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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO
DE FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MATERIAS  E  MORAIS.  CURSO  SUPERIOR.
CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.  DISCIPLINAS  EM
DEPENDÊNCIA.  REENQUADRAMENTO  NA
GRADE  CURRICULAR.  OBRIGAÇÃO  DE
CURSAR  NOVAMENTE  DISCIPLINAS  NA
QUAIS O ALUNO JÁ HAVIA SIDO APROVADO.
ABUSIVIDADE.  VEDAÇÃO  DO
COMPORTAMENTO  CONTRADITÓRIO.
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

No caso concreto, a rigor do que estava previsto no
Regulamento  Geral  da  Universidade,  a  demandada
deveria ter impedido a matrícula do autor para os dois
últimos  semestres,  porém  não  o  fez.  Sendo  assim,
gerou  a  expectativa  de  que  poderia  cursar  todas  as
matérias  de  dependência  ao  final  do  curso,  sem  a
necessidade de ser reenquadrado.

-  Destarte,  a  Universidade  promovida  falhou  ao
permitir que o aluno se matriculasse e frequentasse os
dois últimos períodos do curso superior  Tecnológico
em  Marketing,  além  de  que  a  UNIP  recebeu  as
mensalidades do requerente por tais períodos, reforçando
a  sua  expectativa  de  que  poderia  frequentar  as
matérias pendentes ao final, já que sua matrícula, bem
como o efetivo curso dos dois últimos períodos não
foram oportunamente obstados.    
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- Ora, se a falha foi da instituição de ensino, entende-
se razoável que esta permita que o autor cumpra as
disciplinas  de  dependência  sem  a  necessidade  de
reenquadramento,  pois,  do  contrário  importaria
enriquecimento  ilícito  da  demandada,  bem  como  o
indevido  dispêndio  de  tempo  da  parte  autora,
porquanto  lhe  foi  permitido  que  se  matriculasse  e
frequentasse as aulas dos dois últimos períodos. 

-  Com  efeito,  após  permitir  que  o  aluno  investisse
tempo  e  dinheiro  para  cursar  os  dois  últimos
semestres,  não  se mostra  proporcional  utilizar-se  do
que  estava  previsto  no  Regulamento  Interno,  e  não
fora  oportunamente  aplicável,  para,  agora,
reenquadrar  o  autor,  aplicando-lhe  a  carga  horária
vigente, acarretando o retorno deste ao 4º período com
acréscimo de novas cargas horárias e disciplinas.  

- Assim, para a solução do litígio, deve-se aplicar o
substrato  principiológico  do  venire  contra  factum
proprium, o qual é derivado da cláusula geral da boa
fé objetiva, proibindo que um dos contratantes adote
comportamento contraditório a suas próprias atitudes
anteriores,  frustrando  expectativas  geradas  na  outra
parte em razão de sua conduta originária.

- A conduta da instituição de ensino ré assemelha-se à
mera inexecução contratual, sem aptidão para atingir
os direitos da personalidade do autor, razão pela qual
não há como ser acolhida a pretensão indenizatória a
título de danos morais.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária, dar provimento parcial à Apelação, nos termos do voto do
relator, unânime.   

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Severino  Inácio
Bezerra Neto, desafiando sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível da
Capital  nos  autos  da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  c/c  Indenização  por
Danos Morais e  Materiais,  ajuizada em face da  Universidade Paulista –
Unip e da  Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo -
Assupero. 

Na peça vestibular, o promovente afirmou ser aluno do curso
superior Tecnológico em Marketing da Universidade Paulista – UNIP, sendo a
graduação ministrada na modalidade Educação à Distância, vinculada ao polo
de apoio presencial de João Pessoa.
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Sustentou que ingressara no curso por meio de vestibular em
julho de 2009, sendo o término da graduação previsto para junho de 2011.

Informou  que,  no  último  semestre  letivo  (2011.1),  ficara  em
dependência  nas  disciplinas  de  Matemática  Aplicada,  Comunicação
Empresarial,  Técnicas  de  Informática  e  Fundamentos  da  Administração,
motivo pelo qual não fora possível concluir o curso no período previsto. Neste
contexto, realizara nova matrícula para cumprimento das referidas disciplinas
em  regime  de  dependência,  almejando  a  conclusão  do  curso  no  semestre
seguinte, ou seja, dezembro de 2011 (2011.2). Asseverou, pois, haver previsão
contratual a respeito do regime de dependência. 

