linha escrita
–  uma  solicitação  de  “acompanhamento  psicológico”,  sem
qualquer  recomendação  e  justificativa  quanto  à  alegada
imprescindibilidade  de  realização  do  tratamento
exclusivamente na cidade de São Luís, inexistindo vinculação
da terapia à proximidade do núcleo familiar.”

A jurisprudência, a respeito do tema em estudo, também abona
essa tese, conforme se observa de um acórdão colhido a esmo, proferido pelo
TRF da 1.ª Região:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA.  ENSINO  SUPERIOR.  TRANSFERÊNCIA
EXTERNA.  IMPETRANTE  ACOMETIDA  DE
TRANSTORNO  PSIQUIÁTRICO.  NECESSIDADE  DE



ACOMPANHAMENTO  FAMILIAR.  AUSÊNCIA  DE
PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 49 da Lei 9.394/1996 - Lei de Diretrizes
e  Bases  da  Educação  Nacional,  as  instituições  de  ensino
superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para
cursos afins, na hipótese de existência de vagas e mediante
processo seletivo.
2. Apelação interposta em face de sentença que, confirmando
a liminar, denegou a segurança postulada, por meio da qual a
impetrante  pretendia  a  transferência  do  seu  curso  de
Medicina,  do  Centro  Universitário  Unirg,  no  Estado  do
Tocantins,  para  a  Universidade  Católica  de  Goiás  (PUC-
Goiás), por motivo de transtorno psiquiátrico (depressão).
3.  Os  documentos  juntados  aos  autos  demonstram  que  a
impetrante é portadora de  depressão e, muito embora esta
patologia  possa  representar  risco  para  a  paciente  e  seja
recomendado o apoio familiar, não existe previsão legal para
transferência de aluno, independentemente da existência de
vagas e de procedimento de seleção, por problemas de saúde,
ainda que congêneres os estabelecimentos de ensino.
4.  Em feito  similar  este  Relator  negou provimento  à  remessa
oficial e manteve a sentença de primeiro grau que  concedeu a
segurança e determinou que a PUC Goiás procedesse à inscrição
da impetrante no Curso de Medicina, por meio de transferência
externa por motivo de doença, em razão de que naquele caso a
impetrante objetivava a transferência de curso da PUC do Paraná
para  a  PUC  Goiás,  instituições  que  além  de  congêneres  são
similares na metodologia e nível  de exigência para ingresso e
permanência  no  curso.  Ver  REOMS  0029029-
18.2014.4.01.3500/GO,  Rel.  Desembargador  Federal  Néviton
Guedes, Quinta Turma, e-DJF1 p.445 de 29/09/2015.
5. O tema não está pacificado nesta Corte, tendo sido suscitado
incidente  de  uniformização  de  jurisprudência  nos  autos  da
Apelação  2008.35.00.007512-8/GO,  ainda  pendente  de
julgamento pela Terceira Seção, MAS, NO PRESENTE CASO,
ENTENDO  QUE  DEVE  SER  PRIVILEGIADA  A
AUTONOMIA  DIDÁTICO-CIENTÍFICA  DA
INSTITUIÇÃO  PARA  DISPOR  SOBRE  A  FORMA  DE
INGRESSO DE ALUNOS EM SEU CORPO DISCENTE,
NÃO  CABENDO  AO  JUDICIÁRIO  CRIAR  VAGA  NA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
6.  Apelação a que se nega provimento. Sentença mantida.
Decide a Quinta Turma ampliada, por maioria, negar provimento
à apelação, nos termos do voto do relator.” (Apelação Cível N.º
0028507-54.2015.4.01.3500/GO.  Relator  Juiz  Federal
Convocado  Henrique  Gouveia  da  Cunha,  julgado  em
04/04/2017).



No mesmo sentido, confira-se outro julgado do referido Tribunal
Regional Federal:

“ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA
EM CARÁTER EXCEPCIONAL. MATRÍCULA OBRIGATÓRIA.
DOENÇA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
1.  Não  existe  previsão  legal  para  transferência  de  aluno,
independentemente da existência de vagas, por problemas de
saúde, ainda que congêneres os estabelecimentos de ensino.
2.  A  transferência  facultativa  de  alunos  regulares,  entre
instituições de ensino superior, está regulamentada pela Lei n.
9.394/1996 e pressupõe a existência de vagas e aprovação do
aluno em prova de transferência.
3. Sentença reformada.
5. Remessa  oficial  provida.”  (REOMS  0003620-
50.2008.4.01.3500/GO,  Rel.  Desembargador  Federal  Daniel
Paes Ribeiro, Sexta Turma, e-DJF1 p. 265 de 13/10/2009).

