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1 Resp 948.173 - MG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

UBERLÂNDIA  x Particular
08/11/2011

Direito do aluno. Direito de 

cursar dois cursos 

superiores na mesma IES 

pública

_
Art. 53, V, par 

único, II

MAURO 

CAMPBELL 

MARQUES

nega provimento

 Quanto à sustenta contrariedade aos arts. 53, inc. V, parágrafo único, e inc. II, da 

Lei n. 9.394/96, bem como ao art. 5º da LICC, esta Corte tem precedentes em 

ambas as Turmas no sentido de acolher a possibilidade de o aluno matricular-se em 

dois cursos da mesma instituição quando há compatibilidade de horários.

2
AgRg no Ag 

1424149/DF
UNIÃO x Particular 08/11/2011

Direito do aluno. Aluno 

servidor público e direito a 

jornada reduzida.

_ art. 21

NAPOLEÃO 

NUNES MAIA 

FILHO

nega provimento

Os  temas  insertos  nos  arts.  113,  caput  e § 2o.  do  CPC  e 21 da  Lei  9.394/96  

não  foram  debatidos  pelo  Tribunal  de  origem,  malgrado  a oposição de 

Embargos Declaratórios. Assim, ante a ausência de prequestionamento,  incide  a 

Súmula  211 desta  Corte. 

3 RMS 21138 / MS

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUL - 

MATO - GROSSENSE - CESM x 

ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL

27/09/2011

Funcionamento de 

curso/instituição de ensino. 

Cassação de autorização. 

Procedimento de 

reclassificação e conclusão 

antecipada de curso.

Art-208, V -

MAURO 

CAMPBELL 

MARQUES

provido.

Os métodos empregados pelo Centro de Educação Sul-Mato-Grossense para

fornecer antecipadamente os certificados de conclusão do ensino médio a seus

alunos jamais podem ser confundidos com os padrões de qualidade da instituição

pela mesma razão lógica que se distinguem os métodos dos seus resultados, sem

querer contudo chancelar qualquer método.

4
AgRg no Ag 

1395123 / MS

Particular x CONSELHO 

REGIONAL DE FARMÁCIA 

DO ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL - CRF/MS

15/09/2011

Conselho Profissional. 

Inscrição no Conselho 

Regional de Farmácia

- - CASTRO MEIRA nega provimento _

5 REsp 1186541 / ES Particular x MPF 01/09/2011

Credenciamento. cursos de 

pós-graduação a distância 

sem o devido 

credenciamento prévio no 

MEC.

- Art 48, art 80
HUMBERTO 

MARTINS

Recursos especiais 

improvidos.

Ação Civil Pública ajuizada contra entidades que promoviam cursos de pós-

graduação a distância sem o devido credenciamento prévio no MEC. (...) O recurso

especial da AWU e outro argumenta que a oferta de cursos a distância a

estrangeiros, no Brasil, prescinde de credenciamento, já que todos os títulos terão

que ser revalidados, nos termos do art. 48, da Lei n. 9.394/96. Todavia, o argumento

não procede, já que a oferta de pós-graduação a distância depende de

credenciamento, por determinação legal, conforme o art. 80, da mesma Lei. O

Decreto n. 5.622/2005, no seu art. 10, corrobora a tese contrária ao recurso.

6 REsp 1126957/PR
Município de São José dos 

Pinhais PR x Particular
22/08/2011

Formação de professores de 

educação infantil e 

fundamental

- Art 62, 84, par 4 

MARIA THEREZA 

DE ASSIS 

MOURA

nega provimento

A Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, admite

professores com formação mínima de nível médio, na modalidade normal, na

educação infantil (creches e pré-escolas) e nos quatro primeiros anos do ensino

fundamental, razão pela qual não poderia o Poder Público Municipal exigir

graduação superior para o cargo do que a prevista na lei federal.

7 REsp 1262673 / SE Particular x Colégio Apogeu 18/08/2011

Exame supletivo. 

Aprovação em vestibular. 

Situação consolidada.

_ art. 38, par 1, II CASTRO MEIRA provido.

É inadmissível a subversão da teleologia do exame supletivo, o qual foi concebido

com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade

própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, não sendo por outra

razão que o legislador estabeleceu 18 (dezoito) anos como idade mínima para

ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. Lamentavelmente, a

excepcional autorização legislativa, idealizada com o propósito de facilitar a

inclusão educacional daqueles que não tiveram a oportunidade em tempo próprio,

além de promover a cidadania, vem sendo desnaturada dia após dia por estudantes

do ensino médio que visam a encurtar sua vida escolar de maneira ilegítima,

burlando as diretrizes legais.
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8
AgRg no MS 

17.097/DF
Particular x Ministro da Educação 10/08/2011

Expedição de Diploma. 

Retardamento. 

Legitimidade de Ministro 

de Estado.

_ art 9, IX. Art 48
CAMPBELL 

MARQUES
não provido.

Não existe ato coator imputável ao Ministro de Estado da Educação, considerando

que a demora, na forma como provado pela própria impetrante, diz respeito

unicamente a trâmites internos da faculdade e à necessidade de atuação da FUB.

9
AgRg no Ag 

1397615/SP

Particular x CONSELHO 

REGIONAL DE FARMÁCIA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO - 

CRF/SP

16/06/2011

Conselho Profissional. 

Inscrição no Conselho 

Regional de Farmácia. 

Carga Horária mínima.

_ art 35, art 36
HUMBERTO 

MARTINS
não provido.

10
AgRg no REsp 

1248051/RS
Particular x UFRGS 07/06/2011

Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ _

 HUMBERTO 

MARTINS
não provido.

inexiste direito adquirido à revalidação automática de diploma expedido por

universidade estrangeira quando a conclusão do curso ocorreu na vigência do

Decreto 3.007/99, que revogou o Decreto 80.419/77, passando-se a exigir a

observância do procedimento previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação

(Lei 9.394/96).

11 REsp 1251347/SC UFSC x Particular 07/06/2011

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49
HERMAN 

BENJAMIN
não provido.

Desconsiderou a Corte local a aplicação rígida, na espécie, do art. 49 da Lei

9.394/1996, que determina que a transferência só seria admissível na hipótese de

existência de vagas e mediante processo seletivo, porquanto, no sistema de ensino, a

matrícula pode se realizar independentemente de haver lugar para ser ocupado no

corpo acadêmico, como, por exemplo, no caso de transferência dos servidores.

12
AgRg no AREsp 

1.056/DF
Estado do DF x Particular 02/06/2011

Concurso público para o 

cargo de professor.
_ art 62 

BENEDITO 

GONÇALVES
não provido. Dissídio jurisprudencial não comprovado.

13 RMS 26.316/RJ

 SINDICATO ESTADUAL DOS 

PROFISSIONAIS EM 

EDUCAÇÃO DO RIO DE 

JANEIRO SEPE/RJ

x MUNICÍPIO DE DUQUE DE 

CAXIAS

02/06/2011

Conselho Profissional. 

Inscrição Conselho 

Regional de Educação 

Física. Concurso Pùblico

_ art 1, art 3

MARIA THEREZA 

DE ASSIS 

MOURA

não provido.

Tendo em vista o disposto nos artigos 1º e 3º da Lei nº 9.696/98, é legal a

exigência, prevista em edital de concurso público para o cargo de professor de

Educação Física do ensino médio e fundamental, de comprovação de inscrição no

respectivo Conselho Profissional quando do ato de sua admissão. Precedente da

Quinta Turma.

14
AgRg no Ag 

1270874/DF
UNIÃO x Particular 19/05/2011

Concurso público. Cursos 

sequenciais. Nível superior. 
_ art 44

ADILSON VIEIRA 

MACABU 

(DESEMBARGAD

OR CONVOCADO 

DO TJ/RJ)

não provido.

Nos termos do art. 44 da Lei 9.394/96, os cursos sequenciais são considerados de

nível superior, sendo inevitável o reconhecimento de que os requisitos para o

ingresso no cargo pretendido pelo agravado foram cumpridos.

15 REsp 1034289/SP

ACADEMIA PAULISTA 

ANCHIETA S/C LTDA x 

Particular

17/05/2011

Reconhecimento de curso 

superior pelo MEC. 

Responsabilidade da IES 

pelo não reconhecimento.

_ art 15, art 68 SIDNEI BENETI não provido.

A instituição de ensino que não providencia, durante o curso, a regularização de

curso superior junto ao MEC, é responsável pelo dano moral causado a aluno que, a

despeito da colação de grau, não pode se inscrever no Conselho Profissional

respectivo e, assim, exercer o ofício para o qual se graduou.

16 REsp 1182993/PR

Particular x FACULDADE 

ESTADUAL DE CIÊNCIAS E 

LETRAS DE CAMPO 

MOURÃO - FECILCAM

03/05/2011
Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ art 48 

HUMBERTO 

MARTINS
não provido.

O Tribunal de origem consignou que o conceito de admissão, tal como previsto no

tratado internacional, não exime os interessados da observância da legislação federal

específica, qual seja, o art. 48, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

(Lei n. 9.394/96).
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17 REsp 1244114/DF

CONSELHO REGIONAL DE 

TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 

DA 1º REGIÃO x Particular

26/04/2011

Conselho Profissional. 

Inscrição em Conselho 

Profissional. Curso técnico

_ art 36, C, II
CAMPBELL 

MARQUES
não provido.

O Tribunal de origem consignou que o conceito de admissão, tal como previsto no

tratado internacional, não exime os interessados da observância da legislação federal

específica, qual seja, o art. 48, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

(Lei n. 9.394/96).

18
EDcl no Ag 

1335372/CE

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E 

DE EDUCAÇÃO JUVENILx 

MUNICÍPIO DE FORTALEZA

14/04/2011

Funcionamento de 

curso/instituição de ensino. 

Localização e 

funcionamento de 

instituição particular de 

ensino.

_ _
BENEDITO 

GONÇALVES
não provido. Fundamentação suficiente do acórdão recorrido.

19 REsp 1107215/SP

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO x 

particular

22/03/2011

Outros. Improbidade 

administrativa. Bolsas de 

estudo a alunos de escola 

municipal.

_ art 77, par 1 CASTRO MEIRA não provido.

O § 1º, do art. 77, da Lei n. 9.394/96 não se aplica ao caso dos autos, cuja

controvérsia cinge-se ao fornecimento de bolsas de estudo a estudantes

universitários e não aos da educação básica.

20
AgRg nos EDcl no 

Ag 1105771/SP

Particular x CONSELHO 

REGIONAL DE FARMÁCIA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO - 

CRF/SP

15/03/2011

Conselho profissional. 

Inscrição em Conselho 

Profissional.

- art. 35, art 36
CAMPBELL 

MARQUES
não provido.

Contudo, a partir da leitura dos arts. 35 e 36 da Lei n. 9.394/96 e dos arts. 2º, 3º e

4º da Portaria/MEC n. 363/95, infere-se que são requisitos para a assunção de

responsabilidade técnica por drogaria: a) realização de curso de segundo grau

completo; b) frequência a curso técnico de farmácia de, no mínimo, 900 horas; c)

prática de estágio profissional supervisionado de 10% sobre a carga total do curso

profissionalizante; e d) somatório da carga-horária em, no mínimo, 2.200 horas.

21 REsp 1189615/PR
  ESTADO DO PARANÁ x 

Particular
17/02/2011

Matrícula em escola diversa 

da localidade da residência 

do aluno.

_ art 3 I 
CAMPBELL 

MARQUES
não provido.

ste Superior Tribunal já decidiu que "o direito de acesso a ensino próximo à

residência do estudante cede quando confrontado com o direito ao bom

desenvolvimento físico e psicológico do menor e a sua manutenção na escola,

conforme disposto no caput e no inciso I do art. 53 do ECA".

22 REsp 1183636/RJ

Particular x UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO

03/02/2011

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49
CAMPBELL 

MARQUES
não conhecido

Quanto à alegação de contrariedade aos arts. 49 da Lei n.9.394/96 e 1º da Lei n.

9.536/97, o recurso especial é inadmissível por estar o acórdão recorrido assentado

em matéria constitucional. Com efeito, o Tribunal de origem decidiu a causa com

base no julgamento da ADI n. 3.324, em que o Supremo Tribunal Federal promoveu

a exegese das normas infraconstitucionais pertinentes ao assunto com o foco

centrado na avaliação de sua compatibilidade com o texto constitucional,

consignando expressamente, por meio de interpretação conforme, que, diante da Lei

Fundamental, a garantia veiculada pelo art. 1º da Lei n. 9.536/97 não pode viabilizar

a transferência entre instituições de ensino não congêneres, devendo se dar a

matrícula em instituição privada se assim o for a de origem e em pública se o

servidor ou o dependente for egresso de instituição pública. Diante de tais

circunstâncias dos autos, evidencia-se a inadmissibilidade do recurso especial, pois

o reexame da matéria nele impugnada compete ao Supremo Tribunal Federal, pela

via do recurso extraordinário admitido pela Vice-Presidente do Tribunal de origem.

23
AgRg no REsp 

1198737/RS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL x Particular

04/11/2010
Atendimento em creche e 

pré-escola
art. 208, IV, art 211, par 2 art 4, IV, art 11, V

HERMAN 

BENJAMIN
não provido.

O direito de ingresso e permanência de crianças com até seis anos em creches e pré-

escolas encontra respaldo no art. 208 da Constituição Federal. Por seu turno, a Lei

de Diretrizes e Bases da Educação, em seu art. 11, V, bem como o ECA, em seu art.

54, IV, atribui ao Ente Público o dever de assegurar o atendimento de crianças de

zero a seis anos de idade em creches e pré-escolas.
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24 MS 14.523/DF
Particular x MINISTRO DE 

ESTADO DA EDUCAÇÃO
22/09/2010

Direito do aluno. Validade 

de diplomas de pós-

graduação

_ _
HUMBERTO 

MARTINS

denegada a 

segurança

O acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2501/MG, Rel. Min. Joaquim

Barbosa (Plenário, julgado 4.9.2008, publicado em 19.12.2008), atingiu

primordialmente os cursos de graduação mantidos pelas instituições privadas

daquela unidade da Federação. As bases legais para a validade dos diplomas de pós-

graduação em sentido estrito (mestrado e doutorado) está fulcrada na Lei

n.9.394/96, regulamentada pela Resolução n.1/2001, do Conselho Nacional de

Educação.

25
AgRg no REsp 

1172294/DF

União x MUNICÍPIO DE 

GOVERNADOR LUIZ ROCHA
17/08/2010

Outros. Fundef - Valor 

anual mínimo por aluno 
_ art 6, par 1 CASTRO MEIRA não provido.

O "valor mínimo anual por aluno" (VMAA), de que trata o art. 6º, § 1º, da Lei

9.424/96, deve ser calculado levando em conta a média nacional; mesmo

entendimento adotado pelo acórdão recorrido.

26
AgRg no Ag 

1297621/TO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

TOCANTINS - UFTO x 

particular

10/08/2010

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49
CAMPBELL 

MARQUES
não provido.

Consolidou-se na jurisprudência do STJ o entendimento de que o servidor

municipal, estadual ou federal, aluno de instituição de ensino superior, que for

transferido ex officio tem assegurado o direito à matrícula, seja em universidade

pública, federal ou estadual, ou privada, observando-se, conforme o art. 99 da Lei

8.112/90, a congeneridade entre as instituições de ensino.