Aduziu  que,  no  entanto,  fora  informado  pela  instituição  de
ensino promovida que o MEC havia realizado um reenquadramento do curso, e
que  teria  que  “cursar  todas  as  disciplinas  novamente,  ou  as  respectivas
complementações de carga horária, além de novas disciplinas inseridas na
grade curricular. Além disso, o aluno teria que arcar com os ônus financeiros
decorrentes  das  matrículas  e  mensalidades  relativas  ao  resultado  do
reenquadramento”. 

Assim, fora surpreendido com a inclusão de mais dois semestres
letivos, o que, por falta de previsão em seu orçamento, obrigou-o a trancar a
matrícula do curso. Alegou, pois, que “a instituição não poderia agora, ao
término do curso, acrescentar novas disciplinas à grade curricular, obrigando
o aluno a arcar com o ônus financeiro não previsto e adiar o recebimento do
seu diploma de graduação”.

Seguindo suas argumentações, o promovente consignou que a
parte promovida também modificou indevidamente seu Histórico Escolar.

Por fim, requereu a procedência dos pedidos, a fim de que fosse
determinada:  a)  a  manutenção  da  grade  curricular  vigente  ao  tempo  da
contratação, para que o autor pudesse cursar as quatro disciplinas pendentes
em regime de dependência, sendo, ao final, concluído o curso de graduação; b)
a correção do seu Histórico Escolar, retirando as alegadas falsas informações
ali  inseridas;  c)  a  correção das  provas realizadas  pelo Promovente no polo
presencial  de  João  Pessoa,  referente  às  disciplinas  de  Estatística  Aplicada,
Empreendedorismo e Estratégia de Negócios e Planejamento Estratégico, bem
com  a  respectiva  divulgação  do  seu  desempenho;  d)  o  pagamento  de
indenização fixada em patamar equivalente ao dobro do valor cobrado no ato
de trancamento da matrícula (R$ 596,00), e ainda, perdas e danos relativas ao
valor da perda salarial do autor decorrente do atraso na conclusão do curso
causado  pela  Universidade,  acrescido  de  juros  e  correção  monetária;  e)  o
pagamento de indenização por danos de ordem moral. 

Citada, a parte promovida apresentou contestação (fls. 109/126),
aduzindo,  em  suma,  que  em  julho  de  2011,  quando  o  autor  solicitou  a
rematrícula para o curso superior Tecnológico de Marketing, este se encontrava
reprovado,  na  realidade,  em sete  disciplinas,  motivo pelo qual  teve  que  se
adequar à grade curricular vigente, de acordo com o disposto no Regimento
Interno da Universidade.    
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Nesta perspectiva, o autor fora reenquadrado no 4º período do
curso, haja vista as disciplinas em dependência serem referentes ao 1º, 2º e 3º
períodos.

 
Asseverou,  ainda,  que  a  matrícula  no  penúltimo  e  último

semestre  do  curso  estaria  condicionada  à  inexistência  de  dependência  ou
adaptações  de  disciplinas  de  períodos  anteriores,  consoante  o  art.  79  do
Regimento Geral da Universidade. 

A parte autora apresentou réplica impugnatória (fls. 254/258), 

Designada audiência, não houve conciliação entre as partes (fls.
272).

Sobreveio sentença de improcedência do pedido (fls. 310/315),
a qual restou assim ementada:

“AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  CURSO
SUPERIOR.  MATRÍCULA.  PENDÊNCIA  DE
MATÉRIAS.  REPROVAÇÃO.
REENQUADRAMENTO  DE  CURSO.
POSSIBILIDADE.  AUTONOMIA  DA
UNIVERSIDADE.  IMPROCEDÊNCIA.  1.  Em  que
pese a discricionariedade e autonomia garantidas às
instituições de ensino, como se vê da Portaria supra
referida,  para  obter  autorização  de  funcionamento,
deve disponibilizar o projeto pedagógico do curso e
componentes  curriculares  para  conhecimento  do
público.  2.  Tendo  em  vista  a  quantidade  de
disciplinas a serem pagas em regime de dependência,
a  requerida  procedeu  ao  reenquadramento  do
promovente, que, de acordo com a grade curricular
atual e o  parecer do coordenador do curso,  restou
matriculado  no  4º  período,  o  que  não  se  mostra
ilegal”.