Não é tão simples, como pretende a autora, obter a chancela do
Poder Judiciário para legitimar o ingresso de aluno em universidades públicas ou
privadas.  Todas  elas  são  regidas  por  legislação  constitucional  e
infraconstitucional  que  as  submetem à  fiscalização  da  União  e  dos  Estados,
através dos Tribunais de Contas e do Ministério competente. Existem resoluções
do MEC que regulamentam o ingresso do aluno em todos os níveis de ensino da
educação nacional que não podem ser olvidadas. A que rege o vestibular, por
exemplo, é uma delas.   

    
Desta  forma,  consigno,  ser  inafastável  a  autonomia  da

Universidade (pública ou privada) para disciplinar, normatizar seus atos internos,
elaborar e alterar critérios de seleção para garantir a qualidade do ensino,  sob
pena de afrontar sua função didático-científica conferida às instituições de ensino
superior, conforme disciplinado  pelo art. 207 da Constituição Federal, in verbis:

Art.  207  -  As  universidades  gozam  de  autonomia  didático-
científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e
obedecerão  ao  princípio  de  indissociabilidade  entre  ensino,
pesquisa e extensão.

A respeito  do  tema,  o  art.  49  da  Lei  n.º  9.394/1996  (Lei  de
Diretrizes e Bases da Educação) estabelece:

Art.  49.  As  instituições  de  educação  superior  aceitarão  a
transferência  de  alunos  regulares,  para  cursos  afins,  na
hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo. 



Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma
da lei.

A Lei n.° 9.536/1997, ao regulamentar o parágrafo único do art.
49, acima citado, obtempera:

Art. 1.º A transferência  ex officio a que se refere o  parágrafo
único do art. 49 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema
de  ensino,  em  qualquer  época  do  ano  e  independente  da
existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal
civil  ou  militar  estudante,  ou  seu  dependente  estudante,  se
requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de
ofício,  que  acarrete  mudança  de  domicílio  para  o  município
onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais
próxima desta.

 
É por essa razão que se sobressai na doutrina e na jurisprudência

pátrias o entendimento de que as Universidades possuem autonomia didática,
não  cabendo  ao  Poder  Judiciário  interferir  nessa  administração,  quando  não
demonstrada a violação de lei, resoluções ou de princípios normativos aplicáveis
à espécie.

Ademais, a finalidade da previsão constitucional da autonomia
universitária é meio de qualificar o ensino e formar bons profissionais. Nesse
diapasão, o foco da questão a ser decidida reside na legalidade de a universidade
não  admitir  aluno  que  não  alcance  nota  suficiente  para  o  ingresso  no  curso
desejado (exigida no edital), notadamente para o Curso de Medicina, que é ainda
mais seletivo, pois além de ser profissão que exige alta capacidade intelectual é
um dos processos seletivos mais concorridos de todas as instituições de ensino
superior do país, seja ela pública ou privada.

Sobre essa relevante questão, uma plêiade de constitucionalistas,
brasileiros  e  estrangeiros,  se  pronunciam  nemine  discrepante  sobre  a  gestão
democrática das universidades, sempre voltada para a garantia de qualidade do
ensino,  mediante  seleção igualitária  das  pessoas  que pretendam ter  acesso ao
ensino superior. Ouçamo-los:

“A autonomia das  Universidades  está  compreendida na noção
geral  de  autonomia  caracterizada  como  um  ‘núcleo  de
competência autônoma, assinalado pela Constituição, dentro do
qual  agem por  sua  conta  e  risco,  atendidos,  por  evidente,  os
limites  constitucionais’.  Aqui  é  importante  ressaltar que  ‘a
competência para legislar sobre o que lhe é próprio tem por