27
AgRg no REsp 

1109124/RS

Particular x UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO SUL - UFRGS

05/08/2010
Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ _

ARNALDO 

ESTEVES LIMA
não provido.

Está sedimentado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que inexiste

direito adquirido à revalidação automática de diploma expedido por universidade

estrangeira quando a conclusão do curso ocorreu na vigência do Decreto 3.007/99,

que revogou o Decreto 80.419/77, passando-se a exigir a observância do

procedimento previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96).

28 REsp 1177429/RS

Particular x UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO SUL - UFRGS

22/06/2010

Funcionamento de 

curso/instituição de ensino 

Compatibilidade curricular 

de cursos de IES

_
art 49, par único, 

art 50

ELIANA 

CALMON
não provido.

Não cabe ao Poder Judiciário, salvo em caso de ilegalidade, defeito de forma, abuso

de autoridade ou teratologia, adentrar no mérito do ato administrativo, revendo juízo

de valor feito pelo Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul acerca da

compatibilidade do currículo do seu curso de Odontologia com o da PUCRS.

29
AgRg no REsp 

1137209/RS

Particular x UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO SUL - UFRGS

17/06/2010
Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ art 48, par 2

BENEDITO 

GONÇALVES
não provido.

Logo, é defeso o reconhecimento automático de diplomas obtidos no exterior sem o

anterior procedimento administrativo de revalidação, consoante determina a Lei de

Diretrizes e Bases (Lei n. 9.394/96), em seu art. 48, § 2º Precedente: REsp

939.880/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 29

de outubro de 2008.

30
AgRg no REsp 

1180351/RS

Particular x UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO SUL - UFRGS

08/06/2010
Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ art 48, par 2

 HUMBERTO 

MARTINS
não provido.

O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de

revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Brasileira (Lei n. 9.394/96, art. 48, § 2º). O procedimento de revalidação dos

diplomas estrangeiros foi regrado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (Lei n.9.394/96), que atribui às Universidades Públicas a competência para

verificar a equivalência dos estudos realizados no exterior aos correspondentes

nacionais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de

que a exigência do registro previsto na Lei n. 9.394/96 não fere direito adquirido

daqueles que concluíram o ensino após a vigência desta Lei, ainda que haja Acordo

Internacional anterior possibilitando o reconhecimento automático de cursos

realizados em instituições educacionais estrangeiras. Precedentes.

31
AgRg no Ag 

1091215/SP

Particular x   CONSELHO 

REGIONAL DE FARMÁCIA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO - 

CRF/SP

11/05/2010

Conselho profissional. 

Inscrição de profissional em 

Conselho.

_ art 4 LUIZ FUX não provido.

A controvérsia dos autos diz respeito à carga horária de 2.200 descrita na Lei

5.692/71 que fixou as diretrizes e bases para o ensino médio de 1º e 2º graus - mais

tarde alterada pela Lei 9.394/96 -, se é referente ao currículo pleno do segundo grau -

composta pelas matérias relativas ao núcleo comum e as do curso técnico - ou se ao

curso técnico, exclusivamente, também é exigida uma carga horária mínima de 2.200

horas.
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32 REsp 1126189/PE

Particular x  CONSELHO 

REGIONAL DE MEDICINA DO 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

CREMEPE

06/05/2010
Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ art 48 par 2

BENEDITO 

GONÇALVES
não provido.

Logo, é defeso o reconhecimento automático de diplomas obtidos no exterior sem o

anterior procedimento administrativo de revalidação, consoante determina a Lei de

Diretrizes e Bases (Lei n. 9.394/96), em seu art. 48, § 2º Precedente: REsp

939.880/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 29

de outubro de 2008.

33
AgRg no AgRg no 

REsp 1127714/RS

Particular x UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO SUL UFRGS

20/04/2010
Revalidação de diploma 

estrangeiro 
_ art 48 par 2 CASTRO MEIRA não provido.

Não há direito adquirido à revalidação automática de diploma expedido por

universidade estrangeira ante a ausência de tratado internacional específico

regulamentando a questão, nos termos do artigo art. 48, § 2º, da Lei nº 9.394/96.

Precedentes: REsp 963.525/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de

07.11.08); EDcl nos EDcl no REsp 1.055.035/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de

24.09.09.

34 MS 14.948/DF
Particular x MINISTRO DE 

ESTADO DA EDUCAÇÃO
14/04/2010 ENADE art 206, VII art 9 

BENEDITO 

GONÇALVES

concedida a 

segurança

O não comparecimento ao Enade gera severo gravame para o aluno, que fica

impedido de registrar seu diploma junto MEC e, consequentemente, proibido de

livremente exercer sua profissão. Por isso é imprescindível que o estudante seja

cientificado de forma direta e individualizada a respeito de sua seleção para realizar

a prova, sendo que, dentre os meios postos à disposição do aluno, quais sejam, lista

enviada a cada coordenador de curso, consulta à página na Internet, informações

pelo "Fala Brasil" e comunicação por carta, tão somente esta supre a necessidade de

cientificar quanto à obrigação.

35
AgRg no REsp 

1098042/RJ

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A 

PETROBRAS x Particular
06/04/2010

Funcionamento de 

curso/instituição de ensino. 

Graduação em Curso de 

Tecnologia

_ _
CAMPBELL 

MARQUES
não provido.

Curso superior de tecnologia, segundo a Lei n. 9.394/96 e o Parecer n. 436/01 do

Conselho Nacional de Educação do MEC, é considerado curso de graduação.

36 EREsp 721.463/RJ UNIÃO x Particular 24/02/2010

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ _
BENEDITO 

GONÇALVES
não conhecidos

No acórdão paradigma, a Ministra Relatora expressamente asseverou que "o direito

à transferência assegurado aos militares e seus dependentes transferidos de sua

localidade no interesse da Administração, regulado pelas Leis 9.394/96 e 9.536/97,

somente é assegurado entre instituições de ensino superior, não incidindo em relação

às transferências entre instituições de ensino fundamental e médio".

37 REsp 1140680/RS

Particular x  UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO SUL - UFRGS

02/02/2010
Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ art. 48, par 2 LUIZ FUX não provido.

Os diplomas expedidos por entidades de ensino estrangeiras, sob a égide do Decreto

3.007/99, que revogou o Decreto Presidencial 80.419/77, exigindo prévio processo

de revalidação, à luz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, §

2º, da Lei 9.394/96), são insuscetíveis de revalidação automática, uma vez que o

registro de diplomas subsume-se ao regime jurídico vigente à data da sua expedição

e não à data do início do curso a que se referem.

38 REsp 1148049/PR
Particular x  UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PARANÁ UFPR
01/12/2009

Outros. Recurso especial de 

estatuto de Universidade. 

Matéria infralegal. 

_ art 51
ELIANA 

CALMON
não conhecido

O manejo do recurso especial reclama violação ao texto infraconstitucional federal,

sendo certo que estatuto não se enquadra no conceito de lei federal a ensejar a

interposição do especial, com base na alínea "a" do permissivo constitucional.
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39
AgRg no REsp 

1143745/BA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

BAHIA UFBA x Particular
01/12/2009

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

art 206, I, art 208 V art 49 LUIZ FUX não provido.

O Eg. STF, no julgamento da ADI 3.324, relator Min. Marco Aurélio, assentou a

inconstitucionalidade do art. 1º da lei 9.536/97, verbis: "O Tribunal julgou

procedente, em parte, pedido de ação direta ajuizada pelo Procurador-Geral da

República contra o art. 1º da Lei 9.536/97 que prevê a possibilidade de efetivação

de transferência ex officio de estudantes - servidores públicos civis ou militares, ou

de seus dependentes - entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino

superior, quando requerida em razão de remoção ou transferência de ofício desses

servidores que acarrete mudança de seu domicílio. 

40 REsp 1148527/BA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

BAHIA UFBA x Particular
19/11/2009

Processo seletivo de 

ingresso na Universidade.  

Vestibular. Autonomia 

universitária.

_ art 53, IV e V CASTRO MEIRA não provido.

É inviável o exame da violação do artigo 53, IV e V, da Lei nº 9.394/96 sob o

argumento de que haveria desrespeito ao princípio da autonomia universitária. Para

examiná-lo, seria necessário estabelecer indevido juízo de valor sobre as normas

referentes ao Concurso Vestibular/2005, materializadas na Resolução 01/2004, o

que excede os limites desta senda processual especial.

41 REsp 1128810/PR
Particular x UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE LONDRINA
17/11/2009

Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ _

ELIANA 

CALMON
não provido.

O fato de ainda estar em vigor não garante o reconhecimento automático do diploma

estrangeiro, sem os procedimentos administrativos de revalidação de diploma

previstos na Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9.394/96, pois a própria Convenção em

nenhum dos seus artigos traz esta previsão.

42 RMS 20.958/RS
Particular x   ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL
05/11/2009

Formação de professores e 

progressão funcional
_ art 44, III, art 62 LAURITA VAZ não provido.

Ainda que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei n.º 9.394/96 –, bem como

o Decreto Estadual n.º 38.946/98 e a Resolução CNE/CES n.º 01, de 03 de abril de

2001, não exijam a licenciatura plena como requisito para ingresso nos cursos de

pós-graduação, a Lei Estadual n.º 6.672/74, denominado Estatuto do Magistério do

Estado do Rio Grande do Sul, que rege a matéria, não admite a ascensão dos

servidores classificados no nível 03 diretamente ao nível 06, ainda que detentores do

certificado de conclusão de cursos de pós-graduação, na medida em que o

enquadramento no aludido nível pressupõe a conclusão de licenciatura plena ou de

estudos adicionais correspondentes, no mínimo, a um ano letivo.

43
AgRg no REsp 

726.654/RJ

  UNIÃO x  UNIÃO DE 

EDUCAÇAO E CULTURA 

GILDÁSIO AMADO

27/10/2009

Ação Civil Pública. 

Legitimidade ativa da 

União em ACP

_ art 16
TEORI ALBINO 

ZAVASCKI
não provido.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO. ARTS. 16 DA

LEI 9.394/96, 1º E 13 DO DECRETO 2.306/97 E 24, PARÁGRAFO ÚNICO, DO

CC/1916. 

44
AgRg no REsp 

1003232/RS

Particular x  UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO SUL - UFRGS

20/10/2009
Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ _ DENISE ARRUDA não provido.

O entendimento majoritário desta Corte Superior é no sentido de que existe direito

adquirido à revalidação automática de diploma expedido por universidade

estrangeira, independentemente do processo de revalidação previsto na Lei

9.394/96, quando a conclusão do curso tiver ocorrido na vigência do Decreto

80.419/77.

45 REsp 1132476/PR
UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO PARANÁ x Particular
13/10/2009 Outros. Cotas sociais art 3, I, II, III. IV art 53

HUMBERTO 

MARTINS

parcialmente 

provido

A forma de implementação de ações afirmativas no seio de universidade e, no

presente caso, as normas objetivas de acesso às vagas destinadas a tal política

pública fazem parte da autonomia específica trazida pelo artigo 53 da Lei n.

9.394/96, desde que observados os princípios da razoabilidade e da

proporcionalidade. A expressão "tenham realizado o ensino fundamental e médio

exclusivamente em escola pública no Brasil", critério objetivo escolhido pela UFPR

no seu edital de processo seletivo vestibular, não comporta exceção sob pena de

inviabilização do sistema de cotas proposto.
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46
AgRg no REsp 

1108528/RS

Particular x UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO SUL - UFRGS

13/10/2009
Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ art. 48, par 2 LUIZ FUX não provido.

A hodierna jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que os diplomas

expedidos por entidades de ensino estrangeiras, sob a égide do Decreto 3.007/99,

que revogou o Decreto Presidencial 80.419/77, exigindo prévio processo de

revalidação, à luz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2º,

da Lei 9.394/96), são insuscetíveis de revalidação automática, uma vez que o

registro de diplomas subsume-se ao regime jurídico vigente à data da sua expedição

e não à data do início do curso a que se referem.

47
EDcl nos EDcl no 

REsp 1055035/RS

Particular x UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO SUL - UFRGS

08/09/2009
Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ _

ELIANA 

CALMON
acolhidos

O fato de ainda estar em vigor não garante o reconhecimento automático do diploma

estrangeiro, sem os procedimentos administrativos de revalidação de diploma

previstos na Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9.394/96, pois a própria Convenção em

nenhum dos seus artigos traz esta previsão.

48 REsp 1025178/RJ

 ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO x  MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO

20/08/2009
Ação civil pública. Ensino 

religioso.
_

art 21, I, art 33, art 

37

HERMAN 

BENJAMIN
não conhecido

Impossibilidade de análise da lei local. O Tribunal de origem manteve sentença que,

em Ação Civil Pública, condenou o Estado do Rio de Janeiro a permitir a matrícula

dos alunos das classes de educação infantil e de jovens e adultos no ensino religioso

oferecido nas escolas públicas estaduais.

49 MS 14.147/DF
Particular x  MINISTRO DE 

ESTADO DA EDUCAÇÃO
12/08/2009 ENADE. art 206, VII art 9

BENEDITO 

GONÇALVES

concedida a 

segurança

O não comparecimento ao Enade gera severo gravame para o aluno, que fica

impedido de registrar seu diploma junto MEC e, consequentemente, proibido de

livremente exercer sua profissão. Por isso é imprescindível que o estudante seja

cientificado de forma direta e individualizada a respeito de sua seleção para realizar

a prova, sendo que, dentre os meios postos à disposição do aluno, quais sejam, lista

enviada a cada coordenador de curso, consulta à página na Internet, informações

pelo "Fala Brasil" e comunicação por carta, tão somente esta supre a necessidade de

cientificar quanto à obrigação.

50 RMS 29.183/RS

 CENTRO DOS PROFESSORES 

DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL - SINDICATO DOS 

TRABALHADORES EM 

EDUCAÇÃO - 

CPERS/SINDICATO x ESTADO 

DO RIO GRANDE DO SUL

06/08/2009

Direito da classe de 

professor. Participação de 

professores em eventos 

sindicais. Reposição de 

horas. 

art 6 art 24, I
HERMAN 

BENJAMIN
não provido.

Da mesma forma, os limites estabelecidos para a participação dos professores em

eventos sociais e culturais são legítimos, pois servem para concretizar o direito à

educação, regulamentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –

LDB. Com efeito, o art. 24 da Lei 9.394/1996 preceitua que os alunos dos níveis

fundamental e médio têm direito a um ano, com no mínimo 200 (duzentos) dias

letivos e 800 (oitocentas) horas-aula. A medida garante, em última análise, a

reposição dos dias letivos e da carga horária.

51
AgRg no REsp 

1076290/RJ

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO x 

particular

06/08/2009
Expedição de Diploma. 

Omissão
_ art 46, art 48 LUIZ FUX não provido.

O recurso especial não reúne condições de admissibilidade no pertine à alegada

ofensa alegada ofensa aos arts. 46 e 48, ambos da Lei nº 9.394/96, uma vez que a

controvérsia não reside nos mencionados dispositivos legais, ao revés, funda-se no

cumprimento de ditames insertos no Parecer nº 716/2001 do MEC, que, consoante

cediço, não se enquadra no conceito de "lei federal" para fins de interposição de

recurso especial. 
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52
AgRg no Ag 

1130902/RS

Particular x UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO SUL - UFRGS

18/06/2009
Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ art 48, par 2

CAMPBELL 

MARQUES
não provido.