Inconformado, o promovente interpôs Apelação (fls. 323/334),
reivindicando a reforma total da sentença. Sustenta, em síntese, que o Contrato
de  Prestação  de  Serviços  Educacionais  da  parte  promovida  está  em  total
desarmonia com o respectivo Regulamento Geral da Universidade, violando
seus direitos do consumidor, reputando, ainda, abusiva a sua reprovação em
três disciplinas, cujas provas não teriam sido sequer devidamente corrigidas
pela instituição de ensino.

Sustenta, ademais, que o reenquadramento não fora determinado
pelo MEC, mas apenas pela universidade com base no Regulamento Geral, e
que não tinha ciência acerca dos regramentos ali contidos.

Apelação Cível nº  0048503-89.2011.815.2001
4



Assevera,  ainda,  que  a  Universidade  também  procedeu  à
alteração indevida do seu Histórico Escolar, fazendo constar reprovação em
disciplinas  cujas  provas  não  foram devidamente  corrigidas,  aprovações  em
disciplinas que não chegou a cursar e desconsiderando disciplinas nas quais o
aluno já se encontrava aprovado.

Por  fim,  requereu  a  reforma  total  da  sentença,  com  a
procedência dos pedidos contidos em sede de exordial.

Contrarrazões apresentadas (fls. 273/285). 

A Procuradoria  de  Justiça,  em  manifestação  da  lavra  ao  Dr.
Tatjana  Lemos,  pugnou  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  intervenção
meritória do Órgão Ministerial (fls. 349). 

É o relatório.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço
do recurso e passo ao exame da lide.   

Consoante  relatado,  o  promovente,  matriculado  no  último
semestre letivo do curso superior Tecnológico de Marketing, alega que ficou
em  dependência  em  quatro  matérias,  quais  sejam  Matemática  Aplicada,
Comunicação  Empresarial,  Técnicas  de  Informática  e  Fundamentos  da
Administração; motivo pelo qual não fora possível concluir o curso no período
previsto. 

Neste contexto, com base no art. 6º, §2º do Contrato de Serviços
Educacionais,  solicitou  sua  matrícula  para  cumprimentos  das  referidas
disciplinas  em regime de dependência,  almejando a conclusão do curso no
período posterior (2011.2).

Todavia, fora informado pela instituição de ensino promovida
que havia sido reenquadrado no curso, devendo cursar novamente o 4º período,
em conformidade com o Regulamento Geral da Universidade,  que previa a
impossibilidade de ingressar no penúltimo e último semestre em caso de haver
pendência em disciplinas. 

Assim, o promovente fora surpreendido com a inclusão de mais
dois semestres letivos, o que, por falta de previsão em seu orçamento, obrigou-
o a trancar a matrícula do curso. 

Asseverou,  também,  que,  devido  ao  reenquadramento,  a
instituição de ensino procedeu também à indevida alteração do seu Histórico
Escolar. 

Assim, ingressara com a presente demanda, nos termos supra
explanados. 
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Pois bem. 

Analisando os autos, verifico que, de  fato, o Regimento Geral
da Universidade prevê, em seu art. 79, que a matrícula para o penúltimo e o
último período somente pode ser realizada se o aluno não possuir nenhuma
dependência (fls. 204), senão vejamos:

“Art. 79 O número máximo de disciplinas em regime
de dependência e de adaptação para a promoção ao
semestre letivo subsequente fica assim definido:
(...)
V.  para o penúltimo e o último semestre letivos  do
curso  não serão aceitas  matrículas  de  alunos  com
dependência, recuperação ou adaptação em qualquer
disciplina de semestre letivos anteriores”.

