
         
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

Agravo Interno Nº 2012152-67.2014.815.0000 – 4ª Vara Cível de Campina Grande
Relator para lavrar o Acórdão :Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado em

 substituição ao Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Agravante :Minervina Alda Cândido Gomes. 
Advogado :Thélio Farias.
Agravado :CESED – Centro de Ensino Superior e Desenvolvimento. 
Advogado :Gustavo Costa Vasconcelos. 

PROCESSUAL  CIVIL  –  AÇÃO  CAUTELAR  – 
INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO  SUPERIOR  –  PESSOA 
JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – DISCUSSÃO ACERCA 
DA  MATRÍCULA  DE  ALUNO  –  AÇÃO  DIVERSA  DO 
MANDADO  DE  SEGURANÇA  –  COMPETÊNCIA  DA 
JUSTIÇA  ESTADUAL  –  ENTENDIMENTO  DO  STJ  – 
PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

− Sendo interpostas ações cautelares, ações de conhecimento e 
quaisquer  outras  de  rito  especial,  a  regra  de  competência  será 
firmada  de  modo  diverso,  sendo  a  Justiça  Estadual  competente 
para o julgamento de tais ações, excluída tão somente a hipótese 
em que  a  União  e  suas  autarquias  estiverem incluídas  no  polo 
passivo.

– CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO 
SUPERIOR.MATRÍCULA.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL 
COMUM.
1.  Hipótese  em  que  a  Justiça  Federal  e  a  Justiça  Estadual  discutem  a 
competência para processamento e julgamento de Ação Ordinária, na qual se 
objetiva a matrícula em instituição privada de ensino superior.
2. A partir  do julgamento do Conflito de Competência 35.972/SP, a Primeira 
Seção decidiu que o critério definidor da competência da Justiça Federal é, em 
regra,  ratione personae,  isto  é,  leva em consideração a natureza das pessoas 
envolvidas na relação processual.
3. "Ações de conhecimento, cautelares ou quaisquer outras de rito especial que 
não o mandado de segurança - a competência será federal quando a ação indicar 
no pólo passivo a União Federal ou quaisquer de suas autarquias (art. 109, I, da 
Constituição  da  República);  será  de  competência  estadual,  entretanto, 
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quando  o  ajuizamento  voltar-se  contra  entidade  estadual,  municipal  ou 
contra  instituição  particular de  ensino."  (REsp 373.904/RS,  Rel.  Ministro 
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ de 09.05.2005).
4. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo de 
Direito da 1ª Vara de Itaperuna - RJ, o suscitado.
(CC 58.880/RJ,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 13/12/2006, DJ 01/10/2007, p. 200)

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos 
acima identificados.

ACORDA a Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça 
do Estado, por maioria, dar provimento ao agravo interno.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  Interno  interposto  por  Minervina  Alda 
Cândido Gomes, em face da decisão monocrática de fls. 232/242, de relatoria da Desa. 
Maria das Graças Morais Guedes.

Em síntese, a autora ingressou com “Medida Cautelar” visando a 
realização da sua matrícula no curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de 
Campina Grande, tendo o juízo a quo deferido o pedido liminar nos seguintes termos: 

“Por tudo o que consta nos autos,  DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR para 
determinar  que a  promovida realize,  no prazo de 48 (quarenta e  oito)  horas, 
mediante  apresentação  dos  documentos  exigidos  para  o  ato,  a  matrícula  da 
autora MINERVINA ALDA CANDIDO GOMES no curso de Medicina 2014.2, 
sob  pena  de  multa  diária  de  R$  500,00  (quinhentos  reais),  até  o  limite  de 
50.000,00 (cinquenta mil reais). 

Em face dessa decisão, a instituição promovida ingressou com o 
presente recurso pleiteando a reforma da decisão agravada. Liminarmente, porém, a Desa. 
Maria das Graças Morais Guedes, acolheu a preliminar de incompetência suscitada pelo 
CESED -  Centro  de  Ensino,  determinando,  por  consequência,  a  remessa  dos  autos  à 
Justiça Federal. 

No  presente  Agravo  Interno,  o  Dr.  Marcos  Coelhos  de  Salles, 
convocado para substituir a Exa. Desa. Maria das Graças, manteve a decisão monocrática 
da relatora, reafirmando a competência da Justiça Federal para o julgamento da presente 
lide. 

É o breve relatório. 

Voto. 

A matéria debatida na presente hipótese, cinge-se à verificação da 
competência  para  o  julgamento  da  lide,  sendo  pertinente,  pois,  a  análise  de  algumas 
peculiaridades essencialmente vocacionadas à definição da controvérsia. 
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Inicialmente, é preciso esclarecer que o caso em exame refere-se a 
uma  Ação  Cautelar,  e  não  a  uma  Ação  Mandamental,  conforme  equivocadamente 
consignado na decisão monocrática proferida pela Exma. relatora.