O aresto recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência firmada por esta

Corte no sentido de que inexiste direito adquirido à revalidação automática de

diploma expedido por universidade estrangeira na vigência do Decreto 80.419/77,

pois o reconhecimento de tais certificados sujeitam-se à legislação nacional

correspondente, in casu, o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei

9.394/96, art. 48, § 2º).

53 RMS 27.496/MG
Particular x ESTADO DE MINAS 

GERAIS
16/06/2009

Direito da classe de 

professor. Direção de 

escola. Professores de 

carreira. Aposentadoria 

especial.

art 40, par5 e art 201, par 8 art 67, par2 LAURITA VAZ provido.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar parcialmente procedente a ADI n.º 3.772/DF

(DJe de 26/03/2009, Rel. p/ Acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI), conferiu

à Lei n.º 11.301/2006 interpretação conforme, declarando que as atividades de

exercício de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento

pedagógico, desde que exercidas por professores de carreira, integram a carreira de

magistério, restando excluídos os especialistas em educação.

54
AgRg no Ag 

1119086/RS

Particular x UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO SUL - UFRGS

09/06/2009
Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ art 48, par 2

HERMAN 

BENJAMIN
não provido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a

exigência do registro previsto na Lei 9.394/1996 não fere direito adquirido daqueles

que concluíram o ensino após sua vigência, ainda que haja Acordo Internacional

anterior que possibilite o reconhecimento automático de cursos realizados em

instituições educacionais estrangeiras.

55
AgRg no REsp 

1049131/MT

 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MATO GROSSO 

x particular

04/06/2009

Expedição de diploma. 

Legitimidade do Reitor e 

não do Ministro da 

Educação.

_ art 48 par 1
HUMBERTO 

MARTINS
não provido.

Nos termos do art. 48, § 1º, da Lei n. 9.394/96, compete às instituições de ensino a

expedição de diplomas. Sendo assim, o mandado de segurança impetrado, tão-

somente, para garantir a colação de grau do discente, e não para que este seja

dispensado de participar do ENADE, deve ser oposto contra o reitor da instituição

de ensino, sendo o Ministro de Estado da Educação parte ilegítima.

56 REsp 474.361/SP

 MUNICÍPIO DE SÃO PAULO x 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO

04/06/2009
Atendimento em creche e 

pré-escola
art 208, IV Art 11, V

HERMAN 

BENJAMIN
não provido.

O direito de ingresso e permanência de crianças com até seis anos em creches e pré-

escolas encontra respaldo no art. 208 da Constituição Federal. Por seu turno, a Lei

de Diretrizes e Bases da Educação, em seu art. 11, V, bem como o ECA, em seu art.

54, IV, atribui ao Ente Público o dever de assegurar o atendimento de crianças de

zero a seis anos de idade em creches e pré-escolas.

57 REsp 1069595/DF

 UNIÃO x ASSOCIACAO 

EDUCACIONAL NOSSA 

SENHORA APARECIDA - 

AENSA

07/05/2009

Reconhecimento de curso 

superior pelo MEC. 

Cobrança de tributo.

_ art 46
HUMBERTO 

MARTINS
não provido.

O ensino superior particular é atividade garantida constitucionalmente que está

condicionada unicamente a requisitos cujos objetivos são o aperfeiçoamento

contínuo da qualidade acadêmica, a melhoria do planejamento e da gestão

universitária e a prestação de contas à sociedade. Condicionar o reconhecimento e

renovação de reconhecimento de cursos à comprovação de regularidade fiscal e

previdenciária é medida coercitiva com finalidade de cobrança indireta de tributos.

58 REsp 1102749/SP

Particular x   CONSELHO 

REGIONAL DE ENGENHARIA 

ARQUITETURA E 

AGRONOMIA CREA SP

14/04/2009

Conselho Profissional. 

Tecnólogo. Não 

equiparação a engenheiro.

_ art 92
FRANCISCO 

FALCÃO
não provido.

Inexistindo previsão legal para conferir aos tecnólogos a equiparação de atribuições

destinadas a outros profissionais, ressai indevida a anotação de tais atividades na

Carteira Profissional.
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59
AgRg no REsp 

939.001/RS

Particular x  UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO SUL - UFRGS

14/04/2009
Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ art 48, par 2

CAMPBELL 

MARQUES
não provido.

In casu, o registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo

de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Brasileira (Lei 9.394/96, art. 48, § 2º).

60 REsp 1111138/RS

Particular x  UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO SUL - UFRGS

24/03/2009
Revalidação de diploma 

estrangeiro
art 5, XXXVI art 48, par 2

TEORI ALBINO 

ZAVASCKI
não provido.

O registro, no Brasil, de diplomas expedidos por entidades de ensino estrangeiras

está submetido ao regime jurídico vigente à data da sua expedição e não ao da data

do início do curso a que se referem. Assim, o reconhecimento automático, previsto

na Convenção Regional sobre o Reconhecimento de Estudos, Títulos e Diplomas de

Ensino Superior na América Latina e Caribe (recepcionada pelo Decreto

Presidencial 80.419/77 e revogada pelo Decreto 3.077/99), somente é assegurado a

diplomas expedidos na vigência da referida Convenção. Quanto aos posteriores

(como o do caso concreto, que foi expedido após a revogação da Convenção), o seu

registro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o

regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei 9.394/96,

art. 48, § 2º).

61 REsp 1100401/SC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SANTA CATARINA x particular
19/03/2009

Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ art 48, par 2

HUMBERTO 

MARTINS
não provido.

INTERVENÇÃO JUDICIAL NOS ATOS UNIVERSITÁRIOS DE

REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS. "O sistema de ensino superior no Brasil é

regido por leis próprias, que outorgam à autoridade pública competente - o

Ministério da Educação e seus plexos delegatários - a atribuição administrativa para

submeter os diplomas conferidos no estrangeiro aos critérios eleitos neste País, a fim

de controlar e regular o exercício profissional." Dessa maneira, "prestigiar o controle

administrativo brasileiro dos diplomas e títulos conferidos no estrangeiro, em

graduação e pós-graduação, conforme as regras administrativas vigentes, não é

ofuscar o direito adquirido ou malferir a segurança jurídica. Não se pode confundir a

expectativa de direito com seu deferimento ipso facto pelos órgãos competentes,

ante uma mera situação de fato." (AgRg no REsp 973.199/RS, de minha relatoria,

Segunda Turma, julgado em 6.12.2007, DJ 14.12.2007, p.395).

62 REsp 982.481/BA

 INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTUDOS E PESQUISAS 

EDUCACIONAIS ANÍSIO 

TEIXEIRA - INEP x particular

10/03/2009
Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ art 48, par 1

ELIANA 

CALMON
provido.

Consoante dicção do art. 48, § 1º, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,

compete às instituição de ensino o certificado de colação de grau e, bem assim, a

expedição de diplomas. De igual forma, cabe ao Ministro da Educação examinar o

pedido de dispensa do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE

(Precedentes da Seção de Direito Público). Ilegitimidade da autoridade responsável

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP, para figurar no

polo passivo da ação mandamental na hipótese.

63
AgRg no REsp 

1082518/PE

Particular x UNIVERSIDADE 

FEDERAL RURAL DE 

PERNAMBUCO - UFR/PE

17/02/2009
Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ art 48, par 2

MAURO 

CAMPBELL 

MARQUES

não provido.

In casu, o registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo

de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Brasileira (Lei 9.394/96, art. 48, § 2º).
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64
AgRg no REsp 

1086587/BA
ESTADO DA BAHIA x particular 16/12/2008

Atendimento em creche e 

pré-escola. Matéria 

eminentemente 

constitucional.

_ art 38, par1 CASTRO MEIRA não provido.

Em recurso especial, não cabe revisar acórdão solvido sob nítido enfoque

constitucional.A Corte de origem afastou a aplicação do artigo 38, § 1º, Lei nº

9.394/96 para buscar a efetividade do comando do artigo 208, V da Constituição

Federal, o que revela discussão de talante constitucional.

65
AgRg no REsp 

1074116/RJ

  UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO x 

particular

16/12/2008 Expedição de diploma _ art 46, caput, par 1
HERMAN 

BENJAMIN
não provido.

Inviável o conhecimento de violação dos artigos da Resolução 2/1997, expedida

pelo Conselho Nacional de Educação, em virtude de esse ato não possuir status de

lei federal conforme prevê a legislação de regência específica. A Corte local não

emitiu juízo de valor sobre o art. 46, caput e § 1º, da Lei 9.394/1996. É

inadmissível Recurso Especial quanto a questão que, a despeito da oposição de

Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência da

Súmula 211/STJ.

66
AgRg no REsp 

966.876/RS

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO SUL - 

UFRGS x particular

02/12/2008
Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ art 48, par 2 LUIZ FUX não provido.

Os diplomas expedidos por entidades de ensino estrangeiras, sob a égide do Decreto

3.007/99, que revogou o Decreto Presidencial 80.419/77, exigindo prévio processo

de revalidação, à luz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, §

2º, da Lei 9.394/96), são insuscetíveis de revalidação automática, uma vez que o

registro de diplomas subsume-se ao regime jurídico vigente à data da sua expedição

e não à data do início do curso a que se referem.

67 REsp 971.962/RS

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE x 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL

25/11/2008
Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ art 48, par 2, par 3

HERMAN 

BENJAMIN
não provido.

De acordo com o art. 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei

9.394/1996, cabe às Universidades Públicas a revalidação dos diplomas expedidos

por instituições de ensino estrangeiras. (...) O Acordo de Admissão de Títulos e

Graus Universitários para o Exercício de Atividades Acadêmicas nos Estados Partes

do Mercosul (promulgado pelo Decreto Legislativo 5.518/2005) não afasta a

obediência ao processo de revalidação previsto na Lei 9.394/1996.

68
AgRg no MS 

13.588/DF

  SOCIEDADE DE ENSINO 

SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ 

LTDA x MINISTRO DE 

ESTADO DA EDUCAÇÃO

12/11/2008

Funcionamento de 

curso/instituição de ensino. 

Autorização para o 

funcionamento de curso 

superior na modalidade a 

distância. 

_ art 80 DENISE ARRUDA provido.

A modalidade de educação a distância está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional (Lei 9.394/96). (...) Deve-se levar em conta, entretanto, que a

impetrante instruiu o seu pedido de credenciamento com toda a documentação

exigida na época, promovendo, ainda, pesados investimentos para se adequar à

legislação então em vigência. Não pode, dessa forma, ser prejudicada pela edição

superveniente do Decreto 6.303/2007, que passou a limitar os credenciamentos

instruídos com projetos de curso de pós-graduação lato sensu à oferta de cursos

nesse mesmo nível.

69
AgRg no REsp 

519.366/RN

UNIÃO x UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO NORTE UFRN

11/11/2008
Concurso público para o 

cargo de professor.
art 167, II art 54, par 1, I

JANE SILVA 

(DESEMBARGAD

ORA 

CONVOCADA DO 

TJ/MG)

não provido.

Consoante jurisprudência que vem se firmando no STJ, as Universidades Públicas

possuem autonomia suficiente para gerir seu pessoal, bem como o próprio

patrimônio financeiro, sendo que o exercício dessa autonomia não pode, contudo,

sobrepor-se ao quanto dispõem a Constituição e as Leis.

70 REsp 960.816/ES
Particular x  ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO
04/11/2008

Exame supletivo. 

Aprovação em vestibular. 

Situação consolidada.

_ art 38, par1
TEORI ALBINO 

ZAVASCKI
provido. Aplicabilidade da teoria do fato consumado
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71 REsp 503.173/RS

 CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL - CRC/RS x ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL

04/11/2008

Conselho Profissional não 

tem competência para 

avaliação da formação de 

profissional

_
art 10, art 16, art 

17, art 18
LUIZ FUX não provido.

O concurso público realizado para o exercício profissional de magistério deve

observar, primordialmente, o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional e seus regulamentos. (...) A avaliação da formação do profissional incumbe

exclusivamente ao Ministério da Educação, razão pela qual ao Conselho de Classe

resta vedado negar registro a profissionais formados em cursos de especialização

oferecidos por entidades legalmente autorizadas pelo MEC, devendo a qualificação

do profissional ser aferida mediante os certificados que atestam a conclusão da

especialização 

72 REsp 925.987/DF
 UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE UBERLÂNDIAx Particular
04/11/2008

Direito de cursar dois 

cursos superiores na mesma 

IES pública

_
art 53, V, par 

único
LUIZ FUX não provido.

O aluno, aprovado em concurso vestibular, possui direito à realização simultânea de

mais de um curso de graduação, oferecido pela mesma instituição de ensino pública,

desde que haja compatibilidade de horários, mercê da inexistência de vedação na

Lei 9.394/96, cognominada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Precedente do STJ: REsp 886434/MG, Segunda Turma, DJ de 30/05/2008.

73 REsp 939.076/RS

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO SUL - 

UFRGS x particular

04/11/2008
Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ art 48, par 2 LUIZ FUX provido.

Os diplomas expedidos por entidades de ensino estrangeiras, sob a égide do Decreto

3.007/99, que revogou o Decreto Presidencial 80.419/77, exigindo prévio processo

de revalidação, à luz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, §

2º, da Lei 9.394/96), são insuscetíveis de revalidação automática, uma vez que o

registro de diplomas subsume-se ao regime jurídico vigente à data da sua expedição

e não à data do início do curso a que se referem.

74
AgRg no REsp 

903.468/RS

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO SUL - 

UFRGS x particular

04/11/2008
Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ art 48, par 2 CASTRO MEIRA não provido.

“A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que inexiste direito

adquirido à revalidação automática de diploma expedido por universidade

estrangeira quando a diplomação ocorreu na vigência do Decreto 3.007/99, que

passou a exigir prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de

Diretrizes e Bases da Educação - Lei 9.394/96 (art. 48, § 2º) (AgRg no Ag

976.611/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU 09.05.08).

75 REsp 790.780/DF
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

DE BRASÍLIA x particular
16/10/2008

Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ art 49

TEORI ALBINO 

ZAVASCKI
provido.

A melhor interpretação dos artigos 49 da Lei nº 9.394/96 e 1º da Lei nº 9.536/97 é a

que não considera como congêneres, para fins de transferência compulsória,

instituições de ensino superior estrangeira e brasileira que, na verdade, não são, pois

têm sistemática de acesso distintas: esta exige a aprovação em vestibular, enquanto

aquela não faz a mesma exigência.

76
AgRg no Ag 

1040388/RS

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO SUL - 

UFRGS x particular

07/10/2008
Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ art 48, par 2

CAMPBELL 

MARQUES
não provido.

O aresto recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência firmada por esta

Corte no sentido de que inexiste direito adquirido à revalidação automática de

diploma expedido por universidade estrangeira na vigência do Decreto 3.547/2000,

pois o reconhecimento de tais certificados sujeitam-se à legislação nacional

correspondente, in casu, o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei

9.394/96, art. 48, § 2º).

77 REsp 1033909/AL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

ALAGOAS UFAL x particular
02/10/2008

Reconhecimento de curso 

superior pelo MEC.
_ art 48

HERMAN 

BENJAMIN
provido.

