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R E L A T Ó R I O

 

 

 

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO
YOSHIDA (RELATORA).

Trata-se de apelação em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela

antecipada, ajuizada por , em face da Universidade Paulista – UNIP,

requerendo a abreviação de seus estudos em regime de progressão tutelada, por ser

aluna superdotada, para que possa cursar mais disciplinas do que o previsto para os

próximos anos letivos, concluindo em menor tempo a sua graduação no curso

superior de Psicologia.

Sustenta a aluna requerente, ter se graduado em Ciências Sociais pela

PUC/SP, no ano de 1993, realizado especialização em Psicologia Clínica – Psicanálise, no

COGEAE-PUC, Mestrado em Filosofia na PUC/SP e doutorado de Antropologia na

PUC/SP, MBA em Marketing na ESPM/SP, sempre obtendo excelentes médias de

aprovação. Em 2015 iniciou o curso de Psicologia na UNIP, requerendo a aceleração de

série para alunos com altas habilidades/superdotação, nos termos dos arts. 47, 58 e 59
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da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, fato comprovado por laudo de avaliação

psicológica acostado aos autos e que permite a conclusão da escolaridade em menor

tempo.

Houve aditamento do pedido inicial, para requerer alternativamente a

aplicação de prova de avaliação pela UNIP, para verificar se a autora tem capacidade

para a integralização curricular abreviada e, em caso positivo, para que seja

providenciada a abreviação requerida.

Da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, foi interposto o

agravo de instrumento 5000005-53.2016.4.03.0000, que não foi conhecido por esta

relatoria, em face da superveniência da sentença no presente feito.

O r. Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487,

inc. I, do CPC, oportunidade em que condenou a autora ao pagamento dos honorários

advocatícios fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa.

Apelou a autora, requerendo a reforma do julgado, para que seja

reconhecido o seu direito à conclusão do curso em menor tempo, por ser aluna

superdotada, sustentando que não se trata de pedido de integralização curricular, que

já foi obtida, permitindo a redução da duração do curso de cinco para quatro anos.

Requer, alternativamente, que a recorrida seja compelida a aplicar as provas previstas

no art. 47 da LDB para, se for o caso, ter direito à abreviação de sua integralização

curricular. Requer, ainda, a redução da condenação ao pagamento da verba honorária,

para o percentual de 10% sobre o valor da causa.

A instituição de ensino apresentou suas contrarrazões, requerendo,

preliminarmente, o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal para o

julgamento de ação de rito ordinário contra instituição privada de ensino superior. No

mérito, requer a manutenção da r. sentença.

Subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.
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V O T O

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL

CONSUELO YOSHIDA (RELATORA).

Não assiste razão à apelante.

 

Preliminarmente, afasto a alegação de incompetência da Justiça

Federal para a apreciação do feito, uma vez que se cuida de pedido de

antecipação de tempo de conclusão de graduação em curso de nível superior,

por aluna superdotada, envolvendo, portanto, questão relativa ao direito à

educação, com fundamento na Lei de Diretrizes e Bases da Educação,

portanto, dentro da competência delegada pela União, nos termos do art. 109,

I, da CF, não se tratando de discussão restrita a relação entre particulares.

Nesse sentido, a Primeira Seção do C. STJ, no julgamento do

Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.344.771/PR, de relatoria

do Ministro Mauro Campbell Marques, assim se posicionou:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO

SUPERIOR. EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA. REGISTRO DE DIPLOMAS

CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO.

INTELIGÊNCIA DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO.

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

...

2. No mérito, a controvérsia do presente recurso especial está

limitada à discussão, com base na Lei de Diretrizes e Bases da

Educação, a competência para o julgamento de demandas

referentes à existência de obstáculo à obtenção do diploma

após a conclusão de curso de ensino a distância, por causa da

ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de

ensino superior pelo Ministério da Educação.

3. Nos termos da jurisprudência já firmada pela 1ª Seção

deste Sodalício, em se tratando da competência para

processar e julgar demandas que envolvam instituições de

ensino superior particular, é possível extrair as seguintes

orientações, quais sejam: (a) caso a demanda verse sobre

questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de

serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o

aluno, tais como, por exemplo, inadimplemento de

mensalidade, cobrança de taxas, desde que não se trate de
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mandado de segurança, a competência, via de regra, é da

Justiça Estadual; e, (b) ao revés, sendo mandado de segurança

ou referindo-se ao registro de diploma perante o órgão

público competente - ou mesmo credenciamento da entidade

perante o Ministério da Educação (MEC) - não há como negar

a existência de interesse da União Federal no presente feito,

razão pela qual, nos termos do art. 109 da Constituição

Federal, a competência para processamento do feito será da

Justiça Federal. Precedentes.