Referida  observação,  embora  aparentemente  singela,  constitui 
elemento essencial à análise da competência,  sobretudo ao se considerar que a própria 
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem  realizado  distinção  no  tocante  à 
natureza das diferentes ações interpostas contra uma instituição de ensino particular. 

Em  resumo,  o  STJ  tem  reiteradamente  decidido  que  a  Justiça 
Federal é competente para processar e julgar o Mandado de Segurança impetrado contra 
universidades particulares, ainda que a matéria tratada verse sobre atos de gestão dessas 
instituições. Sobre isso, aliás, não há controvérsias.

Contudo,  sendo  interpostas  ações  cautelares,  ações  de 
conhecimento e quaisquer outras de rito especial, a regra de competência será firmada de 
modo diverso, sendo a Justiça Estadual competente para o julgamento de tais ações, 
excluída tão somente a hipótese em que a União e suas autarquias estiverem incluídas 
no polo passivo, conforme se infere: 

PROCESSUAL  CIVIL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA. 
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  ATO  DE  DIRETOR  DE  FACULDADE 
PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. Cinge-se a controvérsia em definir o juízo competente para processar e julgar 
mandado de segurança impetrado contra ato de Diretor de faculdade privada, 
que impediu a re-matrícula do impetrante em seu curso de graduação.

2. O Juízo de Direito declinou da competência ao argumento de que "tratando-se 
de  mandado  de  segurança  impetrado  contra  ato  de  Diretor  de  faculdade 
particular  de  ensino,  que  atua  por  delegação  do  Poder  Público  Federal,  a 
competência para o julgamento do writ é da Justiça Federal, nos termos do art. 
109, inciso VIII, da Constituição Federal".

3. O Juízo Federal suscitou o presente conflito aduzindo que o artigo 2º, da Lei 
nº 12.016/09 "restringe a atuação da autoridade apontada como coatora para que 
seja  considerada  como  'federal'  aquela  autoridade  de  que  emanem  atos  que 
tenham consequência patrimonial  a  ser  suportada pela União Federal  ou por 
entidade por ela controlada".

4.  A alteração  trazida  pela  Lei  nº  12.016/09  com  relação  ao  conceito  de 
autoridade federal em nada altera o entendimento há muito sedimentado nesta 
Corte acerca da competência para julgamento de mandado de segurança, já que 
não houve modificação substancial na mens legis.

5. O mero confronto dos textos é suficiente para corroborar a assertiva. O artigo 
2º da nova lei define "autoridade federal" para fins de impetração do mandamus, 
nos  seguintes  termos:  "Considerar-se-á  federal  a  autoridade  coatora  se  as 
consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado 
houverem de ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada".

6.  Já  o   artigo  2º  da  Lei  nº  1.533/51  dispunha:  "Considerar-se-á  federal  a 
autoridade coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o 
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qual se requer o mandado houverem de ser suportadas pela União Federal ou 
pelas entidades autárquicas federais".

7. Permanece inalterado o critério definidor da competência para o julgamento 
de mandado de segurança,  em que  se leva  em conta a  natureza  das  pessoas 
envolvidas na relação processual, ratione personae, sendo irrelevante, para esse 
efeito e ressalvadas as exceções mencionadas no texto constitucional, a natureza 
da controvérsia sob o ponto de vista do direito material ou do pedido formulado 
na demanda.

8. Nos processos em que envolvem o ensino superior, são possíveis as seguintes 
conclusões:  a) mandado de segurança - a  competência será federal  quando a 
impetração voltar-se contra ato de dirigente de universidade pública federal ou 
de  universidade  particular;  ao  revés,  a  competência  será  estadual  quando  o 
mandamus for impetrado contra dirigentes de universidades públicas estaduais e 
municipais,  componentes  do  sistema  estadual  de  ensino;  b)  ações  de 
conhecimento,  cautelares  ou quaisquer outras de rito especial  que não o 
mandado de segurança - a competência será federal quando a ação indicar 
no pólo passivo a União Federal ou quaisquer de suas autarquias (art. 109, 
I, da Constituição da República); será de competência estadual, entretanto, 
quando  o  ajuizamento  voltar-se  contra  entidade  estadual,  municipal  ou 
contra instituição particular de ensino.