Hipótese em que se discute a obrigatoriedade de a Universidade Federal registrar

diploma de curso superior autorizado, mas não reconhecido pelo Ministério da

Educação. O art. 48 da Lei 9.394/1996 exige expressamente, como requisito para o

registro do diploma, o reconhecimento do curso pelo MEC.

78 REsp 933.777/PR
Particular x UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PARANÁ UFPR
23/09/2008

Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ art 48, par 2

CAMPBELL 

MARQUES
não provido.

Tanto o art. 48, § 2º, da Lei n. 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Brasileira -, quanto o art. 1º Resolução n. 01/2002, editada pela Câmara de

Educação de Ensino Superior, órgão do Conselho Nacional de Educação, exigem a

revalidação do diploma, a fim de que o graduado em universidade do Paraguai possa

efetivar o seu registro em universidade deste país." (REsp 906.318/RS, Rel.

Ministro  Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 19.2.2008, DJe 27.3.2008).
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79 REsp 939.880/RS

Particular x UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO SUL - UFRGS

23/09/2008
Revalidação de diploma 

estrangeiro
art 49, I, art 84, VII, VIII art 48, par 2

CAMPBELL 

MARQUES
não provido.

Ante a ausência de tratado internacional específico regulamentando a questão, o

registro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o

regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei 9.394/96,

art. 48, § 2º).

80 REsp 963.525/RS

Particular x UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO SUL - UFRGS

23/09/2008
Revalidação de diploma 

estrangeiro
art 49, I, art 84, VII, VIII art 48, par 2

CAMPBELL 

MARQUES
provido.

Ante a ausência de tratado internacional específico regulamentando a questão, o

registro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o

regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei 9.394/96,

art. 48, § 2º).

81 MS 11.813/DF

  CONSELHO FEDERAL DE 

ODONTOLOGIA x MINISTRO 

DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

10/09/2008

Credenciamento de Curso 

superior. Competência do 

Ministério da Educação e 

não do Conselho 

Profissional.

_
art 9, VII, art 44, 

III

CAMPBELL 

MARQUES

segurança 

denegada

A Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases) atribui à União a competência para

"baixar normas gerais sobre graduação e pós-graduação" (art. 9º, inc. VII).

Pormenorizando tal comando, o art. 44, inc. III, da LDB e art. 8º do Decreto n.

2.207/97 estabelecem que o Ministério da Educação é o órgão responsável por

estabelecer as condições para credenciamento e recredenciamento das instituições

de ensino superior. Aos conselhos profissionais, de forma geral, cabe tão-somente a

fiscalização e o acompanhamento de atividades inerentes ao exercício da profissão,

o que certamente não engloba nenhum aspecto relacionado à formação acadêmica.

82 REsp 950.442/GO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS x particular
09/09/2008

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49
ELIANA 

CALMON
não provido.

Reformando-se a sentença concessiva e o acórdão recorrido, neste momento, estar-

se-ia corroborando para o retrocesso na educação dos educandos, in casu, uma

acadêmica que foi transferida sob a proteção do Poder Judiciário, prestes a terminar

seu curso. Em assim acontecendo, não teria o impetrante, com a reforma da decisão,

o acesso à reta final do seu curso. Pior, estaria perdendo 04 (quatro) anos de sua

vida freqüentando um curso que nada lhe valia no âmbito universitário e

profissional, posto que cassada tal freqüência. Ao mais, ressalte-se que a mantença

da decisão a quo não resultaria qualquer prejuízo a terceiros, o que é de bom alvitre.

83 REsp 998.605/RS

Particular x UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO SUL - UFRGS

04/09/2008
Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ art 48, par 2 CASTRO MEIRA provido.

O MEC detém competência para revalidar ou registrar diplomas ou certificados de

graduação e de pós-graduação originados de instituições estrangeiras, cujos

portadores estejam oficialmente amparados por acordos culturais. O pedido de

revalidação ou registro pode ser solicitado, pela parte interessada, a qualquer

Universidade Federal. A única exigência legal para determinar a competência da

Universidade é a de que ela ministre curso de graduação reconhecido na mesma área

ou em área afim da cursada pelo aluno.

84
AgRg no REsp 

1056099/DF

DISTRITO FEDERAL x 

particular
02/09/2008

Exame supletivo. Idade 

mínima. Aprovação em 

vestibular. Situação 

consolidada.

_ art 37, art 38, par1
HERMAN 

BENJAMIN
não provido.

A efetivação das matrículas dos requeridos nos cursos de Agronomia e Engenharia

Mecatrônica da Universidade de Brasília, por força da liminar concedida em 2003,

tornou a prestação jurisdicional pleiteada pelo recorrente ineficaz do ponto de vista

prático, inexistindo, ademais, interesse público a justificar solução em sentido

diverso.

85 REsp 881.737/CE
UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO CEARÁ UFC x particular
21/08/2008

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49, par único 
ELIANA 

CALMON
não provido.

A jurisprudência desta Corte reconhece o direito à matrícula em estabelecimentos de

ensino congêneres, sempre que ocorrer a transferência ex officio, aos estudantes

universitários, servidores da administração direta e indireta, bem como a seus

dependentes. Entende-se como congênere a transferência da universidade particular

para particular ou pública para pública.
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86
AgRg no Ag 

997.268/BA

 ESTADO DA BAHIA x 

particular
10/06/2008

Exame supletivo. 

Aprovação em vestibular. 

Situação consolidada.

_
art 37, art 38, par1, 

I, II, par 2

HERMAN 

BENJAMIN
não provido.

A Lei 9.394/1996 exige o atendimento a dois requisitos para que seja aceita a

inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido

acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria.

Esta Corte tem entendido que, em caso de aprovação em exame vestibular no qual o

candidato tenha-se inscrito por força de decisão em Mandado de Segurança, o

estudante beneficiado com o provimento judicial não deve ser prejudicado pela

posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado

inicialmente.

87 REsp 831.225/PE

UNIVERSIDADE FEDERAL 

RURAL DE PERNAMBUCO - 

UFR/PE x particular

27/05/2008

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49

CARLOS 

FERNANDO 

MATHIAS (JUIZ 

FEDERAL 

CONVOCADO 

DO TRF 1ª 

REGIÃO)

não provido.

A regularidade exigida pelo caput do artigo 49 da Lei nº 9.394/96 como requisito

para a transferência de alunos entre instituições de ensino superior deve levar em

conta a matrícula do aluno ao tempo em que solicitou a sua saída da instituição de

origem para a de destino. Aplica-se, pois, o princípio do tempus regit actum.

88 REsp 918.639/SP

Particular x CONSELHO 

REGIONAL DE FARMÁCIA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO - 

CRF/SP

20/05/2008

Conselho Profissional. 

Auxiliar de farmácia. 

Impossibilidade de 

assunção de 

responsabilidade técnica.

_ _

CARLOS 

FERNANDO 

MATHIAS (JUIZ 

CONVOCADO 

DO TRF 1ª 

REGIÃO)

não provido.

A Lei nº 3.820/60 não contemplou como suscetível de inscrição no Conselho

Regional de Farmácia o profissional de nível médio portador de título de "Auxiliar

de Farmácia", na verdade sem capacidade para assumir responsabilidade pela

atividade farmacêutica.

89 REsp 886.434/MG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

UBERLÂNDIA x particular
13/05/2008

Direito de cursar dois 

cursos superiores na mesma 

IES pública

_
art 3, art 44, art 53, 

caput e V

CARLOS 

FERNANDO 

MATHIAS (JUIZ 

CONVOCADO 

DO TRF 1ª 

REGIÃO)

não provido.

Não se divisa violação ao inciso V e caput do artigo 53 da Lei 9.394/96, uma vez

que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional não veda ao discente de

Universidade Pública o ingresso em outro curso de graduação da mesma Instituição.

Incidência dos princípios da igualdade ao acesso e permanência na instituição de

ensino e da liberdade de aprender, diante da aprovação do recorrido em novo

processo seletivo (vestibular).

90 MS 13.274/DF

  FUNDAÇÃO GAMMON DE 

ENSINO x MINISTRO DE 

ESTADO DA EDUCAÇÃO

23/04/2008

Reconhecimento de curso 

supeiror. Exigência de 

decreto revogado.

_ art 46
ELIANA 

CALMON

segurança 

concedida

Legitimidade do Ministro da Educação autor da Portaria n. 1.309, de 14 de julho de

2006, contendo restrição incompatível com a norma vigente ao seu tempo.

91
AgRg no Ag 

976.661/RS

Particular x UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO SUL - UFRGS

22/04/2008
Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ art 48, par 2

ELIANA 

CALMON
não provido.

A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que inexiste direito

adquirido à revalidação automática de diploma expedido por universidade

estrangeira quando a diplomação ocorreu na vigência do Decreto 3.007/99, que

passou a exigir prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de

Diretrizes e Bases da Educação - Lei 9.394/96 (art. 48, § 2º).

92 REsp 863.223/RO

Particular x  FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

RONDÔNIA

15/04/2008

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49

CARLOS 

FERNANDO 

MATHIAS (JUIZ 

FEDERAL 

CONVOCADO 

DO TRF 1ª 

REGIÃO)

não provido.

Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a aprovação e conseguinte

nomeação em cargo público não confere direito de transferência de Instituição de

Ensino da qual o servidor já era aluno antes da posse. A questão não se amolda às

hipóteses de transferência ou remoção, ex officio, trata-se, sim, de provimento

originário. Aplicação do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 9.536/97.

Precedentes.

93 REsp 995.591/RS

Particular x UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO SUL - UFRGS

08/04/2008
Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ art 48, par 2 JOSÉ DELGADO provido.

O pedido de revalidação ou registro pode ser solicitado, pela parte interessada, a

qualquer Universidade Federal. A única exigência legal para determinar a

competência da Universidade é a de que ela ministre curso de graduação

reconhecido na mesma área ou em área afim da cursada pelo aluno.
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94 REsp 1008899/SC

Particular x UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA 

CATARINA

08/04/2008
Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ art 48, par 2 JOSÉ DELGADO não provido.

Não é possível, com base na Convenção Regional sobre o Reconhecimento de

Estudos, Títulos e Diplomas de Ensino Superior na América Latina e no Caribe, a

convalidação de diploma de técnico em terapia física e reabilitação concedido a

quem a esse título fez jus, como sendo congênere à graduação superior em

fisioterapia. Diploma de técnico outorgado por Cuba não pode ser considerado, no

Brasil, como sendo de curso superior.

95
AgRg no REsp 

847.532/MG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

UBERLÂNDIA x particular
08/04/2008

Direito de cursar dois 

cursos superiores na mesma 

IES pública

art. 205, art 207, art. 214, 

IV e V, 
art. 44, II, art. 53 LUIZ FUX não provido.

In casu, assentou o Tribunal de origem que: Não é razoável vedar ao impetrante

matrícula concomitante nos dois cursos, uma vez que preencheu os requisitos legais

(art. 44, II, da LDB) e que não há aulas previstas para o turno noturno no Curso de

Medicina Veterinária. Se eventualmente houver choque de horários, caberá ao

apelado optar pelas matérias que seja possível cursar. Tal entendimento não afronta

a autonomia universitária (art. 207 da Constituição), nem tampouco as atribuições

das universidades, previstas no art. 53 da Lei nº 9.394/96, e garante a educação (art.

205 da Constituição), a formação para o trabalho e a promoção humanística,

científica e tecnológica do País (art. 214, IV e V, da Constituição).

96 REsp 970.113/RS

Particular x  UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO SUL - UFRGS

01/04/2008
Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ art 48, par 2

HERMAN 

BENJAMIN
não provido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a

exigência do registro previsto na Lei 9.394/96 não fere direito adquirido daqueles

que concluíram o ensino após a vigência dessa Lei, ainda que haja Acordo

Internacional anterior possibilitando o reconhecimento automático de cursos

realizados em instituições educacionais estrangeiras. Precedentes.

97 REsp 969.633/BA
 ESTADO DA BAHIA x 

particular
01/04/2008

Exame supletivo. 

Aprovação em vestibular. 

Situação consolidada.

_
art 37, art 38, par1, 

I, II, par 2

HERMAN 

BENJAMIN
não provido.

A lei 9.394/96 exige o atendimento a dois requisitos para que seja aceita a inscrição

de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso

aos estudos no ensino médio, ou podido continuá-los, na idade própria. Em caso

como o dos autos, o STJ tem entendido, apoiado em aplicação conseqüencialista da

norma e balanceamento de valores, que a aprovação em exame vestibular, no qual o

candidato se inscrevera por força de decisum favorável em Mandado de Segurança,

recomenda que o estudante não seja prejudicado pela posterior desconstituição da

decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente.

98 REsp 882.086/RJ

Particular x UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO

25/03/2008

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49 par único
TEORI ALBINO 

ZAVASCKI
não provido.

Nos termos do art. 1º da Lei 9.536/97, com a interpretação conforme a Constituição

a ele atribuída pelo STF (Adin 3.324/DF), os servidores públicos, civis ou militares,

transferidos de ofício, têm direito a matrícula em instituição de ensino superior do

local de destino, observado, todavia, o requisito da congeneridade em relação à

instituição de origem.

99
AgRg no REsp 

957.566/RS

 CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DO RIO 

GRANDE DO SUL - COREN/RS 

x particular

25/03/2008

Conselho Profissional. 

Curso de Técnico em 

enfermagem. Local 

apropriado.

_ _ LUIZ FUX não provido.

A fiscalização da regularidade dos cursos incumbe aos órgãos de educação e não ao

conselho de fiscalização profissional. O curso está em conformidade com o que

dispõe a Lei 9394/96, bem como com o Parecer 92/99 e Parecer 267/01 ambos do

CEED, sendo devidamente autorizado o seu funcionamento, na época em que a

autora cursou a referida escola.

100
AgRg no REsp 

937.839/RS

Particular x UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO SUL - UFRGS

11/03/2008
Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ art 48, par 2

HUMBERTO 

MARTINS
não provido.

Não há direito adquirido à revalidação automática de diploma de graduação

expedido por universidade estrangeira, com base no Decreto n. 75.105, de

20.12.1974, que promulga o Acordo Básico de Cooperação Educacional, Científica

e Cultural Brasil-Paraguai. O reconhecimento ou a revalidação de cursos realizados

no exterior, conforme os padrões legais brasileiros, deve seguir as normas

específicas de Direito Administrativo, de índole legal ou os normativos baixados

pelo Ministério da Educação.
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101 REsp 906.318/RS

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO SUL - 

UFRGS x particular

19/02/2008
Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ art 48, par 2

FRANCISCO 

FALCÃO
provido.

Tanto o art. 48, § 2º, da Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Brasileira -, quanto o art. 1º Resolução nº 01/2002, editada pela Câmara de

Educação de Ensino Superior, órgão do Conselho Nacional de Educação, exigem a

revalidação do diploma, a fim de que o graduado em universidade do Paraguai possa

efetivar o seu registro em universidade deste país.

102
AgRg no Ag 

877.138/RJ

 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE 

OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA ASOEC x particular

12/02/2008

Reconhecimento de curso 

superior pelo MEC. 

Responsabilidade da IES 

pelo não reconhecimento.

_ art 44, III 

ALDIR 

PASSARINHO 

JUNIOR

não provido.