Ocorre  que,  no  caso  dos  autos,  conforme  reconhecido  pela
própria  parte  demandada,  o  autor  possuía  disciplinas  em  dependência
referentes ao 1º, 2º e 3º período (fls. 44), mas, mesmo assim, permitiu-se que
este  se  matriculasse  e  cursasse  o  penúltimo  e  o  último  períodos,
respectivamente. 

Destarte, a rigor do que estava previsto em seu Regulamento, a
demandada deveria  ter  impedido a  matrícula  do autor  para  os  dois  últimos
semestres, porém não o fez. Sendo assim, gerou a expectativa de que poderia
cursar todas as matérias de dependência ao final do curso, sem a necessidade
de ser reenquadrado.

Ora, a Universidade promovida falhou ao permitir que o aluno
se  matriculasse  e  frequentasse  os  dois  últimos  períodos  do  curso  superior
Tecnológico  em  Marketing,  além  de  que  a  UNIP  recebeu  as  mensalidades  do
requerente  por  tais  períodos,  reforçando  a  sua  expectativa  de  que  poderia
frequentar as matérias pendentes ao final, já que sua matrícula, bem como o
efetivo curso dos dois últimos períodos não foram oportunamente obstados.    

Se a falha foi da instituição de ensino, entendo que se mostra
razoável que esta permita que o autor cumpra as disciplinas de dependência,
sem  a  necessidade  de  reenquadramento,  pois,  do  contrário,  importaria
enriquecimento  ilícito  da  demandada,  bem  como  o  indevido  dispêndio  de
tempo  da  parte  autora,  porquanto  lhe  foi  permitido  que  se  matriculasse  e
frequentasse as aulas dos dois últimos períodos. 

Com  efeito,  após  permitir  que  o  aluno  investisse  tempo  e
dinheiro para  cursar  os dois últimos semestres,  não se  mostra  proporcional
utilizar-se  do  que  estava  previsto  no  Regulamento  Interno,  e  não  fora
oportunamente  aplicável,  para,  agora,  reenquadrá-lo,  aplicando-lhe  a  carga
horária  vigente,  acarretando o seu retorno ao 4º período com acréscimo de
novas cargas horárias e disciplinas.  

Assim,  para  a  solução  do  presente  litígio,  deve-se  aplicar  o
substrato principiológico do venire contra factum proprium, o qual é derivado
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da cláusula geral da boa fé objetiva, proibindo que um dos contratantes adote
comportamento  contraditório  a  suas  próprias  atitudes  anteriores,  frustrando
expectativas geradas na outra parte em razão de sua conduta originária.

Neste  pensar,  diante  de  quebra  de  confiança  entre  as  partes,
mediante comportamento posterior dissonante de atitude anterior, consideram-
se violados os princípios atinentes à boa-fé objetiva contratual, preconizado no
artigo 422 do Código Civil, segundo o qual a ninguém é permitido valer-se de
sua própria torpeza.

A respeito do tema, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona
Filho (In  Novo Curso de Direito Civil,  Vol.  IV,  Tomo I,  7.  ed.,  São Paulo:
Saraiva, 2011, p. 118-119) lecionam:

“Na tradução literal, venire contra factum proprium
significa vir contra um fato próprio. Ou seja, não é
razoável admitir-se que uma pessoa pratique determi-
nado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize
conduta diametralmente oposta. Parte-se da premissa
de que os contratantes, por consequência lógica da
confiança depositada, devem agir de forma coerente,
segundo a expectativa gerada por seus comportamen-
tos.”

Neste  trilhar  de  ideias,  a  parte  promovida não  poderia  ter
negado  ao  aluno  a  frequência  às  quatro  matérias  pendentes  em regime  de
dependência, uma vez que gerou a expectativa de que isso seria possível, ao
receber as suas mensalidades nos últimos dois períodos de aulas.

Ademais,  a  cláusula  6ª,  §  2º  do  Contrato  de  Prestação  de
Serviços também deixou margens para que  o autor  acreditasse ser  possível
cumprir as matérias em regime de dependência. Senão vejamos:

“CLÁUSULA 6ª
(...)
§ 2º - O aluno retido no último semestre letivo fará a
renovação  de  matrícula  para  esse  semestre,  em
regime  de  adaptação/dependência  e  pagará
integralmente a primeira parcela da semestralidade e
o  equivalente  a  10%  (dez  por  cento)  das  demais
parcelas  mensais  do  curso  para  cada  disciplina
cursada neste regime”.