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art49p
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escopo  a  colmatação  das  áreas  de  peculiar  interesse
propositalmente  não  preenchidas  pelo  legislador  (por
determinação  constitucional),  com  vistas  à  consecução  de
seus objetivos institucionais’. Deste modo, revestidas de tais
atributos  (e  desde  que  emitidas  validamente)  as  normas
universitárias integram a ordem jurídica como preceitos de
valor  idêntico  ao  da  lei  formal  na  escala  de  suas  fontes
formais,  e  de  idêntica  hierarquia  em  relação  às  demais
normas, gerais e especiais, que promulgadas com base no art.
24,  inciso  IX,  da  Constituição  Federal,  disponham  sobre
matéria  de  cunho  didático-científico,  administrativo  e  de
gestão financeira e patrimonial, e cujo sujeito passivo sejam
as universidades.
Esse entendimento sobre a condição não hierárquica traz uma
importante  consequência  jurídica  que  é  a  ‘prevalência  das
decisões legais da universidade sobre normas exógenas de igual
valor,  no que respeita a seu peculiar interesse.  EM OUTRAS
PALAVRAS,  A  LEGISLAÇÃO  UNIVERSITÁRIA,  NO
ÂMBITO  DE  SUA  COMPETÊNCIA,  AFASTA  A
INCIDÊNCIA  DE  NORMAS  GERAIS  QUE  NÃO
TENHAM  NATUREZA DIRETIVO-BASILAR,  QUANDO
INVADAM  SUA  ESFERA  DE  INCIDÊNCIA  (...)  ESSE
TALVEZ  SEJA  O  DESDOBRAMENTO  MAIS
SIGNIFICATIVO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. A
UNIVERSIDADE  É  UMA  ENTIDADE  NORMATIVA.
PRODUZ  DIREITO;  SUAS  NORMAS  INTEGRAM  A
ORDEM JURÍDICA PORQUE ASSIM DETERMINOU A
NORMA FUNDAMENTAL DO SISTEMA.” (In Comentários
à  Constituição  do  Brasil.  São  Paulo:  Saraiva/Almedina.  J.  J.
Gomes  Canotilho,  Gilmar  Mendes,  Ingo  Wolfgang,  Lenio
Streck, 2014, p. 1969).  

Assim, no caso dos autos, observo que a autora propôs ação com
o intuito de obter medida judicial substitutiva ao processo seletivo, já que não
conseguiu a nota mínima suficiente para ingresso na faculdade de medicina, pois
somente  alcançou  nota  3,5  (três  e  meio),  tampouco  se  inscreveu  no  outro
processo  seletivo  lançado  pela  requerida  para  preenchimento  das  vagas
remanescentes que estavam abertas pelo critério do ENEM.

Desse modo,  entendo que a  autora  não pode se beneficiar  de
medida  judicial  para  livrar-se  do processo seletivo (a  todos  imposto)  e  obter
formação  acadêmica,  de  maneira  indevida,  pois  a  interferência  jurisdicional



somente  é  cabível  quando  demonstrada  ilegalidade  na  conduta  da  insituição
universitária,  quando  da  seleção  dos  candidatos,  situação  que  não  foi
comprovada pela promovente.

Esclareço que a existência das vagas, conforme relata a ré, em
sua contestação, se deu exatamente porque os candidatos, assim como a autora,
não alcançaram a média para preenchimento das mesmas. Por outras palavras,
vale dizer, a situação se enquadra dentro da outorga de autonomia às instituições
de ensino superior. 

É que a Constituição Federal possibilita a elas elaborem o edital
visando admitir alunos com média mínima suficiente para ingresso na academia,
na  medida  em  que  tal  exigência  didático-normativa  é  fundamental  para
selecionar profissionais com um padrão mínimo de qualidade, não cabendo ao
Poder  Judiciário  intervir  neste  processo  seletivo,  posto  ser  exclusivamente
acadêmico e de competência normativa da instituição de ensino superior.

Se a universidade tem em mira qualificar o aluno para que possa
assimilar determinado conteúdo, que será ministrado posteriormente, tal situação
não se afigura ofensiva à razoabilidade. Ao contrário, garantindo tais meios, a
instituição nada mais faz do que prestigiar o ensino de qualidade, o que reflete,
ao final, na formação de melhores profissionais.

Neste ínterim, entendo que a autora não pode ser beneficiada por
decisão precária, que, inclusive, vai totalmente de encontro às regras normativas
internas  devidamente  fixadas  pela  promovida,  no  âmbito  da  sua  autonomia
pedagógica.  A instituição universitária  ré  nada mais  fez  do que estabelecer  o
devido processo legal seletivo para todos os candidatos. Contra essa regra, não
pode haver impugnação, salvo se contiver violação a direito ou a preceito legal, o
que não ocorreu na presente hipótese.

Vale ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
em posicionamento há muito consolidado, tem reconhecido que o princípio da
autonomia das universidades não significa soberania dessas entidades, mas revela
a  impossibilidade  de  exercício  de  tutela  ou  indevida  ingerência  nas  suas
atividades, assegurando a estas instituições a discricionariedade de gerir o seu
funcionamento de forma ampla, incluindo a sua estruturação organizacional e de
suas  atividades  pedagógicas.  Portanto,  não trazendo a  lei  nenhuma limitação,
deve ser plena a autonomia referenciada na CF/88 (ADI 1.599 MC e RE 561.398
AgR).
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Aponto, ainda, que a situação da autora não se coaduna com a
conhecida teoria do fato consumado, pois nesta ótica, as situações jurídicas são
consolidadas pelo decurso do tempo, em decorrência de decisões judiciais, que
têm como fundamento básico o princípio da segurança jurídica e da estabilidade
das relações sociais, assim como a morosidade processual, o que não se enquadra
no presente caso, pois a demandante ingressou no curso, protegida por decisão
judicial precária, sem comprovar que estava plenamente apta para a matrícula.