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE

CIVIL. NÃO RECONHECIMENTO DE CURSO SUPERIOR PELO MEC.

SÚMULA 7. INCIDÊNCIA.

103 REsp 938.736/PR
 UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO PARANÁ UFPR x particular
18/12/2007

Revalidação de diploma 

estrangeiro
_

art 43, II, art 48, 

par 2
JOSÉ DELGADO provido.

É legítima a exigência feita por Comissão de Revalidação de diploma expedido por

universidade situada no exterior, para que o interessado complemente o sua grade

curricular, submetendo-se a estágios médicos previamente indicados. Não há direito

adquirido a revalidação do diploma só por o estudante ter sido aprovado na

equivalência das disciplinas e no exame de provas. A exigência de aprovação em

estágios médicos visa equilatar com maior eficiência, a capacidade profissional do

candidato de acordo com os padrões exigidos pelo ensino universitário brasileiro.

104 REsp 865.814/RS

  UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO SUL - 

UFRGS x particular

27/11/2007
Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ art 48, par 2

ELIANA 

CALMON
provido.

A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que inexiste direito

adquirido à revalidação automática de diploma expedido por universidade

estrangeira quando a diplomação ocorreu na vigência do Decreto 3.007/99, que

passou a exigir prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de

Diretrizes e Bases da Educação - Lei 9.394/96 (art. 48, § 2º).

105 REsp 938.370/RS

Particular x UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO SUL - UFRGS

27/11/2007
Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ art 48, par 2

ELIANA 

CALMON
provido.

A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que inexiste direito

adquirido à revalidação automática de diploma expedido por universidade

estrangeira quando a diplomação ocorreu na vigência do Decreto 3.007/99, que

passou a exigir prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de

Diretrizes e Bases da Educação - Lei 9.394/96 (art. 48, § 2º).

106 REsp 900.263/RO
Particular x  ESTADO DE 

RONDÔNIA
13/11/2007

Exame supletivo. Idade 

mínima. Aprovação em 

vestibular. Situação 

consolidada.

_ art 38, par1, II LUIZ FUX provido.

Teoria do fato consumado. In casu, o aluno aprovado em concurso vestibular, a

despeito de não possuir a idade mínima de 18 (dezoito) anos exigida pelo art. 38, §

1°, II, da Lei n.° 9.394/96, obteve, em sede de liminar em mandamus, o direito de

inscrever-se em curso supletivo para fins de conclusão do ensino médio,

viabilizando sua matrícula em Curso Superior.

107 REsp 840.966/RN

 UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

UFRN x particular

13/11/2007

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49, par único LUIZ FUX não provido.

É cediço nesta Corte de Justiça que: O STJ firmou entendimento de que, nas

hipóteses em que o militar estudante tenha sido removido ex officio e no interesse da

Administração Pública, é assegurado ao servidor e seus dependentes o direito à

transferência para instituição de ensino superior congênere à de origem, ou seja, de

pública para pública ou de privada para privada, salvo se não houver

estabelecimento de mesma natureza no local da nova residência.

108 REsp 983.883/ES

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO ESPÍRITO SANTO UFES x 

particular

06/11/2007

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49 JOSÉ DELGADO não provido.

Não-aplicação do entendimento supra. Como o local para o qual foi transferido o

recorrido não possui curso idêntico (Biomedicina), a novel posição desta Corte e do

colendo STF na ADIn nº 3324-7/DF deve ser interpretada com razoabilidade. Não

pode o acadêmico parar abruptamente seus estudos por motivos alheios à sua

vontade e por aspectos técnicos da lei, por ter, tão-só, sido transferido para uma

localidade na qual não há curso idêntico ao da instituição de origem. Matrícula em

curso afim que se mantém.
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109 REsp 984.795/RN
Particular x PETRÓLEO 

BRASILEIRO S/A PETROBRAS
18/10/2007

Concurso público. 

Exigência de certificado de 

Técnico

_ arts. 39 a 42
ELIANA 

CALMON
não provido.

Acórdão recorrido que, sem negar vigência aos arts. 39 a 42 da Lei 9.394/96,

afastou a pretensão do autor, titular de certificado de Técnico de Manutenção em

Equipamentos de Informática, a preencher cargo de Operador I, para o qual foi

exigida formação de técnico industrial.

110 REsp 954.243/MT

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MATO GROSSO 

x particular

18/10/2007

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49, par único CASTRO MEIRA não provido.

Os estudantes universitários, servidores da administração direta e indireta, bem

como seus dependentes, têm direito à matrícula em estabelecimentos de ensino

congênere sempre que ocorrer a transferência ex officio.

111
AgRg no REsp 

958.485/RS

Particular x ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL
18/10/2007

Conselho Profissional. 

Requisitos para ascenção 

na carreira de professor 

servidor público.

_ _
PAULO 

GALLOTTI
não provido.

O exame da alegação de que o acórdão recorrido teria julgado válido ato de governo

local contestado em face da Lei Federal nº 9.394/1996 demandaria,

necessariamente, aprofundada análise de leis locais, providência vedada nesta sede,

a teor do óbice constante do enunciado nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal

Federal.

112 REsp 890.801/CE

CONSELHO REGIONAL DE 

MEDICINA VETERINARIA DO 

ESTADO DO CEARÁ - 

CRMV/CE x particular

04/10/2007

Conselho Profissional. 

Requisito para obtenção de 

registro em Conselho 

Profissional.

art 5, II e XIII _
HERMAN 

BENJAMIN
não provido.

O Exame Nacional de Certificação Profissional - fixado pela Resolução 691/2001 do 

Conselho Federal de Medicina Veterinária -, como requisito para a obtenção do

registro profissional, não encontra amparo na Lei 5.517/68. Exigir-se tal requisito

caracteriza conduta manifestamente ilegal. (REsp 718.400/RS, Rel. Min. Eliana

Calmon, Segunda Turma,  DJ 31.08.2007).

113
AgRg no REsp 

555.332/SP

MUNICÍPIO DE SANTO 

ANDRÉ x MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

25/09/2007
Atendimento em creche e 

pré-escola
_ art. 30, 31 e 32

HUMBERTO 

MARTINS
não provido.

Existe a necessidade de que a instância ordinária explicite o julgamento à luz da Lei

de Diretrizes e Bases da Educação, devendo-se perquirir se, estando a educação

infantil prevista na referida Lei como mera referência, pode ser também considerada

como obrigatória e gratuita (art. 30 e 31 Lei n. 9.394/96). Precedente: REsp

510259/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 19.9.2005.

114 REsp 963.625/RS

Particular x UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO SUL - UFRGS

25/09/2007
Revalidação de diploma 

estrangeiro
art 5, XXXVI art 48, par 2 CASTRO MEIRA não provido.

O registro, no Brasil, de diplomas expedidos por entidades de ensino estrangeiras

está submetido ao regime jurídico vigente à data da sua expedição e não ao da data

do início do curso a que se referem (REsp 880.051/RS, Rel. Min. Teori Albino

Zavaski, DJU de 29.03.07).

115 REsp 838.591/PR

Particular x FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE

20/09/2007

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49 LUIZ FUX provido.

É cediço nesta Corte de Justiça que: O STJ firmou entendimento de que, nas

hipóteses em que o militar estudante tenha sido removido ex officio e no interesse da

Administração Pública, é assegurado ao servidor e seus dependentes o direito à

transferência para instituição de ensino superior congênere à de origem, ou seja, de

pública para pública ou de privada para privada, salvo se não houver

estabelecimento de mesma natureza no local da nova residência.

116 REsp 951.928/RS

Particular x FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE

28/08/2007

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49, par único JOSÉ DELGADO provido.

Não-aplicação do entendimento supra. Como o local para o qual foi transferido o

recorrente não possui instituição privada que ofereça curso de mesma afinidade

(Direito), a novel posição desta Corte e do colendo STF na ADIn nº 3324-7/DF

deve ser interpretada com razoabilidade. Não pode o acadêmico parar abruptamente

seus estudos por motivos alheios à sua vontade e por aspectos técnicos da lei, por

ter, tão-só, sido transferido para uma localidade na qual não há curso idêntico ao da

instituição de origem.



Ação Partes
Data do 

Julgamento
Tema Dispositivos da CF1988

Dispositivos da 

LDB
Ministro Relator Resultado Trecho de ementa

TABELA 2 - Acórdãos do Superior Tribunal de Justiça
MAPEAMENTO TEMÁTICO DOS ACÓRDÃOS ACUSADOS NA PESQUISA COM O CRITÉRIO "LEI DE DIRETRIZES E BASES DE 1996"

117 RMS 21.573/MA
Particular x ESTADO DO 

MARANHÃO
23/08/2007

Concurso público para o 

cargo de professor. 

Requisitos exigidos pelo 

edital.

_ art 62, art 64
ARNALDO 

ESTEVES LIMA
não provido.

O Edital 4/2001, que instaurou o concurso público para provimento de vagas de

professor de História do Ensino Médio do Estado do Maranhão, exigia dos

candidatos curso superior completo com a respectiva habilitação em Licenciatura

Plena e registro pelo órgão competente; ou Curso Superior Completo com o

Esquema I ou similar.

118 MS 12.040/DF

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 

EDUCACIONAL 

PIRATININGA - ACEP x 

MINISTRO DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO

22/08/2007

Funcionamento de 

curso/instituição de ensino. 

Direito da IES em sanar 

irregularidades antes da 

suspensão.

_ art 46, par 1 LUIZ FUX
segurança 

denegada

A instituição de ensino ostenta o direito à concessão de prazo para sanar as

irregularidades verificadas pelo MEC, por meio de Diretoria de Estatísticas e

Avaliação da Educação Superior, incumbida da análise das condições do ensino,

antes de serem suspensos os cursos avaliados (art. 46, § 1º, da Lei n.º 9.394/96 - Lei

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) 2. A inversão dessas etapas; a saber,

primeiro a suspensão do reconhecimento do curso e depois o deferimento de prazo

para suprir as deficiências, afronta a cláusula pétrea do devido processo legal

aplicável a todo e qualquer procedimento administrativo.

119 REsp 628.447/SP

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO x 

MUNICÍPIO DE SANTO 

ANDRÉ

21/06/2007
Atendimento em creche e 

pré-escola
_ art 11, V DENISE ARRUDA não conhecido

O Tribunal de origem analisou as questões relacionadas à exigibilidade em juízo do

direito de atendimento em creche a crianças de até seis anos de idade, bem como à

possibilidade de o Judiciário determinar ao Município o cumprimento do referido

direito, sob aspectos constitucionais, os quais não podem ser apreciados em sede de

recurso especial. Ademais, o dispositivo infraconstitucional apontado como violado

(art. 54, IV, da Lei 8.069/90) reflete disposição constitucional (art. 208, IV, da CF),

não gozando de autonomia a proporcionar a sua análise pelo Superior Tribunal de

Justiça.

120 REsp 890.385/RJ

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO x 

particular

12/06/2007

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49, par único
HUMBERTO 

MARTINS
não provido.

Quanto à alínea "a", é assegurado o direito à transferência obrigatória de servidor

militar estudante e de seus dependentes quando ele tenha sido removido ex officio e

no interesse da Administração Pública, desde que a instituição de ensino seja

congênere à de origem; ou seja, de pública para pública ou de privada para privada,

o que é o caso dos autos.

121 REsp 510.598/SP

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO x 

MUNICÍPIO DE SANTO 

ANDRÉ

17/04/2007
Atendimento em creche e 

pré-escola
art 208, IV, art 211, par 2

art 4, IV, art 30, 

art 31, art 32

JOÃO OTÁVIO 

DE NORONHA
provido.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) e a Lei de Diretrizes e

Bases da Educação (Lei n. 9.394/96, art. 4º, IV) asseguram o atendimento de

crianças de zero a seis anos em creches e pré-escolas da rede pública. "Consagrado

por um lado o dever do Estado, revela-se, pelo outro ângulo, o direito subjetivo da

criança. Consectariamente, em função do princípio da inafastabilidade da jurisdição

consagrado constitucionalmente, a todo direito corresponde uma ação que o

assegura, sendo certo que todas as crianças nas condições estipuladas pela lei

encartam-se na esfera desse direito e podem exigi-lo em juízo" (REsp n. 575.280-

SP, relator para o acórdão Ministro Luiz Fux, DJ de 25.10.2004).

122 REsp 577.573/SP

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO x 

MUNICÍPIO DE SANTO 

ANDRÉ

17/04/2007
Atendimento em creche e 

pré-escola
art 208, IV, art 211, par 2

art 4, IV, art 30, 

art 31, art 32

JOÃO OTÁVIO 

DE NORONHA
provido.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) e a Lei de Diretrizes e

Bases da Educação (Lei n. 9.394/96, art. 4º, IV) asseguram o atendimento de

crianças de zero a seis anos em creches e pré-escolas da rede pública. "Consagrado

por um lado o dever do Estado, revela-se, pelo outro ângulo, o direito subjetivo da

criança. Consectariamente, em função do princípio da inafastabilidade da jurisdição

consagrado constitucionalmente, a todo direito corresponde uma ação que o

assegura, sendo certo que todas as crianças nas condições estipuladas pela lei

encartam-se na esfera desse direito e podem exigi-lo em juízo" (REsp n. 575.280-

SP, relator para o acórdão Ministro Luiz Fux, DJ de 25.10.2004).
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123 CC 72.981/MG

Particular x DIRETOR 

EXECUTIVO DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO DE PATOS 

DE MINAS - UNIPAM

28/03/2007

Competência Mandado de 

Segurança. Retenção de 

diploma de aluno 

inadimplente de IES.

_ art 3, VI, art 19
HUMBERTO 

MARTINS
conhecido

A instituição, que é presentada pela autoridade coatora neste processo, exige

contraprestação por serviços educacionais de graduação, o que a torna alheia ao

sistema público de ensino.

124 REsp 832.692/RS

Particular x FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE

27/03/2007

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

arts. 205, 226, 227 e 229 art 49 JOSÉ DELGADO provido.

A matrícula independe do fato de o aluno transferido provir de instituição de ensino

superior pública ou privada para fins de matricular-se em universidade congênere,

conforme restou esclarecido com a edição da Lei nº 9.536, de 11/12/1997, a qual,

em seu art. 1º, regulamentou o art. 49, parágrafo único, da Lei nº 9.394/96, com o

seguinte teor: “art. 1º - a transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do

art. 49 da Lei nº 9.349, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições

vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independente

da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar

estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada

remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o

município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima

desta”.

125 REsp 753.565/MS

ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL x MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DO 

MATO GROSSO DO SUL

27/03/2007
Atendimento em creche e 

pré-escola

arts 127, 129, 208, I, V, 

227
art 87, par 3, I LUIZ FUX não conhecido

In casu, como anotado no aresto recorrido "a Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional prever, em seu art. 87, § 3º, inciso I, que a matrícula no ensino

fundamental está condicionada a que a criança tenha 7 (sete) anos de idade, ou

facultativamente, a partir dos seis anos, a Constituição Federal , em seu art. 208,

inciso V, dispõe que o acesso aos diversos níveis de educação depende da

capacidade de cada um, sem explicitar qualquer critério restritivo, relativo a idade.

O dispositivo constitucional acima mencionado, está ínsito no art. 54, inciso V, do

Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo dever do Estado assegurar à criança e

ao adolescente o acesso à educação, considerada direito fundamental.