9. Na hipótese, cuida-se de mandado se segurança impetrado por aluno com 
o  fim  de  efetivar  sua  re-matrícula  na  Faculdade  de  Administração  da 
FAGEP/UNOPAR – entidade particular de ensino superior – o que evidencia a 
competência da Justiça Federal. 10. Conflito negativo de competência conhecido 
para declarar a competência do Juízo Federal, o suscitante.  (CC 108.466/RS, 
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2010, 
DJe 01/03/2010)

Em outro  precedente  paradigmático,  o  STJ  manteve  decisão  do 
TRF4, que se declarou incompetente para o julgamento de Ação Civil Pública interposta 
contra a UNISUL, corroborando, portanto a competência da Justiça Estadual, in verbis: 

PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CIVIL PÚBLICA. 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO. DANOS CAUSADOS AOS 
ALUNOS  EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE  AUTORIZAÇÃO  DO 
MEC.  ILEGITIMIDADE  DA  UNIÃO.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA 
ESTADUAL.
1. A verificação da existência ou não de interesse da União deve ser feita caso a 
caso, de acordo com a natureza do instrumento processual utilizado.  Afastada 
pela Justiça  Federal  o  interesse  da União,  compete à Justiça Estadual  o 
julgamento da ação voltada contra instituição particular. 2. Precedentes: CC 
1.084.66/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 1º/3/2010; EDcl 
nos  EDcl  no  REsp  1.307.973/PE,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell  Marques, 
Segunda Turma, DJe 22/8/2013. 3. Recurso especial a que se nega provimento. 
(REsp  1257629/SC,  Rel.  Ministro  OG  FERNANDES,  SEGUNDA TURMA, 
julgado em 20/02/2014, DJe 19/03/2014)

CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  INSTITUIÇÃO  PRIVADA DE  ENSINO 
SUPERIOR.MATRÍCULA.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL 
COMUM.
1.  Hipótese  em  que  a  Justiça  Federal  e  a  Justiça  Estadual  discutem  a 
competência para processamento e julgamento de Ação Ordinária, na qual se 
objetiva a matrícula em instituição privada de ensino superior.
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2. A partir  do julgamento do Conflito de Competência 35.972/SP, a Primeira 
Seção decidiu que o critério definidor da competência da Justiça Federal é, em 
regra,  ratione personae,  isto  é,  leva  em consideração  a  natureza  das  pessoas 
envolvidas na relação processual.
3. "Ações de conhecimento, cautelares ou quaisquer outras de rito especial que 
não o mandado de segurança - a competência será federal quando a ação indicar 
no pólo passivo a União Federal ou quaisquer de suas autarquias (art. 109, I, da 
Constituição  da  República);  será  de  competência  estadual,  entretanto, 
quando  o  ajuizamento  voltar-se  contra  entidade  estadual,  municipal  ou 
contra  instituição  particular de  ensino."  (REsp 373.904/RS,  Rel.  Ministro 
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ de 09.05.2005).
4. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo de 
Direito da 1ª Vara de Itaperuna - RJ, o suscitado.
(CC 58.880/RJ,  Rel.  Ministro  HERMAN BENJAMIN,  PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 13/12/2006, DJ 01/10/2007, p. 200)

Entendo, portanto, que a Ação ajuizada pela autora, ora agravada, 
deve ser processada e julgada perante esta Justiça Comum, já que a situação apresentada 
nos autos não se inclui na hipótese da ação mandamental, mas sim na excepcionalidade 
descrita pela jurisprudência acima, que é clara ao afirmar que,  nas ações cautelares ou 
ordinárias só haverá competência da Justiça Federal, caso haja a indicação da União 
Federal ou quaisquer de suas autarquias,  para figurar no polo passivo da demanda. 

Ressalte-se,  apenas,  que  superada  a  controvérsia  referente  à 
competência para o julgamento da lide, a análise do mérito do presente recurso caberá ao 
relator, prevalecendo, enquanto não se compreenda de modo diverso, os efeitos da decisão 
liminarmente proferida pelo Juízo de origem, que determinara a realização da matrícula da 
autora. 

Assim, à vista dessas considerações,  DOU PROVIMENTO AO 
AGRAVO  INTERNO,  para  reconhecer  a  competência  desta  Justiça  Estadual  para  o 
julgamento da lide, hipótese na qual a matéria de mérito do recurso deverá ser analisada 
pelo relator, nos termos em que postulado na petição inicial 

É como voto. 

Presidiu  a  Sessão  a  Exma.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes. 
Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Marcos Coelho de Salles (Relator), o Exmo. Dr. 
Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e 
Benevides, e o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz.

Presente ao julgamento o Dr. Doriel Veloso Gouveia, Procurador 
de Justiça.

João Pessoa, 16 de dezembro de 2014. 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado
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