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REMESSA  NECESSÁRIA.  DIREITO
ADMINISTRATIVO.  UNIVERSIDADE  ESTADUAL
DO ESTADO DA PARAÍBA. SISTEMAS DE COTAS.
ALEGAÇÃO  DE  PRETERIÇÃO  DE  CANDIDATA.
IMPETRANTE  MATRICULADO  POR  FORÇA  DE
MEDIDA  LIMINAR  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  POSTERIOR  CONFIRMAÇÃO  DA
LIMINAR  EM  SENTENÇA.  REEXAME
NECESSÁRIO  PELA  POSSIBILIDADE  DA
CRIAÇÃO  DO  SISTEMA  DE  COTAS  COMO
FORMA  DE  INGRESSO  NA  UNIVERSIDADE  E
CORRETA  APLICAÇÃO  DO  ART.  4º,  §4º,  da
RESOLUÇÃO/UEPB/CONSEPE/011/2010.  PLEITO
PARA  APLICAÇÃO  DA  TEORIA  DO  FATO
CONSUMADO.  POSSIBILIDADE.  DECURSO  DE
ANOS  DO  DEFERIMENTO  DA  LIMINAR.
SITUAÇÃO  CONSOLIDADA  PELO  DECORRER
DO TEMPO. DESPROVIMENTO DA REMESSA.

- O STF, em sede de repercussão geral, entendeu
que  a  fixação  de  sistemas  de  cotas  pelas
instituições de ensino superior, mesmo anteriormente
à Lei n.º 12.711 /2012, tinha fundamento normativo
válido no art. 51 da Lei n.º 9.394 /96 e no art. 207 da
CF/88 (autonomia  didático-científica)  (RE 597285 -
RS,  Relator  (a):  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,
julgado em  09.05.2012, Informativo n.º 665 do STF),
o  que  se  mostra  suficiente  para  afastar  o
fundamento da sentença recorrida de ilegalidade do
sistema de cotas instituído pela UEPB.

- A corrente jurisprudencial do STJ é no sentido da
aplicação da teoria do fato consumado em face de
estudante  que frequente  curso  universitário  a  pelo
menos 3 anos amparado por medida liminar, a qual
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tem natureza precária. (AgRg no REsp  1267594/RS,
Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  REsp
1172643/SC,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES).

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  DESPROVER  A  REMESSA
NECESSÁRIA, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de
fl. 104.

RELATÓRIO

Cuida-se de Remessa Necessária em face de Sentença que,

nos  autos  do  Mandado  de  Segurança  impetrado  por  ALYSSON  CÂNDIDO

DORNELO contra ato do Reitor da UEPB e do PRESIDENTE DA COMISSÃO

DE  VESTIBULAR  DA  UEPB  –  CONVEST,  concedeu  a  segurança  para

assegurar  a  parte  impetrante  o  direito  a  convocação  para  efetivação  de

matrícula no curso de Direito,  obedecendo a ordem classificatória e demais

requisitos previstos no Edital, ficando ratificada a liminar concedida (fls. 87/92).

Na  origem,  o  Impetrante  argumentou  ter  sido  preterido  na

ordem de convocação no vestibular do qual obtivera aprovação para o curso de

Direito, vez que a autoridade coatora não obedeceu o disposto no art. 4º,  § 4º,

da  RESOLUÇÃO/UEPB/CONSEPE/011/2010,  que  previa  em  caso  de  não

preenchimento  de  vagas  de  candidatos  aprovados  na  Cota  Individual,  esta

deveria ser preenchida por candidato da Cota Universal.

Argumentou que, apesar de ter obtido classificação nº 85 da

lista de espera, teria direito a convocação no lugar da candidata convocada,

tudo com base no art. 4º, § 4º, da citada resolução, mesmo porque sua média

teria sido superior à da candidata cotista.

Requereu a concessão de liminar, a qual fora deferida às fls.

37/38 e, no mérito,  após a regular instrução do feito,  o juízo  a quo proferiu

Sentença pela concessão da segurança por entender que o sistema de cotas

seria ilegal, na medida em que feria o princípio da isonomia, caracterizando,

assim, a preterição do Impetrante.
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Não houve recurso voluntário, certidão de fl. 94.

Instada  a  se  manifestar,  a  Procuradoria  de  Justiça  emitiu

parecer pelo desprovimento do Remessa, 99/101v.

É o relatório. 

VOTO

O  art.  207  da  Constituição  da  República  confere  às

universidades  autonomia  didático-científica,  administrativa  e  de  gestão

financeira  e  patrimonial,  a  elas  sendo  assegurados os  direitos  de  se  auto-

organizar, mediante a elaboração de estatutos e regimentos, de disciplinar os

currículos dos cursos e programas oferecidos, de fixar o número de vagas de

acordo  com  sua  capacidade  institucional  e  de  firmar  contratos,  acordos  e

convênios. 

Já o artigo 53 da Lei n.º 9.394/96 disciplina as atribuições das

universidades no exercício  de sua autonomia,  o  que inclui  as normas e os

critérios  objetivos  de  acesso  às  vagas  destinadas  à  chamada  política  de

"cotas",  desde  que  observados  os  princípios  da  razoabilidade  e  da

proporcionalidade. 

Nesse cenário,  percebe-se que tanto  a  Constituição Federal

quanto a Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) – que se

trata de lei específica – tutelam o direito didático-científica e administrativa para

que possam desenvolver suas atividades com êxito.

De mais disso, o STF, em sede de repercussão geral, entendeu

que  a  fixação  de  sistemas  de  cotas  pelas  instituições  de  ensino  superior,

mesmo anteriormente à Lei n.º 12.711/2012, tinha fundamento normativo válido

no art.  51 da Lei n.º 9.394 /96 e no art.  207 da CF/88 (autonomia didático-

científica)  (RE  597285  -  RS,  Relator  (a):  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,

julgado em 09.05.2012, Informativo n.º 665 do STF), o que se mostra suficiente

para afastar o fundamento da sentença recorrida de ilegalidade do sistema de
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cotas instituído pela UEPB.

