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DECISÃO LIMINAR

Vistos, etc.

Cuida-se de  Agravo de Instrumento com pedido de tutela 
antecipada  interposto  poe  Catherine  Carvalho  de  Azevedo em  face  da 
decisão interlocutória de fls. 21/23, proferida nos autos da Ação Cautelar 
Inominada Proc. Nº 0801975-42.2014.815.0001, ajuizada em face do CESED 
–  Centro  de Ensino Superior  e  Desenvolvimento  Ltda,  que  indeferiu  o 
pedido  de  realização  de  matrícula  no  curso  de  Medicina  fornecido  pela 
recorrida, sob o fundamento de que inexiste no edital o prazo de validade do 
certame, entendendo pela inexistência de preterição.

Nas razões do recurso, a agravante alega que possui direito de 
ser matriculada na instituição de ensino superior  recorrida,  pois  apesar  do 
processo seletivo constar no edital o número de 65 vagas e a classificação da 
recorrente foi na posição 98, ressalta que existiu novas convocações e que foi 
publicado  um  novo  edital  para  ingresso  no  Curso  de  Medicina,  nas 
modalidades:  Transferência,  Portador de Diploma de Ensino Superior e 
Mudança de Curso, sendo oferecida 12 vagas.

Aduz,  ainda,  que  a  recorrida  desprezou  12  (doze) 
vestibulandos  que  estariam  na  lista  de  espera,  lançando  edital  de 
transferência ainda na vigência do certame anterior.

 Por  fim,  pede  pelo  deferimento  da  antecipação  da  tutela 
recursal, no sentido de que a agravada convoque imediatamente a recorrente 
para se matricular no curso superior  de medicina da referida instituição de 
ensino.

Juntou os documentos de fls.20/132.
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É o relatório.

Decido.

                     Observando, a princípio, não ser o caso de indeferir liminarmente 
o presente recurso ou de convertê-lo em agravo retido1, passo a analisar do 
pedido de antecipação da tutela recursal.

Inicialmente cumpre ressaltar que os critérios autorizadores da 
concessão da tutela antecipada,  estão dispostos no art.  273 do CPC, que 
dispõe:

“Art.  273  -  O  juiz  poderá,  a  requerimento  da  parte, 
antecipar,  total  ou  parcialmente,  os  efeitos  da  tutela 
pretendida no pedido inicial,  desde que, existindo prova 
inequívoca,  se  convença  da  verossimilhança  da 
alegação e:  I - haja fundado receio de dano irreparável 
ou de difícil reparação; ou II - fique caracterizado o abuso 
de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório 
do réu.”

Nesse  vértice,  cumpre  ao  julgador  analisar  os  seguintes 
requisitos:  1)  prova  inequívoca,  2)  verossimilhança  das  alegações e  3), 
abuso de direito de defesa ou fundado receito de dano irreparável ou de difícil 
reparação manifesto propósito protelatório do réu.

Por serem cumulativos,  a ausência de qualquer dos critérios 
impede  o  deferimento  da  tutela  antecipada,  como ocorre  na  hipótese  sub 
examine.

No  caso,  a  recorrente  fundamentou  seu  pedido  utilizando  o 
argumento  de  que  a  recorrida  desprezou  12  (doze)  vestibulandos  que 
estariam na lista de espera, lançando edital de transferência ainda na vigência 
do certame anterior.

Inobstante tais alegações, observo que o edital do processo 
seletivo para ingresso no curso de medicina da recorrida, constante à fl. 51, 
não  apresenta  o  prazo  de  validade  do  certame,  e  apenas  garante  o 
direito do preenchimento das vagas remanescentes, caso o curso não 
tenha completado o mínimo de 50% das vagas oferecidas.

Transcrevo o teor do regramento constante no referido edital:

“Após  o  resultado  do  vestibular,  caso  algum curso  
não tenha completado o mínimo de 50% das vagas  

1 Art. 527 - Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e distribuído incontinenti, o relator: I -  negar-lhe-á 
seguimento, liminarmente, nos casos do art. 557; II -  converterá o agravo de instrumento em agravo retido, 
salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como 
nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, mandando 
remeter os autos ao juiz da causa.
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oferecidas,  o  candidato  poderá  solicitar  o  
ressarcimento do valor pago pela inscrição ou fazer  
reopção por outro curso da área fim, desde que haja  
vagas remanescentes.”

No caso  dos  autos,  verifico  que  o  regramento  do  processo 
seletivo em que a recorrente concorreu ao ingresso no curso de medicina 
constou  65  (sessenta  e  cinco)  vagas,  e  todas  foram  devidamente 
preenchidas, ficando a recorrente classificada na posição nº 98.

Assim, o edital de transferência publicado pela recorrida para o 
preenchimento  de  vagas  por  meio  de  alunos  transferidos  de  outras 
instituições credenciadas, por estudantes graduados e por aqueles oriundos 
de outros cursos não guarda relação com as vagas ofertadas no edital em que 
a recorrente concorreu.

Por tais considerações,  ausente prova inequívoca capaz de 
convencer  acerca  da  verossimilhança  das  alegações  deduzidas  na 
inicial,  resulta  desatendido  um  dos  pressupostos  do  artigo  273  do 
Código de Processo Civil . 

Outrossim, ausente  uma  das  exigências  legais  para  o 
deferimento da antecipação de tutela, prejudicada a análise das demais.

 DISPOSITIVO

Isto posto, por não estarem presentes todos os pressupostos 
para o deferimento da tutela antecipada recorrida, INDEFIRO O PEDIDO DE 
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL.

COMUNIQUE-SE COM  URGÊNCIA o  inteiro  teor  desta 
decisão  ao  Juízo  prolator  do  decisum agravado,  oportunidade  em  que 
deverão ser  solicitadas  as informações  de estilo,  ressaltando-se,  inclusive, 
sobre o cumprimento da regra do art. 526, caput2, do CPC.

INTIME-SE a  parte  agravada  para  oferecer  resposta  ao 
presente  recurso,  facultando-lhe  juntar  a  documentação  que  entender 
necessária.

Após,  independentemente  de  nova  conclusão  e  do 
cumprimento  das  referidas  providências,  REMETA-SE o  feito  à  Douta 
Procuradoria de Justiça, conforme dispõe o art. 527, VI3, do CPC.

2 Art. 526. O agravante, no prazo de 3 (três) dias, requererá juntada, aos autos do processo de  
cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como a 
relação dos documentos que instruíram o recurso.

3 Art. 527. (...) VI - ultimadas as providências referidas nos incisos III a V do caput deste artigo,  
mandará ouvir o Ministério Público, se for o caso, para que se pronuncie no prazo de 10 (dez) 
dias.
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P. I.

João Pessoa, 23 de setembro de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz

Relator
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