126
AgRg no MS 

11.880/DF

 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO 

E CULTURA CAIÇARAS x 

MINISTRO DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO

14/03/2007
Credenciamento. 

Descredenciamento de IES. 
_ art 46, par 1

JOÃO OTÁVIO 

DE NORONHA
não provido.

É inviável a utilização da via excepcional do mandado de segurança se, para a

aferição do pretenso direito líquido e certo da parte, torna-se necessário adentrar na

seara probatória, com o fito de avaliar o conjunto de dados e informações técnicas

que respaldaram a edição do ato tido como coator.

127 REsp 782.196/SP

 MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO x 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

13/03/2007
Atendimento em creche e 

pré-escola
_ arts 30, 31 e 32

ELIANA 

CALMON
não provido.

O ensino fundamental é prioritário, mas ao Estado impõe-se a obrigação de prestar o

ensino infantil, cabendo ao Município incluí-lo na sua política educacional. O

Ministério Público não logrou demonstrar os meios para a realização da obrigação

de fazer, o que não impede seja o Município coagido a cumprir a sua obrigação de

forma mediata
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128 REsp 880.051/RS

  UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO SUL - 

UFRGS x particular

06/03/2007
Revalidação de diploma 

estrangeiro
art 5, XXXVI art 48, par 2

TEORI ALBINO 

ZAVASCKI
provido.

O registro, no Brasil, de diplomas expedidos por entidades de ensino estrangeiras

está submetido ao regime jurídico vigente à data da sua expedição e não ao da data

do início do curso a que se referem. Assim, o reconhecimento automático, previsto

na Convenção Regional sobre o Reconhecimento de Estudos, Títulos e Diplomas de

Ensino Superior na América Latina e Caribe (recepcionada pelo Decreto

Presidencial 80.419/77 e revogada pelo Decreto 3.077/99), somente é assegurado a

diplomas expedidos na vigência da referida Convenção. Quanto aos posteriores

(como o do caso concreto, que foi expedido cerca de quatro anos após a revogação

da Convenção), o seu registro no Brasil fica submetido a prévio processo de

revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Brasileira (Lei 9.394/96, art. 48, § 2º). Precedente: REsp 849437/RO, 1ª Turma,

Min. Francisco Falcão, DJ 26/09/2006.

129
EDcl no REsp 

513.890/PR

UNIVERSIDADE 

PARANAENSE - UNIPAR E 

OUTRO x UNIÃO

01/03/2007
Criação de curso de 

medicina.
_ _

ELIANA 

CALMON
acolhidos

A questão proposta pela embargante está no entendimento de que não pode ser

obrigada a cumprir exigência contida no Decreto 1.303/94, porque no período em

que entrou em vigor a LDB (Lei 9.394/96), com a expressa revogação daquele

decreto, até a data de vigência do Decreto 2.207/97, estava suspensa a necessidade

de consulta ao Conselho Nacional de Saúde quanto à conveniência da criação e

implantação do curso de medicina, para os cursos criados em data anterior ao

Decreto 2.207/97.

130 REsp 898.873/DF

 ABCEC ASSOCIAÇÃO 

BRASIL CENTRAL DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA x 

particular

27/02/2007

Direito do aluno. 

Fornecimento de histórico 

escolar.

_ art 49
FRANCISCO 

FALCÃO
não provido.

A controvérsia restou centrada apenas na negativa da instituição de ensino em

fornecer o histórico escolar da autora, no que o artigo 49, da Lei nº 9.394/96 não se

aplica à hipótese para fins de discussão sobre a regularidade da aluna.

131 CC 52.535/PB

Particular x  PRÓ-REITORIA DE 

ENSINO DE GRADUAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DA PARAÍBA

13/12/2006

Competência Federal vs 

Autonomia das 

Universidades Estaduais

arts. 211, art 16 e 17
HERMAN 

BENJAMIN
conhecido

Hipótese em que a Justiça Federal e a Justiça Estadual discutem a competência para

processamento e julgamento de Mandado de Segurança impetrado contra ato de

dirigente da Universidade Estadual da Paraíba - UEPB, que indeferiu pedido de

reativação de matrícula. "As universidades estaduais gozam de total autonomia para

organizar e gerir seus sistemas de ensino (CF/88, art. 211), e seus dirigentes não

agem por delegação da União. A apreciação jurisdicional de seus atos é da

competência da Justiça Estadual." (CC 45.660/PB, Rel. Ministro CASTRO

MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ de 11.04.2005).

132 CC 59.577/SC

Particular x REITOR DA 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA - UDESC

13/12/2006

Competência Federal vs 

Autonomia das 

Universidades Estaduais

arts. 211, art 16 e 17
HERMAN 

BENJAMIN
conhecido

Hipótese em que a Justiça Federal e a Justiça Estadual discutem a competência para

processamento e julgamento de Mandado de Segurança impetrado contra ato de

dirigente da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, no qual se

objetiva a suspensão da exigência de mensalidade para regular matrícula. "As

universidades estaduais gozam de total autonomia para organizar e gerir seus

sistemas de ensino (CF/88, art. 211), e seus dirigentes não agem por delegação da

União. A apreciação jurisdicional de seus atos é da competência da Justiça

Estadual." (CC 45.660/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO,

DJ de 11.04.2005).
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133 CC 52.324/SC

Particular x DIRETOR DA 

FACULDADE DE DIREITO DE 

JOINVILLE ACE 

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE 

DE ENSINO

13/12/2006

Competência Federal em 

razão de universidade 

particular

arts. 211, art 16, II
HERMAN 

BENJAMIN
conhecido

"Mandado de segurança - a competência será federal quando a impetração voltar-se

contra ato de dirigente de universidade pública federal ou de universidade particular;

ao revés, a competência será estadual quando o mandamus for impetrado contra

dirigentes de universidades públicas estaduais e municipais, componentes do sistema

estadual de ensino" (REsp 373.904/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ de

09.05.2005).

134 EREsp 652.560/SC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SANTA CATARINA x particular
13/12/2006

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49 par único
HERMAN 

BENJAMIN
providos.

A Primeira Turma desta Colenda Corte Superior, quando do julgamento do REsp nº

710.382/RJ, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, passou a adotar a interpretação conferida

pelo Pretório Excelso ao artigo 1º da Lei 9.536/97, por ocasião do julgamento da

ADIn nº 3.324-7/DF, no sentido de que a matrícula compulsória de servidor público

ou militar transferido no interesse da Administração, ou de seus dependentes, em

curso superior, independentemente de vaga ou da época do ano, deve-se dar

observando-se a congeneridade das instituições de ensino. (REsp 653875/PE,

Primeira Seção, Rel.Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ 28.11.2005).

135 REsp 664.734/MA
 ESTADO DO MARANHÃO x 

particular
07/12/2006

Concurso público. 

Exigência de licenciatura 

em concursos para 

professor.

_ art 65, art 87, par 4

MARIA THEREZA 

DE ASSIS 

MOURA

provido.

A jurisprudência desta Corte já se consolidou no sentido de que a previsão do edital

de que o candidato possua licenciatura plena, para o exercício do cargo, deve ser

expressamente cumprida como condição para sua posse. Precedentes.

136 REsp 849.437/RO Particular x  UNIÃO 26/09/2006
Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ art 48, par 2

FRANCISCO 

FALCÃO
não provido.

Não acarretou a constituição definitiva da situação jurídica ensejadora do pretenso

direito adquirido do recorrente o fato de ter iniciado o curso de medicina em Cuba

quando a lei brasileira não exigia a revalidação do diploma obtido no exterior.

137 RMS 17.166/BA

COLÉGIO E CURSO PHOENIX 

LTDA E OUTROS x ESTADO 

DA BAHIA

22/08/2006

Credenciamento. Exigência 

de credenciamento das 

instituições de ensino 

supletivo.

Art  1, IV,  5, II,XXXV, 

170, 174, 205, 206 IV, 

205, 208, I, 209.

art 2, 3, 7, 37, par 

1

TEORI ALBINO 

ZAVASCKI
não provido.

É inteiramente compatível com os princípios constitucionais sobre a educação a

norma do Conselho Estadual de Educação que, sem proibir a prestação particular do

ensino supletivo, submete os respectivos exames a controle estatal ou por entidades

credenciadas, em regime de gratuidade.

138 REsp 835.959/MT
MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL x particular
08/08/2006

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49 par único
TEORI ALBINO 

ZAVASCKI
provido.

Nos termos do art. 1º da Lei 9.536/97, com a interpretação conforme a Constituição

a ele atribuída pelo STF (Adin 3.324/DF), os servidores públicos, civis ou militares,

transferidos de ofício, têm direito a matrícula em instituição de ensino superior do

local de destino, observado, todavia, o requisito da congeneridade em relação à

instituição de origem.

139 REsp 814.562/RS
  UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SANTA MARIA x particular
04/05/2006

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49 par único CASTRO MEIRA provido.

Assentada a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 9.536/97 pelo

Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIN 3.324/DF, Relator Ministro

Marco Aurélio, o posicionamento desta Corte foi reformulado no sentido de que os

militares e seus dependentes, quando transferidos de sede no interesse da

Administração Pública, possuem direito à matricula em estabelecimento de ensino

superior, desde que congêneres as instituições. Precedentes.

140
EDcl no REsp 

750.453/RS

  UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SANTA MARIA x particular
20/04/2006

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49 CASTRO MEIRA não provido.

Servidor municipal, estadual ou federal, aluno de instituição de ensino superior, que

for transferido ex officio, e seus dependentes têm assegurado o direito à matrícula

em estabelecimento de ensino congênere, sendo requisito também indispensável que

a remoção ou a transferência tenha ocorrido no interesse da Administração Pública e

implique a mudança de domicílio. Precedentes.
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141 CC 34.483/PR

  ESTADO DO PARANÁ x 

SINDICATO DOS 

PROFESSORES DE LONDRINA

22/03/2006

Competência. Greve de 

Servidores e professores de 

Universidades Estaduais. 

Ausência de interesse da 

União.

art 114, I, 211 art 17
ARNALDO 

ESTEVES LIMA

parcialmente 

conhecido.

Mesmo diante da mudança ocorrida na Constituição Federal, com o advento da EC

nº 45, em seu art. 114, I, continuou sendo da Justiça comum estadual a competência

para processar e julgar feitos relativos a servidores civis da administração direta e

indireta, dos municípios e dos estados, decorrentes da relação de trabalho, em face

da concessão de liminar em sede de cautelar na ADIN 3.395/DF, onde se discute o

disposto no referido dispositivo. O movimento grevista em questão é efeito da

relação jurídico-administrativa estabelecida entre os professores e servidores e as

Universidades Estaduais de Londrina, de Maringá e do Oeste. Precedente do

Supremo Tribunal Federal.

142 MS 10.745/DF

 INSTITUTO CIENTÍFICO DE 

ENSINO SUPERIOR E 

PESQUISA - ICESP x 

MINISTRO DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO

22/03/2006

Credenciamento. 

Ilegalidade de exigência de 

novo credenciamento de 

instituição de ensino.

art 32, 209 _

FRANCISCO 

PEÇANHA 

MARTINS

segurança 

concedida

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96), e seu

Decreto regulamentador (Dec. 3.860/2001), são três os procedimentos para o

regular funcionamento de Instituição Privada de Ensino Superior, nesta ordem: 1)

credenciamento; 2) autorização de curso; 3) Reconhecimento do curso. Atenta

contra o princípio da legalidade a exigência de novo credenciamento feita pelo MEC

à Instituição que já o possui, mormente quando o ato administrativo se encontra

desprovido de fundamentação legal, na forma exigida pelo art. 50 da Lei 9.784/99.

143 REsp 736.524/SP

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO x 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

03/04/2006
Atendimento em creche e 

pré-escola. 

art 37, 127, 129, 208, IV, 

227
art 4, IV LUIZ FUX provido.

Os Municípios - que atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação

infantil (CF, art. 211, § 2º) - não poderão demitir-se do mandato constitucional,

juridicamente vinculante, que lhes foi outorgado pelo art. 208, IV, da Lei

Fundamental da República, e que representa fator de limitação da discricionariedade

político--administrativa dos entes municipais, cujas opções, tratando-se do

atendimento das crianças em creche (CF, art. 208, IV), não podem ser exercidas de

modo a comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera

oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole social.

144 REsp 642.034/RJ COLÉGIO PEDRO II x particular 14/03/2006

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_
art 19, I, art 49, 

par único

ELIANA 

CALMON
provido

Se a escola de origem pertence à categoria das instituições privadas de ensino,

inexiste congeneridade em relação ao Colégio Pedro II, porque esta entidade

encontra-se inserida no âmbito das instituições públicas, assim entendidas as criadas

ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder Público, nos termos do art.

19, I, da Lei 9.394/96.

145
AgRg no Ag 

515.298/RJ

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO x 

particular

14/02/2006

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49, par único

FRANCISCO 

PEÇANHA 

MARTINS

não provido.

Declarada a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 9536/97 pelo Eg. STF, firmou-se

o entendimento deste STJ no sentido de que a transferência de matrícula de

servidores públicos estudantes, removidos de ofício, ou de seus dependentes, deve

ser necessariamente entre estabelecimentos de ensino congêneres, i. e., de

instituição de ensino público para público, ou de particular para particular.

146 REsp 790.753/DF
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

DE BRASÍLIA x particular
02/02/2006

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ _
JOÃO OTÁVIO 

DE NORONHA
não conhecido. Militar da ativa não se enquadra na concepção de servidor público estadual.

147 REsp 728.753/RJ COLÉGIO PEDRO II x particular 02/02/2006

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

art 208, I, par 1 art 49
JOÃO OTÁVIO 

DE NORONHA
provido

A vantagem concedida pelas Lei n. 9.394/1996 e 9.537/1997, no que concerne à

transferência de servidores públicos para instituições de ensino superior em virtude

de remoção ex officio e no interesse da Administração Pública, não pode ser

estendida a estudantes do ensino fundamental e médio. Tais leis não se coadunam

com a exegese extensiva, pois, por se tratar de regra de exceção, demandam

interpretação restritiva, não havendo por que falar em aplicação analógica.
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148 REsp 734.450/RJ COLÉGIO PEDRO II x particular 13/02/2006

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49 LUIZ FUX não provido.

O art. 49 da Lei n.º 9.394/96 e, conseqüentemente, o art. 1.º da Lei n.º 9.536/97, por

tratarem de regra de exceção, não se coadunam com com a exegese extensiva,

demandando, então, interpretação restritiva, não havendo, assim, que se falar na

aplicação analógica dos mesmos às instituições de ensino fundamental e médio.

149 REsp 796.490/SP

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO x 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

15/12/2005
Atendimento em creche e 

pré-escola.
art 208, IV, art 211, par 2 art 4, IV

JOÃO OTÁVIO 

DE NORONHA

parcialmente 

provido

Consagrado por um lado o dever do Estado, revela-se, pelo outro ângulo, o direito

subjetivo da criança. Consectariamente, em função do princípio da inafastabilidade

da jurisdição consagrado constitucionalmente, a todo direito corresponde uma ação

que o assegura, sendo certo que todas as crianças nas condições estipuladas pela lei

encartam-se na esfera desse direito e podem exigi-lo em juízo (REsp n. 575.280-SP,

relator para o acórdão Ministro Luiz Fux, DJ de 25.10.2004).