 Por tais razões, vislumbro que a sentença merece reforma neste
ponto, a fim de acatar o pedido cominatório, para que a Universidade permita
que  o  autor  cumpra  as  matérias  pendentes,  em regime  de  dependência,  no
semestre  imediatamente  posterior  à  publicação  desta  decisão,  sem  que  se
efetue qualquer reenquadramento do autor. 

Outrossim,  também assiste  razão ao  apelante  ao  reclamar  da
alteração de seu Histórico Escolar, pois, conforme esclarecido pela requerida
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no quarto parágrafo das fls. 116, o histórico foi modificado pelo coordenador
do curso após reenquadrar o aluno e determinar que o mesmo deveria retornar
para o 4º período.

A conduta em análise de fato trouxe patentes prejuízos ao autor,
pois além de acrescentar matérias novas, ainda o abrigaria a cursar matéria que
na qual já havia sido aprovado, como é o caso da disciplina de Contabilidade.

Destaco,  ainda,  que,  embora a  parte  promovida  alegue que  o
reenquadramento do aluno passou pelo crivo do coordenador de curso, esta
atuação se mostrou excessivamente discricionária, sem qualquer critério claro
e acessível ao aluno, ou sem apresentação de qualquer justificativa para que o
mesmo cursasse novamente matérias em que já havia sido aprovado, ou para
que fosse tido como aprovado em matérias que jamais cursou, ferindo, assim, o
direito à informação do aluno consumidor.

Logo,  não  se  considerando  leal  a  postura  da  ora  apelada  de
ordenar que o recorrente refizesse o 4º período de acordo com a carga horária
vigente, vislumbro que o seu histórico anterior deve ser restabelecido, para que
possa cursar apenas as matérias em que havia sido reprovado, em regime de
dependência.

É de se destacar, no entanto, que, para a conclusão do curso, o
autor deverá cumprir e ser aprovado não apenas nas quatro matérias indicadas
às fls.  03,  mas em todas em que efetivamente fora reprovado,  consoante a
grade  curricular  anterior,  quais  sejam  “Estatística  Aplicada”,
“Empreendedorismo e Estratégia de Negócios”,  “Planejamento Estratégico”,
“Matemática  Aplicada”,  “Comunicação  Empresarial”,  “Técnicas  de
Informática” e “Fundamentos da Administração”. 

Isso porque, embora o autor alegue erro de correção das provas
das disciplinas de “Estatística Aplicada”, “Empreendedorismo e Estratégia de
Negócios” e “Planejamento Estratégico”, entendo que este mérito deveria ter
sido exaurido na esfera administrativa através dos recursos próprios, sob pena
de lesar-se a autonomia didática da universidade.

 
No  que  tange  ao  pedido  de  danos  materiais  decorrentes  do

atraso  da  conclusão  do  curso,  que  impossibilitou  o  aumento  salarial  do
recorrente junto à empresa pública em que labora, consigno que não merece
prosperar,  porquanto  o  retardamento  da  finalização  do  curso  não  decorreu
apenas do reenquadramento do autor,  mas,  também, de sua reprovação nas
disciplinas supramencionadas.  

 Da mesma forma, em relação ao pedido de restituição em dobro
dos valores cobrados no trancamento da matrícula, vislumbro que não assiste
razão ao apelante,  porquanto não fora  compelido  a  proceder  a  tal  ato,  não
havendo que se falar em restituição da quantia despendida. 

Por fim, quanto aos danos de ordem moral, estes não devem ser
reconhecidos, uma vez que, nada obstante o reconhecimento da abusividade da
imposição  de  reenquadramento  do  autor  na  grade  curricular,  não  ficou
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evidenciado  que  tal  fato  tenha  gerado  qualquer  afronta  a  seus  direitos  da
personalidade.