Com efeito, a autora, na sua peça exordial, nem tampouco nas
subsequentes, nem mesmo se insurgiu contra a prova aplicada pela ré, na qual
não alcançou nota suficiente no processo seletivo, assim como não se inscreveu
no  novo  vestibular  previsto  no  aditivo  do  primeiro  edital  que  previa  o
preenchimento das vagas remanescentes através da nota do ENEM.

O propósito da ré era unicamente forçar, a todo custo, a prolação
de uma decisão judicial que desse foros de cidadania jurídica à sua pretensão,
bem como a procrastinação do julgamento do mérito  deste processo para dar
tempo de obter a tão almejada formação no Curso de Medicina.

A exagerada confiança da autora foi  alcançada pelo tempo da
razoável  duração do processo.  Não imaginou que,  no decorrer  do andamento
processual, pudesse a medida judicial provisória sofrer revogação por conta do
julgamento definitivo deste processo contrário à sua pretensão.

O STJ já  pacificou entendimento de que  "a teoria aplica-se
apenas em situações excepcionalíssimas, nas quais a inércia da administração
ou  a  morosidade  do  Judiciário  deram  ensejo  a  que  situações  precárias  se
consolidassem pelo  decurso  do  tempo",  conforme  explica  o  Ministro  Castro
Meira no RMS 34.189, não sendo o caso dos autos, pois apesar da autora já ter
cursado alguns períodos, como informado pela ré, ela ainda não concluiu o curso,
sendo plenamente possível a perda da eficácia da liminar pela improcedência do
pedido inicial, ao analisar o mérito da lide.

Somado a  isso,  importa  ressaltar  que quando da  prestação de
informações  ao  juízo  ad  quem  do  Agravo  de  Instrumento  (fls.  115/117),  foi
esclarecido que a autora se utilizou de meio ardiloso para conseguir a liminar
pretendida, visto que propôs a mesma ação concomitantemente neste e em outros
juízos desta Comarca de São Luís, e assim que alcançou a medida, no segundo
grau  de  jurisdição,  desistiu  dos  demais  processos  que  tramitavam nas  outras
varas.

Assim, resta demonstrado, desde o início, o ardil da parte autora
ao ilaquear,  com argumentos  estéreis,  a  boa-fé  do julgador,  bem como a  sua
inaptidão para ser matriculada no Curso de Medicina ofertado pela instituição
demandada. Tal atitude configura litigância de má-fé e atenta contra a dignidade
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da justiça, razão pela qual o pedido constante da petição inicial não merece ser
deferido.

E não há como recuar neste raciocínio, que manifesto em todas
as decisões que tenho proferido a respeito do fato em análise, posto que é dever
do magistrado ser íntegro e coerente em seus julgamentos, isto é, agir de forma
equânime para evitar solipsismo. Aliás,  coerência e integridade são princípios
reitores do Código de Processo Civil (art. 926/927), que devem ser observados
pelos tribunais e por todos os juízes, a partir da força normativa da Constituição
Federal.

Parafraseando  o  irreprochável  lecionamento  de  Lenio  Streck1,
exigir coerência e integridade do julgador significa “dizer que o aplicador não
pode dar  um drible  hermenêutico na causa ou no recurso,  do tipo seguindo
minha consciência, decido de outro modo”. 

Por  essa  razão,  mantendo  nesta  sentença  a  integridade  e  a
coerência com situações semelhantes que tenho tido a oportunidade de decidir, na
mesma linha de precedência, indefiro o pedido da autora pela ausência de amparo
legal, até porque penso que a função de magistrado não nos permite conceder
benefícios, nem privações ilegais a quem quer que seja.    

CONCLUSÃO

Ante o exposto e devidamente fundamentado, nos termos do art.
487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e determino, por via
de  consequência,  a  imediata  exclusão  do  corpo  discente  e  cancelamento  da
matrícula  da  autora  junto  ao  Curso  de  Medicina  da  ré,  qualquer  que  seja  o
período que a demandante se encontre cursando.  

Condeno, ainda, a autora ao pagamento das custas processuais e
dos  honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da
causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

São Luís, 1.º de novembro de 2019.

          Dr. José Eulálio Figueiredo de Almeida

Juiz de Direito Titular da 8.ª  Vara Cível de São Luís

1 Comentários ao Código de Processo Civil. Lenio Luiz Streck et alli. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1.187.