4. Essa conclusão também se aplica aos casos de ensino à

distância, em que não é possível a expedição de diploma ao

estudante em face da ausência de credenciamento da

instituição junto ao MEC. Isso porque, nos termos dos arts. 9º

e 80, § 1º, ambos da Lei de Diretrizes e Bases da

Educação, o credenciamento pela União é condição

indispensável para a oferta de programas de educação à

distância por instituições especificamente habilitadas para

tanto.

5. Destaca-se, ainda, que a própria União - por intermédio de

seu Ministério da Educação (MEC) - editou o Decreto 5.622, em

19 de dezembro de 2005, o qual regulamentou as condições

de credenciamento, dos cursos de educação à distância, cuja

fiscalização fica a cargo da recém criada Secretaria de

Regulação e Supervisão da Educação Superior do referido

órgão ministerial.

6. Com base nestas considerações, em se tratando de

demanda em que se discute a ausência/obstáculo de

credenciamento da instituição de ensino superior pelo

Ministério da Educação como condição de expedição de

diploma aos estudantes, é inegável a presença de interesse

jurídico da União, razão pela qual deve a competência ser

atribuída à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da

Constituição Federal de 1988. Neste sentido, dentre outros

precedentes desta Corte, a conclusão do Supremo Tribunal

Federal no âmbito do RE 698440 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX,

Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, PROCESSO

ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 01-10-2012 PUBLIC 02-10-2012.

7. Portanto, CONHEÇO do RECURSO ESPECIAL interposto pelo

ESTADO DO PARANÁ e CONHEÇO PARCIALMENTE do RECURSO

ESPECIAL interposto pela parte particular para, na parte

conhecida, DAR PROVIMENTO a ambas as insurgências a fim
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de reconhecer a competência da Justiça Federal para

processar e julgar a demanda. Prejudicada a análise das

demais questões. Recursos sujeitos ao regime do art. 543-C

do CPC e da Resolução STJ 08/08.

 Quanto ao mérito, não assiste razão à apelante.

Inicialmente, transcrevo o teor da legislação de referência,

consistentes nos arts. 205 a 208 da CF:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da

família, será promovida e incentivada com a colaboração da

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para

o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes

princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na

escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o

pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e

coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

...

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial,

e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino,

pesquisa e extensão.

...

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado

mediante a garantia de:

...

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e

da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

 

Lei 9.394/1996:

  Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular,

independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de

trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos
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exames finais, quando houver.

...

§ 2º Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos

estudos, demonstrado por meio de provas e outros

instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca

examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos

seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de

ensino.

...

Art. 58.   Entende-se por educação especial, para os efeitos

desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida

preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e

altas habilidades ou superdotação.

...

Art. 59.   Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e

altas habilidades ou superdotação:

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e

organização específicos, para atender às suas necessidades;

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem

atingir o nível exigido para a conclusão do ensino

fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração

para concluir em menor tempo o programa escolar para os

superdotados;

...

Art. 59-A.  

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art59a)O

poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos

com altas habilidades ou superdotação matriculados na

educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a

execução de políticas públicas destinadas ao

desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado.

Parágrafo único.  A identificação precoce de alunos com altas

habilidades ou superdotação, os critérios e procedimentos

para inclusão no cadastro referido no caput deste artigo, as

entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art59a
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de acesso aos dados do cadastro e as políticas de

desenvolvimento das potencialidades do alunado de que trata

o caput serão definidos em regulamento.

  Da leitura dos dispositivos citados, depreende-se que o direito

pleiteado pela autora, de aceleração para concluir em menor tempo o

programa escolar para os superdotados depende da demonstração por meio

de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por

banca examinadora especial, de acordo com as normas dos sistemas de

ensino.

Nesse aspecto, a possibilidade de abreviação da duração de um

curso de nível superior dependerá, necessariamente, da avaliação de banca

examinadora especial da instituição de ensino superior.

Sobre o assunto, a apelada UNIP, manifestou-se em sua defesa

que não tem como disponibilizar toda uma estrutura para uma única aluna

cumprir as matérias programadas para cumprimento conjunto com sua

turma, havendo a possibilidade de acolhimento de pedido de antecipação,

desde que haja compatibilidade de horários e vaga na disciplina pretendida,

o que se mostra bastante razoável, não sendo, de fato, viável exigir a

disponibilização de estrutura específica para o atendimento de apenas uma

aluna, mormente em se tratando de instituição privada de ensino.

