
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0007721-88.2014.815.0011.
ORIGEM: 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida - Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.
IMPETRANTE: Júlio César Correia de Araújo.
ADVOGADO: Perácio Bezerra da Silva e Marcelo Andrade Bezerra.
IMPETRADO: Pro Reitor de ensino e Graduação da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB.
ADVOGADO: Marconio Brandão

EMENTA:  REMESSA  NECESSÁRIA. MANDADO  DE  SEGURANÇA.
MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE PELO SISTEMA DE COTAS SOCIAIS.
CURSO  SUPLETIVO  REALIZADO  PREPONDERANTEMENTE  NA  REDE
PÚBLICA DE ENSINO. INDEFERIMENTO DESARRAZOADO. CONCESSÃO
DA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DA
REMESSA. 

Afigura-se  desarrazoado  o  indeferimento  de  matrícula  de  aluno  na  Universidade
Pública,  por meio do sistema de cotas sociais, ao evasivo argumento de que não
cursou todo o Ensino Médio na rede pública de ensino, quando restar comprovado
nos autos que prestou o supletivo preponderantemente em órgão Publico.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa
Necessária n.º 0007721-88.2014.815.0011, em que figuram como partes Júlio César
Correia de Araújo e o Pro Reitor de Ensino e Graduação da Universidade Estadual
da Paraíba - UEPB.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando o Relator,  em conhecer da Remessa Necessária e
negar-lhe provimento.

VOTO.

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara
da  Fazenda  Pública  da  Comarca  de  Campina  Grande,  f.  75/79,  nos  autos  do
Mandado de Segurança impetrado por Júlio César Correia de Araújo contra ato do
Pró-Reitor de Ensino e Graduação da Universidade Estadual da Paraíba, que
concedeu a  segurança,  determinando a  realização da  matrícula  do Impetrante  no
Curso de História na Universidade Estadual da Paraíba, ao fundamento de que o fato
dele ter cursado uma única disciplina do ensino médio em escola particular, não é
razão  suficiente  para  excluí-lo  do  sistema  de  cotas,  porquanto  é  inequívoca  a
preponderância do curso do ensino médio em escola pública.

Não houve a interposição de Recursos, Certidão de f. 81.



A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer,  f.  86/89,  opinando  pelo
desprovimento  da  Remessa,  ao  fundamento  de  que  a  Declaração  e  o  Histórico
Escolar colacionado aos autos comprovam que o Impetrante cursou o ensino médio
por meio de supletivo realizado por órgão público, prestando apenas uma das provas
em escola particular.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Remessa.

Alega o Impetrado nas Informação de f. 59/60, que o Impetrante teve sua
matrícula negada pela Pró-Reitoria da UEPB por não ter cursado integralmente as
três  séries  do  Ensino  Médio  em  escolas  públicas  do  Estado  da  Paraíba,  tendo
concluído  o  ensino  médio  por  meio  de  supletivo  do  Colégio  Fênix,  que  é  uma
instituição  privada,  deixando  de  preencher  requisito  indispensável  ao  ingresso
naquela Universidade na qualidade de cotista social. 

Dos documentos acostados pelo Impetrante às fls. 16/18, extrai-se que ele
prestou exames supletivos referentes às disciplinas do ensino médio na 3ª Região de
Ensino do Município de Campina Grande, instituição da rede pública de ensino,
prestando supletivo na rede particular apenas da disciplina de biologia.

Considerando  a  ampliação  do  acesso  à  educação  fomentada  pelas  ações
afirmativas, afigura-se desarrazoado o indeferimento da matrícula do Impetrante na
Universidade Pública Impetrada, ao evasivo argumento de que não cursou todo o
Ensino Médio na rede pública de ensino, mormente quando restou comprovado nos
autos que prestou o supletivo preponderantemente em órgão Publico, não havendo o
que ser reparado na Sentença.

Posto isso, conhecida à Remessa Necessária, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Excelentíssima Procuradora de Justiça Dra.
Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