150 REsp 791.335/DF
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

DE BRASÍLIA x particular
06/12/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49 JOSÉ DELGADO provido

Este Sodalício sufragou entendimento, alinhando-se com ao posicionamento adotado

pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 3.324-7/DF, Rel. Min.

MARCO AURÉLIO, DJ de 05/08/2005, na qual ficou consignado: "A

constitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 9.536/97, viabilizador da transferência de

alunos, pressupõe a observância da natureza jurídica do estabelecimento educacional 

de origem, a congeneridade das instituições envolvidas - de privada para privada, de

pública para pública -, mostrando-se inconstitucional interpretação que resulte na

mesclagem - de privada para pública." (grifos nossos)

151 REsp 790.550/DF
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

DE BRASÍLIA x particular
06/12/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49 JOSÉ DELGADO provido

Este Sodalício sufragou entendimento, alinhando-se com ao posicionamento adotado

pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 3.324-7/DF, Rel. Min.

MARCO AURÉLIO, DJ de 05/08/2005, na qual ficou consignado: "A

constitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 9.536/97, viabilizador da transferência de

alunos, pressupõe a observância da natureza jurídica do estabelecimento educacional 

de origem, a congeneridade das instituições envolvidas - de privada para privada, de

pública para pública -, mostrando-se inconstitucional interpretação que resulte na

mesclagem - de privada para pública." (grifos nossos)

152 REsp 718.203/SP

 MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO x 

MUNICÍPIO DE SANTO 

ANDRÉ

06/12/2005
Atendimento em creche e 

pré-escola. 

art 37, 127, 129, 205, 208, 

IV, 227
art 4, IV LUIZ FUX provido.

Legitimatio ad causam do Ministério Público à luz da dicção final do disposto no art.

127 da CF, que o habilita a demandar em prol de interesses indisponíveis. Os

Municípios - que atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação

infantil (CF, art. 211, § 2º) - não poderão demitir-se do mandato constitucional,

juridicamente vinculante, que lhes foi outorgado pelo art. 208, IV, da Lei

Fundamental da República, e que representa fator de limitação da discricionariedade

político--administrativa dos entes municipais, cujas opções, tratando-se do

atendimento das crianças em creche (CF, art. 208, IV), não podem ser exercidas de

modo a comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera

oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole social.

153 REsp 668.468/RJ

 CONSELHO REGIONAL DE 

FISIOTERAPIA E TERAPIA 

OCUPACIONAL DA 2ª 

REGIÃO - CREFITO 2 x 

particular

06/12/2005

Revalidação de diploma 

estrangeiro. Abuso de 

poder de Conselho 

Profissional.

_ art 48, par 2 LUIZ FUX não provido.

Mandado de segurança impetrado em face da recusa pelo Crefito-2 de proceder ao

registro de diploma revalidado por Instituição de Ensino Superior credenciada pelo

MEC e CFE.In casu, o Crefito agiu com abuso de poder, posto que avocou para si a

competência de rever o ato cuja atribuição é das instituições de ensino superior,

violando o direito subjetivo do impetrante de obter o registro do diploma e,

consectariamente, impedindo-o de praticar sua profissão e a fortiori de prover o seu

próprio sustento.
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154 REsp 720.961/RJ

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO x 

particular

06/12/2005

Funcionamento de 

curso/instituição de ensino. 

Reconhecimento de curso. 

Curso de mestrado não 

reconhecido. 

_ art 48
ELIANA 

CALMON
provido.

Não se pode, em razão de situação peculiar individual do aluno, colocar-se em risco

a sociedade, ao se permitir a concessão de diploma com validade nacional a

profissional que concluiu curso de especialização que não preencheu os requisitos

necessários para o seu reconhecimento pelo Estado.

155 REsp 665.836/RJ COLÉGIO PEDRO II x particular 17/11/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

art 242 par 2 art 49, par único
ELIANA 

CALMON
provido.

Mudança de entendimento da relatora em razão da declaração de

inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 1º da Lei 9.536/97, no

julgamento da ADIn 3.324/DF, pelo Supremo Tribunal Federal, assentando-se a

obrigatoriedade da observância da congeneridade entre as instituições de ensino

superior, que passa a atingir, indistintamente, os servidores civis e militares, bem

como seus dependentes. Natureza sui generis de Autarquia Federal atribuída pelo

art. 242, § 2º, da CF/88 e pelo Decreto-lei 245/67 ao Colégio Pedro II, que

permaneceu vinculado ao sistema federal de ensino.

156 REsp 495.839/RJ Particular x COLÉGIO PEDRO II 08/11/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

art 242 par 2 art 49, par único
ELIANA 

CALMON
não provido.

Mudança de entendimento da relatora em razão da declaração de

inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 1º da Lei 9.536/97, no

julgamento da ADIn 3.324/DF, pelo Supremo Tribunal Federal, assentando-se a

obrigatoriedade da observância da congeneridade entre as instituições de ensino

superior, que passa a atingir, indistintamente, os servidores civis e militares, bem

como seus dependentes. Natureza sui generis de Autarquia Federal atribuída pelo

art. 242, § 2º, da CF/88 e pelo Decreto-lei 245/67 ao Colégio Pedro II, que

permaneceu vinculado ao sistema federal de ensino.

157 REsp 513.890/PR

UNIVERSIDADE 

PARANAENSE - UNIPAR E 

OUTRO x UNIÃO

08/11/2005
Criação de curso de 

medicina.
_

art 9, IX. Art 46, 

art 53, I, par único

ELIANA 

CALMON
não provido.

A universidade não tem competência para, ao seu talante, criar e implantar curso de

nível superior. É da competência da UNIÃO, de acordo com o art. 9º da Lei 9.394

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a criação de cursos de nível

superior, em consonância com dispositivos da Constituição Federal. Em relação ao

Curso de Medicina, há ainda decretos que exigem a prévia manifestação do

Conselho Nacional de Saúde (Decretos 1.303/94 e 2.207/97).

158 REsp 767.489/RJ COLÉGIO PEDRO II x particular 03/11/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49 CASTRO MEIRA provido.

A partir de interpretação sistêmica e teleológica do art. 1º da Lei n.º 9.536/97 e do

art. 49 da Lei n.º 9.394/96, este Tribunal Superior entendia que aos estudantes de

ensino médio originários de estabelecimento particular, a exemplo dos acadêmicos

de nível superior, seria assegurada a matrícula em instituição de ensino público no

caso de o genitor, servidor militar, ser transferido no interesse da Administração.

159 REsp 617.301/RJ COLÉGIO PEDRO II x particular 18/10/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49 DENISE ARRUDA provido.

O direito à transferência assegurado aos militares e seus dependentes transferidos

de sua localidade no interesse da Administração, regulado pelas Leis 9.394/96 e

9.536/97, somente é assegurado entre instituições de ensino superior, não incidindo

em relação às transferências entre instituições de ensino fundamental e médio.

160 REsp 184.090/PB
UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

PARAÍBA x particular
18/10/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49
JOÃO OTÁVIO 

DE NORONHA
provido

O requisito da congeneridade entre as instituições de ensino estende-se, de igual

modo, ao curso universitário, de forma que não pode o servidor público estudante,

ainda que haja mudado de sede no interesse da administração, matricular-se em

curso de natureza diversa do anteriormente freqüentado.

161 REsp 769.224/SP

Particular x CONSELHO 

REGIONAL DE FARMÁCIA - 

CRF/SP

04/10/2005

Conselho Profissional. 

Inscrição e 

responsabilidade técnica 

farmacêutica.

_ art 35
ELIANA 

CALMON
não provido.

Diferenciação entre Oficial de Farmácia, Auxiliar de Farmácia e Técnico em

Farmácia.
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162 REsp 415.011/DF
Particular x FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
04/10/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49

FRANCISCO 

PEÇANHA 

MARTINS

não provido.

A transferência de matrícula para entidade de ensino congênere só é assegurada por

lei a servidor público, ou seus dependentes, removido por necessidade do serviço,

não se estendendo a empregado de sociedade de economia mista.

163 REsp 697.002/CE
 UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO CEARÁ UFC x particulart
15/09/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49 LUIZ FUX não provido.
Assiste ao militar removido ex officio o direito à matrícula em estabelecimento

superior congênere do novo domicílio, em qualquer época do ano.

164 REsp 285.498/PB
UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

PARAÍBA x particular
15/09/2005

Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ art 49, par único

FRANCISCO 

PEÇANHA 

MARTINS

provido

A jurisprudência iterativa desta eg. Corte não socorre ao aluno de curso em

universidade estrangeira, admitido sem vestibular, que pretende transferência para o

mesmo curso em universidade pública brasileira, por força de cargo municipal

comissionado, obtido após o início do curso.

165 REsp 668.665/RN

  UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

UFRN x particular

13/09/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49 LUIZ FUX provido.

Ao militar removido ex officio, bem como a seus dependentes, assiste o direito à

matrícula em estabelecimento de ensino superior congênere de seu novo domicílio,

em qualquer época do ano.

166 REsp 478.156/RS

 UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO SUL - 

UFRGS x particular

13/09/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49

FRANCISCO 

PEÇANHA 

MARTINS

provido

Acórdão em dissonância com jurisprudência atual desta Corte no sentido de que,

declarada a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 9536/97 pelo Eg. STF, na ADIN

3324/DF, não prevalece o entendimento anterior consoante o qual os servidores

públicos civis ou militares, ou seus dependentes, estudantes universitários,

removidos compulsoriamente acarretando mudança de domicílio, têm direito à

transferência de matrícula para estabelecimento público de ensino superior ainda que

originários de entidade particular.

167 REsp 748.314/PR
 UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO PARANÁ UFPR x particular
06/09/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49  par único
ELIANA 

CALMON
provido

A legislação que disciplina a situação jurídica do servidor público, permitindo a sua

transferência, quando estudante, na hipótese de mudança de domicílio em razão do

serviço, exige que sejam os estabelecimentos congêneres. Entende-se como

congênere a transferência da universidade particular para particular ou pública para

pública.

168 REsp 541.362/PR
 UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO PARANÁ UFPR x particular
01/09/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49

FRANCISCO 

PEÇANHA 

MARTINS

provido

Declarada a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 9536/97 pelo Eg.STF (ADIN

3324-DF), não há como prevalecer o entendimento anterior deste STJ consoante o

qual os servidores públicos civis ou militares ou seus dependentes, estudantes

universitários, removidos por interesse do serviço acarretando mudança de

domicílio, têm direito à transferência de matrícula para entidade de ensino superior

pública ou privada, independentemente da natureza da instituição de origem.

169 MS 9.250/DF

CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA x MINISTRO DE 

ESTADO DA EDUCAÇÃO

24/08/2005

Criação de curso de 

medicina. Parecer do 

conselho Nacional de 

Saúde.

_ art 9, IX
TEORI ALBINO 

ZAVASCKI

segurança 

denegada

O art. 27 do Decreto n. 3.860/2001, ao vincular a criação de "curso de graduação

em medicina" a ser ministrado por universidades e demais instituições de ensino

superior à prévia consulta ao Conselho Nacional de Saúde, não impôs a necessidade

de acatamento daquela manifestação por parte da Câmara de Educação Superior do

Conselho Nacional de Educação; há a necessidade, sim, de colhimento de

manifestação, mas o parecer emanado pelo Conselho Nacional de Saúde, ainda que

desfavorável, tem caráter meramente opinativo e informativo, ao qual não se vincula

o Ministro da Educação ao autorizar a implantação de cursos superiores. Precedente

da 1ª Seção: MS 8891 / DF, Min. Denise Arruda, DJ de 25.10.2004.
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170 REsp 510.259/SP

 MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO x 

MUNICÍPIO DE SANTO 

ANDRÉ

24/08/2005

Ação Civil Pública. Ato 

administrativo 

discricionário.

_ Arts. 30, 31, 32
ELIANA 

CALMON
não provido.

O Poder Judiciário não mais se limita a examinar os aspectos extrínsecos da

administração, pois pode analisar, ainda, as razões de conveniência e oportunidade,

uma vez que essas razões devem observar critérios de moralidade e razoabilidade.

171 MS 9.469/DF

  CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA x MINISTRO DE 

ESTADO DA EDUCAÇÃO

10/08/2005

Reconhecimento do Curso 

superior de Tecnologia em 

Optometria

art 5, XIII, 22, XVI art 53
TEORI ALBINO 

ZAVASCKI

segurança 

denegada

O ato atacado (Portaria n. 2.948, de 21.10.03) nada dispôs sobre as atividades do

optometrista, limitando-se a reconhecer o Curso Superior de Tecnologia em

Optometria, criado por entidade de ensino superior. Assim, a alegação de

ilegitimidade do exercício, por optometristas, de certas atividades previstas na

Classificação Brasileira de Ocupações é matéria estranha ao referido ato e, ainda

que fosse procedente, não constituiria causa suficiente para comprometer a sua

validade.

172
AgRg no REsp 

674.805/RJ

  FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

DO RIO DE JANEIRO UNIRIO 

x particular

09/08/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ Art 49 LUIZ FUX não provido.
Ao militar removido ex officio assiste o direito à matrícula em estabelecimento

superior congênere do novo domicílio, em qualquer época do ano.

173 REsp 546.232/RS
Particular x  UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA MARIA
09/08/2005

Processo seletivo de 

ingresso na Universidade. 

Programa experimental de 

ingresso no ensino superior - 

PEIES - Avaliação seriada

art 207, 208, V

art 1, X, 3, 44, 51, 

53, IV, par único, 

II, 46

ELIANA 

CALMON
não provido.

A Lei 9.394/96, ao regulamentar o art. 207 da Constituição Federal de 1988,

abandonou por completo a sistemática de acesso ao ensino superior unicamente

através de "vestibular", antes definido pela Lei 5.540/68, traçando novas diretrizes

quanto aos critérios de seleção e admissão de estudantes, que passaram a ser fixados

de acordo com o princípio da autonomia didático-científica das universidades,

mediante articulações destas com os órgãos normativos dos sistemas de ensino.

Nesse contexto, uma vez que observadas as normas da Lei 9.394/96 e

principalmente o princípio da publicidade dos critérios de seleção, dentro do

contexto de autonomia didático-científica atribuída às instituições de ensino, como

bem salientado pelo Tribunal de origem, legítimo é o processo seletivo de avaliação

seriada criado pela Universidade recorrida, sem que se possa falar em ofensa do

princípio da igualdade no acesso à escola, previsto no art. 3º, inciso I desta lei.

174 REsp 589.491/RJ
 COLÉGIO PEDRO II x 

particular
09/08/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49, par único

FRANCISCO 

PEÇANHA 

MARTINS

não provido.

Declarada a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 9536/97 pelo Eg. STF (ADIN

3324-DF), não há como prevalecer o entendimento anterior deste STJ consoante o

qual os servidores públicos civis ou militares ou seus dependentes, estudantes

universitários, removidos por interesse do serviço acarretando mudança de

domicílio, têm direito à transferência de matrícula para entidade de ensino pública

ou privada, independentemente da natureza da instituição de origem.

175 REsp 650.166/RN

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

UFRN x particular

09/08/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ _

FRANCISCO 

PEÇANHA 

MARTINS

não conhecido

O acórdão recorrido declara que o direito à transferência de matrícula de servidor

federal estudante, removido compulsoriamente, estende-se aos servidores estaduais

e municipais face ao princípio da igualdade insculpido no art. 5o da CF.