Prosseguindo, ainda que o art. 59 da Lei 9.394/96 não seja

direcionado apenas ao Poder Público, insta observar que a universidade

privada é regida por regulamento próprio, com absoluta autonomia

pedagógica, constitucionalmente assegurada, nos termos do art. 207 da CF.

E quanto a este aspecto, a instituição de ensino afirmou não ser

possível a instauração de Banca Examinadora para a abreviação da duração

do curso, pois nos últimos períodos do Curso de Psicologia são realizados os

Estágios Obrigatórios, componentes da grade curricular, atividade de cunho

prático a ser realizado no futuro ambiente profissional do estudante, cuja

carga horária é requisito para aprovação e obtenção do diploma, nos termos

do §1º do art. 2º da Lei 11.788/2008.

Nessa situação, a instituição de ensino não tem meios de alterar a

necessidade de cumprimento da carga horária, tendo sido demonstrada e

justificada a inviabilidade de aceleração do tempo de conclusão do curso.

Cumpre observar, ainda que é vedado ao Judiciário imiscuir-se nas

questões de mérito administrativo e pedagógico da Instituição de Ensino,

exceto em caso de manifesta ilegalidade, o que não ocorreu na espécie.



09/03/2018 · Processo Judicial Eletrônico - TRF3 - 2º Grau

https://pje2g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=e218adfcd4cfd3e4be4335c1ff3fbceda4d… 8/9

Rejeitado o pedido de redução da verba honorária, fixada em 20%

sobre o valor da causa, atribuído pela autora em R$1.000,00 (hum mil reais),

nos termos do art. 85, §8º, do CPC/15.

Dessa forma, a r. sentença recorrida deve ser integralmente

mantida.

Em face de todo o exposto, nego provimento à apelação.

 

É como voto.

 

 

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ENSINO SUPERIOR.

ABREVIAÇÃO DE DURAÇÃO DE CURSO SUPERIOR. ALUNA SUPERDOTADA. LEI

DE DIRETRIZES E BASE DA EDUCAÇÃO NACIONAL. ÓBICES PEDAGÓGICOS E

ADMINISTRATIVOS. INVIABILIDADE.

1. Afastada a alegação de incompetência da Justiça Federal para a apreciação

do feito, uma vez que se cuida de questão relativa ao direito à educação, com

fundamento na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, portanto, dentro da

competência delegada pela União, nos termos do art. 109, I, da CF, não se

tratando de discussão restrita a relação entre particulares.

2. O direito pleiteado pela autora, de aceleração para concluir em menor

tempo o programa escolar para os superdotados depende da demonstração

por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados

por banca examinadora especial, de acordo com as normas dos sistemas de

ensino, conforme o art. 47, §2º, da Lei 9.394/96.

3. Inviável exigir da Universidade a disponibilização de estrutura específica

para o atendimento de apenas uma aluna, mormente em se tratando de

instituição privada de ensino.

4. A universidade privada é regida por regulamento próprio, com absoluta

autonomia pedagógica, constitucionalmente assegurada, nos termos do art.

207 da CF.
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5. A instituição de ensino afirmou não ser possível a instauração de Banca

Examinadora para a abreviação da duração do curso, pois nos últimos

períodos do Curso de Psicologia são realizados os Estágios Obrigatórios,

componentes da grade curricular, atividade de cunho prático a ser realizado

no futuro ambiente profissional do estudante, cuja carga horária é requisito

para aprovação e obtenção do diploma, nos termos do §1º do art. 2º da Lei

11.788/2008. 

6. Nessa situação, a universidade não tem meios de alterar a necessidade de

cumprimento da carga horária, tendo sido demonstrada e justificada a

inviabilidade de aceleração do tempo de conclusão do curso.

7. Cumpre observar, ainda que é vedado ao Judiciário imiscuir-se nas questões de
mérito administrativo e pedagógico da Instituição de Ensino, exceto em caso de
manifesta ilegalidade, o que não ocorreu na espécie.

8. Matéria preliminar arguida em contrarrazões rejeitada e Apelação

improvida.

 

  ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por
unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.

Assinado eletronicamente por: CONS UELO YAT S UDA  MOROMIZATO

YOS HIDA
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