Assim, diversamente do que decidiu o juízo  a quo, é válido o

sistema de cotas instituído pela Universidade Estadual da Paraíba.

Por outro lado, observa-se que não houve a alegada preterição

na convocação da candidata cotista em detrimento do Impetrante.

Isso  porque,  nos  termos  do  art.  4º,  §4º,  da

RESOLUÇÃO/UEPB/CONSEPE/011/2010:

“Consideram-se  vagas  remanescentes,  as  vagas  que  não

foram preenchidas em razão de não haverem mais candidatos aprovados em

suas respectivas opções de cota para serem convocados.”

Assim, caso ocorram vagas remanescentes da Cota Universal,

estas  deverão  ser  preenchidas  pelos  candidatos  melhores  classificados  da

Cota de Inclusão e vice-versa.

Logo, ao contrário do que sustenta o Impetrante, não houve a

alegada  preterição  em  razão  de  ter  obtido  nota  superior  à  candidata

classificada e convocada da cota de inclusão. Posto que, ainda havia candidata

apta na lista da Cota de Inclusão, o que afasta o alegado direito líquido e certo

a convocação e preenchimento da vaga.

Por outro lado, é de se observar que, em razão do deferimento

de medida liminar, em 28 de março de 2011, o Poder Judiciário autorizou a

matrícula  do  Impetrante  no  curso  de  Direito  da  Universidade  Estadual  da

Paraíba,  tendo posteriormente confirmado tal decisão em sentença.

Tal  fato  gerou,  indubitavelmente,  uma  situação  que  se

consolidou com o decurso do tempo, ao passo que, repita-se, o Impetrante vem

cursando de forma regular a faculdade de Direito durante o transcorrer dos

últimos anos, estando, neste momento, no último ano do mencionado curso.
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Assim, deve-se levar em conta os reflexos que decorreriam de

decisão pela denegação da segurança e que, consequentemente, resultaria na

exclusão do Impetrante dos bancos universitários, causando-lhe grave prejuízo,

além do que tal exclusão não traria nenhum benefício prático aos interessados

na demanda. 

Assim,  fica  aqui  atraída  a  teoria  do  fato  consumado  cuja

projeção no processo civil  reflete a circunstância onde no inevitável  conflito

tempo versus processo, o desfazimento dos efeitos de um ato decorrente de

uma decisão judicial provisória se afigure fática e/ou juridicamente impossível

ou desaconselhável, por ser sua supressão mais nociva que sua manutenção. 

Como disposto no art.  462 do CPC, da adoção da teoria do

fato consumado,"in verbis":

"Art. 462. Se, depois da propositura da ação, algum fato
constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no
julgamento  da  lide,  caberá  ao  juiz  tomá-lo  em
consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no
momento de proferir a sentença." 

Nesse cenário, verifica-se que a teoria do fato consumado se

amolda  perfeitamente  ao  caso  em  análise,  estando  em  harmonia  com  a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual tem seguido tal linha de

pensamento.

ADMINISTRATIVO.  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO
ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO  SUL.  SISTEMA  DE
COTAS.  EGRESSOS  DE  ESCOLA  PÚBLICA.
EXCLUSÃO  DE  ALUNA  DO  SISTEMA  DE  COTAS.
DECURSO  DE  ANOS  DA  CONCESSÃO  LIMINAR.
TEORIA DO FATO CONSUMADO. A jurisprudência desta
Corte,  especialmente  por  sua  Segunda  Turma,
apresenta-se  disposta  no  sentido  da  aplicabilidade  da
teoria  do  fato  consumado  na  hipótese  de  o  estudante
frequentar a instituição de ensino, na qualidade de aluno,
há pelo menos 3 anos, ainda que amparado por medidas
de natureza precária, como liminar  e  antecipação  dos
efeitos  da  tutela.  Precedentes.Agravo  regimental
improvido.  (AgRg  no  Resp  1267594/RS,  Rel.  Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA TURMA,  julgado
em  15/05/2012, DJe 21/05/2012).
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PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.  ANÁLISE.IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO STF.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  535 DO
CPC.NÃO-OCORRÊNCIA.  ACÓRDÃO  QUE
SOLUCIONA CONTRADIÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS.
AUSÊNCIA.  ENSINO  SUPERIOR.  VESTIBULAR.
COTAS.  PROGRAMA  DE  AÇÕES  AFIRMATIVAS.
DECURSO  DE  ANOS  DA  CONCESSÃO  LIMINAR.
TEORIA DO  FATO  CONSUMADO.  (…)  5.  No  que  diz
respeito à violação ao art.  462 do Código de Processo
Civil,  em face da adoção da teoria do fato consumado
quando a recorrida ainda não concluiu o curso, melhor
sorte  não  socorre  à  universidade.  Verifica-se  que  a
recorrida estuda na instituição de ensino há pelo menos 3
anos e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
tem firmado-se no sentido de que, em hipótese como a
dos autos,  em que o estudante obteve a matrícula em
instituição por intermédio do mandado de segurança e,
inclusive, está prestes a concluir o curso, deve-se aplicar
a  teoria  do  fato  consumado.Precedentes.  6.  Recurso
especial  parcialmente  conhecido  e,  nessa  parte,  não
provido.  (Resp  1172643/SC,  Rel.  Ministro  MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado  em
17/03/2011,  DJe  29/03/2011) 

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial,

DESPROVEJO  A REMESSA,  mantendo  a  Sentença  em  todos  os  seus

termos.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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