O  doutrinador  Sérgio  Cavalieri  filho  (in  Programa  de
Responsabilidade Civil, 8ªEdição, São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 83), ao
discorrer a respeito do cabimento de indenização por danos morais, assevera:

(...)  só  deve  ser  reputado como dano moral  a  dor,
vexame,  sofrimento  ou  humilhação  que,  fugindo  à
normalidade,  interfira  intensamente  no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-
lhe  aflições,  angústia  e  desequilíbrio  em seu  bem-
estar.  Mero  dissabor,  aborrecimento,  mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral(...)
.

Além do mais, consoante pacífico entendimento jurisprudencial,
o inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de causar danos de ordem
moral. Nesse sentido:

“AÇÃO  DE  RESCISÃO  DE  CONTRATO.
EMPREENDIMENTO  IMOBILIÁRIO.
IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DA OBRA.
DANOS MORAIS. 1. O inadimplemento de contrato,
por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe
ofensa  anormal  à  personalidade.  É  certo  que  a
inobservância  de  cláusulas  contratuais  pode  gerar
frustração na parte inocente, mas não se apresenta
como suficiente para produzir dano na esfera íntima
do  indivíduo,  até  porque  o  descumprimento  de
obrigações contratuais não é de todo imprevisível. 2.
Conforme Apelação 20110111903600APC Código de
Verificação :2013ACOGJE229PKBF489U2DSWXX
GABINETE  DA  DESEMBARGADORA  NÍDIA
CORRÊA LIMA 12entendimento pacífico do STJ,  a
correção monetária tem como marco inicial a data da
prolação  da  sentença  que  fixa  o  quantum
indenizatório.  3.  Recurso  especial  conhecido  em
parte
e,  nessa  parte,  provido.  (REsp  876.527/RJ,  Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA
TURMA, julgado em 01/04/2008, DJe 28/04/2008) -
grifo nosso.

E,

RESCISÃO  CONTRATUAL  -  PEDIDO  DE
GRATUIDADE  DE  JUSTIÇA  PREJUDIADO.
MÉRITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
NÃO  RECONHECIDA  –  REFORMA  INVIÁVEL  -
DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO QUE NÃO
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PASSOU DE MERO ABORRECIMENTO. 01. Deve-
se  julgar  prejudicado  o  pedido  de  gratuidade  de
justiça,  se  concedido  pelo  juízo  a  quo,  sobretudo
quando não houve alteração posterior.  02.  O mero
inadimplemento contratual não gera danos morais,
sendo imprescindível comprovar que foram causados
prejuízos  distintos  de  meros  aborrecimentos
cotidianos. 03. Apelo improvido. Unânime. (Acórdão
n.645676,  20100910252452APC,  Relator:  ROMEU
GONZAGA NEIVA,  Revisor:  GILBERTO  PEREIRA
DE OLIVEIRA, 5ª Turma Cível, Data de Julgamento:
09/01/2013,  Publicado  no  DJE:  16/01/2013.  Pág.:
302)”. (grifo nosso).

No  caso  em  apreço,  a  conduta  da  instituição  de  ensino  ré
assemelha-se à mera inexecução contratual, sem aptidão para atingir os direitos
da  personalidade  do  autor,  razão  pela  qual  não  há  como  ser  acolhida  a
pretensão indenizatória a título de danos morais. 

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO
APELO, reformando  em  parte  a  sentença,  para  determinar  que  a  apelada
faculte  a  matrícula  do  autor  nas  matérias  de  Estatística  Aplicada,
Empreendedorismo  e  Estratégia  de  Negócios,  Planejamento  Estratégico,
Matemática Aplicada,  Comunicação Empresarial,  Técnicas de Informática e
Fundamentos da Administração, todas em regime de dependência, no semestre
imediatamente posterior à publicação desta decisão, sem que se proceda ao
reenquadramento do autor; e, ainda, para que a apelada restabeleça o histórico
escolar anterior ao reenquadramento do aluno. 

Em  virtude  da  reforma  parcial  da  sentença,  os  ônus
sucumbências deverão ser arcados na proporção de 50% (cinquenta por cento)
para cada parte, respeitada a gratuidade judicial deferida em favor do autor. 

É COMO VOTO. 

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho,  o  Exmo.  Dr.  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (juiz  convocado,  para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível  do Tribunal  de  Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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