176 REsp 717.808/PE

Particular x   UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE PERNAMBUCO 

UFPE

04/08/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49 LUIZ FUX não provido.

Ao militar removido ex officio, bem como a seus dependentes, assiste o direito à

matrícula em estabelecimento de ensino superior congênere de seu novo domicílio,

em qualquer época do ano.
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177 REsp 716.424/RJ

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO x 

particular

28/06/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49 LUIZ FUX não provido.

Ao militar removido ex officio, bem como a seus dependentes, assiste o direito à

matrícula em estabelecimento de ensino superior congênere de seu novo domicílio,

em qualquer época do ano.

178 REsp 604.161/SC

Particular x  UNIVERSIDADE 

REGIONAL DE BLUMENAU - 

FURB

28/06/2005

Matrícula em Universidade 

sem o ensino médio 

concluído. Teoria do fato 

consumado.

_ art 44, II JOSÉ DELGADO provido

A aprovação, como 'treineiro', em concurso vestibular, não autoriza a efetivação de

matrícula em curso superior, haja vista que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação

(9493/96) exige que o candidato à vaga tenha concluído o curso médio. encontrando-

se o recorrente cursando o 6º período do curso é presumível que tenha concluído ou

esteja prestes a concluir o curso, devendo ser respeitada a situação consolidada e

irreversível a esta altura, sob pena de afronta aos valores já obtidos.

179 REsp 398.135/PR
UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO PARANÁ UFPR x particular
07/06/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49, par único

FRANCISCO 

PEÇANHA 

MARTINS

provido.

Declarada a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 9536/97 pelo Eg.STF (ADIN

3324-DF), não há como prevalecer o entendimento anterior deste STJ consoante o

qual os servidores públicos civis ou militares ou seus dependentes, estudantes

universitários, removidos por interesse do serviço acarretando mudança de

domicílio, têm direito à transferência de matrícula para entidade de ensino superior

pública ou privada, independentemente da natureza da instituição de origem.

180 REsp 658.458/PR

Particular x  FACULDADES 

UNIFICADAS DE FOZ DO 

IGUACU-PR.

02/06/2005

Direito do aluno. Abono de 

faltas de aluno por conta de 

tratamento de saúde no 

estrangeiro.

art 1, III _ LUIZ FUX provido.

Mercê de o referido diploma previr o abono de faltas ou a concessão de regime

especial de trabalho domiciliar ao próprio aluno acometido de enfermidades que

impossibilite sua freqüência às aulas, conspiraria contra a ratio essendi da tutela da

dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da Lei de Diretrizes e Bases da

Educação (Lei n.º 9.394/96), bem como, da Lei do Procedimento Administrativo

(Lei n.º 9.784/99) e do Princípio da Razoabilidade vedar a extensão de referido

benefício, em situações excepcionais, como a hipótese dos autos, em que o aluno

ausentou-se para acompanhar o tratamento de doença grave - neoplasia mamária -

de sua esposa, fora do território nacional, a qual,  a posteriori, veio a falecer.

181 MS 9.944/DF

 INSTITUTO EDUCACIONAL 

GUILHERME DORÇA S/C 

LTDA - IEGD x MINISTRO DE 

ESTADO DA EDUCAÇÃO

25/05/2005

Funcionamento de 

curso/instituição de ensino. 

Motivação do ato 

administrativo que indefere 

funcionamento de curso 

superior.

art 37 art, 45, 46
TEORI ALBINO 

ZAVASCKI

segurança 

parcialmente 

concedida.

No caso, ao fundamentar o indeferimento da autorização para o funcionamento de

novos cursos de ensino superior na “evidente desnecessidade do mesmo”, a

autoridade impetrada não apresentou exposição detalhada dos fatos concretos e

objetivos em que se embasou para chegar a essa conclusão. A explicitação dos

motivos era especialmente importante e indispensável em face da existência, no

processo, de pareceres das comissões de avaliação designadas pelo próprio

Ministério da Educação, favoráveis ao deferimento, além de manifestações no

mesmo sentido dos Poderes Executivo e Legislativo do Município sede da

instituição de ensino interessada.

182 REsp 695.925/RN

Particular x UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO NORTE UFRN

24/05/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49 LUIZ FUX não provido.
Ao militar removido ex officio assiste o direito à matrícula em estabelecimento

superior congênere do novo domicílio, em qualquer época do ano.
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183 REsp 659.281/RJ COLÉGIO PEDRO II x particular 17/05/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49, par único
TEORI ALBINO 

ZAVASCKI
provido.

A vantagem prevista na Lei 9.536/97 (art. 1º) e na Lei 9.394/96 (art. 49) diz respeito

à transferência entre "instituições de educação superior" e, como toda vantagem,

deve ter interpretação estrita. De qualquer forma, a eventual extensão do sentido da

lei às transferências para estabelecimentos de ensino fundamental e médio não

poderia se dar em condições mais vantajosas que as previstas na norma interpretada

extensivamente. O que a lei assegura é a transferência "entre instituições vinculadas

a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independente da

existência de vaga". Não está assegurado o direito à matrícula em um determinado

colégio, escolhido pelo aluno, de reconhecido prestígio, cujo ingresso, ao contrário

do que comumente ocorre, supõe aprovação em rigoroso processo de seleção, a que

se devem submeter todas as demais crianças que pretendam lá estudar. O que a lei

asseguraria seria o direito de vaga em colégio público ou particular, mas não a

matrícula, com dispensa do processo de seleção, em colégio especial.Não se

poderia, a pretexto de dar interpretação extensiva à lei, ampliar a vantagem nela

prevista.

184 REsp 689.608/PE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

PERNAMBUCO UFPE x 

particular

03/05/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49, par único
TEORI ALBINO 

ZAVASCKI
provido.

Nos termos do art. 1º da Lei 9.536/97, com a interpretação conforme a Constituição

a ele atribuída pelo STF (Adin 3.324/DF), os servidores públicos, civis ou militares,

transferidos de ofício, têm direito a matrícula em instituição de ensino superior do

local de destino, observado, todavia, o requisito da congeneridade em relação à

instituição de origem.

185 REsp 732.727/PE

Particular x UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE PERNAMBUCO 

UFPE

26/04/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ arts. 15, 18, 19, 49
TEORI ALBINO 

ZAVASCKI
provido.

Nos termos do art. 1º da Lei 9.536/97, com a interpretação conforme a Constituição

a ele atribuída pelo STF (Adin 3.324/DF), os servidores públicos, civis ou militares,

transferidos de ofício, têm direito a matrícula em instituição de ensino superior do

local de destino, observado, todavia, o requisito da congeneridade em relação à

instituição de origem.

186
EDcl no REsp 

643.746/RJ

 COLÉGIO PEDRO II x 

particular
26/04/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49 LUIZ FUX provido.
Ao militar removido ex officio assiste o direito à matrícula em estabelecimento

superior congênere do novo domicílio, em qualquer época do ano.

187
AgRg no REsp 

626.989/RS

 UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SANTA MARIA x particular
12/04/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49, par único
TEORI ALBINO 

ZAVASCKI
provido.

Nos termos do art. 1º da Lei 9.536/97, com a interpretação conforme a Constituição

a ele atribuída pelo STF (Adin 3.324/DF), os servidores públicos, civis ou militares,

transferidos de ofício, têm direito a matrícula em instituição de ensino superior do

local de destino, observado, todavia, o requisito da congeneridade em relação à

instituição de origem.

188
AgRg no REsp 

529.352/PR

Particular x  UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PARANÁ UFPR
07/04/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49, par único DENISE ARRUDA provido.

Os militares e seus dependentes, quando transferidos de sede no interesse da

administração pública, têm direito à matrícula em estabelecimento de ensino

superior, desde que observada a congeneridade entre as instituições de ensino.
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189 REsp 728.227/RS

  UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO SUL - 

UFRGS x particular

07/04/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49 CASTRO MEIRA provido.

Todavia, em 16.12.2004, no julgamento da ADI 3.324/DF, Rel. Min.Marco Aurélio,

o colendo STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 9.536/97, sem

redução do texto que lhe empreste o alcance de permitir a mudança, nele

disciplinada, de instituição particular para pública, encerrando a cláusula "entre

instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino" a observância da natureza

privada ou pública daquela de origem, viabilizada a matrícula na congênere, isto é,

dar-se-á a matrícula em instituição privada se assim o for a de origem e em pública

se o servidor ou o dependente for egresso de instituição pública (Informativo n.º

374).

190
AgRg no REsp 

610.844/RN

Particular x   UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO NORTE UFRN

22/03/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49
ELIANA 

CALMON
não provido.

A jurisprudência pacificada desta Corte assegura ao servidor público estadual,

estudante em instituição de ensino superior, o direito à matrícula em instituição

congênere, quando transferido por interesse da administração.

191
AgRg no REsp 

621.555/RJ

  COLÉGIO PEDRO II x 

particular
22/03/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49 LUIZ FUX provido.
Ao militar removido ex officio assiste o direito à matrícula em estabelecimento

superior congênere do novo domicílio, em qualquer época do ano.

192 REsp 721.654/RJ
 COLÉGIO PEDRO II x 

particular
22/03/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49 CASTRO MEIRA provido.

Todavia, em 16.12.2004, no julgamento da ADI 3.324/DF, Rel. Min.Marco Aurélio,

o colendo STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 9.536/97, sem

redução do texto que lhe empreste o alcance de permitir a mudança, nele

disciplinada, de instituição particular para pública, encerrando a cláusula "entre

instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino" a observância da natureza

privada ou pública daquela de origem, viabilizada a matrícula na congênere, isto é,

dar-se-á a matrícula em instituição privada se assim o for a de origem e em pública

se o servidor ou o dependente for egresso de instituição pública (Informativo n.º

374).

193 REsp 710.382/RJ

Particular x   UNIVERSIDADE 

DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO UERJ

03/03/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49, par único JOSÉ DELGADO não provido.

O Plenário acompanhou o voto do relator, Min. Marco Aurélio, que decidiu dar ao

art. 1º da Lei 9.536/97 interpretação conforme a CF/88, de modo a autorizar a

transferência obrigatória desde que a instituição de destino seja congênere à de

origem, ou seja, de pública para pública ou de privada para privada. Considerou-se,

assim, que transferência de militar de universidade particular para pública é

inconstitucional.

194 REsp 648.180/RJ
 COLÉGIO PEDRO II x 

particular
03/03/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49
FRANCISCO 

FALCÃO
provido.

O disposto no art. 49, da Lei nº 9.394/96, não se coaduna com a exegese extensiva,

já que, por se tratar de regra de exceção, demanda interpretação restritiva, não

havendo que se falar em aplicação analógica às instituições de ensino fundamental e

médio. A regra exposta na Lei nº 9.536/97, da mesma forma, atém-se às instituições

de ensino superior, porquanto, por regulamentar o parágrafo único do art. 49 da Lei

nº 9.394/96, deve delimitar sua abrangência ao disposto neste preceito legal, sob

pena de desviar de seu conteúdo teleológico.

195 CC 45.658/PB

Particular x   UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DA PARAÍBA - 

UEPB

23/02/2005

Matrícula em IES estadual. 

Inocorre exercício de 

função delegada.

_ art 16, II, 17, I LUIZ FUX conhecido

Entretanto, tratando-se de instituição municipal de ensino, os seus dirigentes não

exercem função federal delegada, porquanto os Estados e Municípios têm autonomia

para gerir seus sistemas de ensino (CF/88, art. 211 e Lei 9.394/96, art. 17, I), o que

revela a competência da Justiça Estadual para a apreciação da lide.
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196 REsp 491.174/RS

Particular x CONSELHO 

REGIONAL DE TÉCNICOS EM 

RADIOLOGIA DA 6 REGIÃO

22/02/2005

Conselho Profissional. 

Curso Técnico de 

Radiologia. Competência 

normativa do MEC.

art 5, VIII art 39, 40, 41, 42 LUIZ FUX provido.

Nos termos do art. 6°, do Decreto n.° 2.208/97, que regulamenta os arts. 39 a 42, da

Lei n.° 9.394/96, que tratam da Educação Profissionalizante, compete ao Ministério

da Educação, por meio do Conselho de Educação Básica, a elaboração da grade

curricular dos Cursos de Ensino Técnico.Os Cursos Técnicos em Radiologia são

normatizados pelo Parecer CNE/CEB n.º 16/99 e pela Resolução CNE/CEB n.º

04/99, que impõem a observância de carga horária mínima de 1.200 horas,

acrescidas das horas destinadas ao estágio profissional supervisionado, cuja

habilitação é conferida ao profissional que cursar uma das cinco funções técnicas

definidas no Artigo 1° da Lei n.º 7.394/85.

197 REsp 707.944/RN

Particular x   UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO NORTE UFRN

15/02/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

art 205 art 49, par único JOSÉ DELGADO não provido.

No entanto, embora tenha o posicionamento acima assinalado, rendo-me,

ressalvando meu ponto de vista, à posição assumida pela ampla maioria da 1ª Seção

deste Sodalício, pelo seu caráter uniformizador no trato das questões jurídicas no

país, com base em recente decisão do Plenário do colendo STF, o qual, em

16/12/2004, em decisão unânime, julgou procedente, em parte, a ADIn nº 3324-

7/DF (medida liminar) que questionou a transferência de militares para

universidades públicas. O Plenário acompanhou o voto do relator, Min. Marco

Aurélio, que decidiu dar ao art. 1º da Lei 9.536/97 interpretação conforme a CF/88,

de modo a autorizar a transferência obrigatória desde que a instituição de destino

seja congênere à de origem, ou seja, de pública para pública ou de privada para

privada. Considerou-se, assim, que transferência de militar de universidade

particular para pública é inconstitucional.

198 REsp 667.639/RJ
 COLÉGIO PEDRO II x 

particular
15/02/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

art 205 art 49, par único JOSÉ DELGADO provido.

No entanto, embora tenha o posicionamento acima assinalado, rendo-me,

ressalvando meu ponto de vista, à posição assumida pela ampla maioria da 1ª Seção

deste Sodalício, pelo seu caráter uniformizador no trato das questões jurídicas no

país, com base em recente decisão do Plenário do colendo STF, o qual, em

16/12/2004, em decisão unânime, julgou procedente, em parte, a ADIn nº 3324-

7/DF (medida liminar) que questionou a transferência de militares para

universidades públicas. O Plenário acompanhou o voto do relator, Min. Marco

Aurélio, que decidiu dar ao art. 1º da Lei 9.536/97 interpretação conforme a CF/88,

de modo a autorizar a transferência obrigatória desde que a instituição de destino

seja congênere à de origem, ou seja, de pública para pública ou de privada para

privada. Considerou-se, assim, que transferência de militar de universidade

particular para pública é inconstitucional.

199 REsp 690.532/RN

Particular x  UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO NORTE UFRN

15/02/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49, par único CASTRO MEIRA provido.

Consolidou-se na jurisprudência da Corte o entendimento de que o servidor

municipal, estadual ou federal, aluno de instituição de ensino superior, que for

transferido ex officio, tem assegurado o direito à matrícula, seja em universidade

pública, federal ou estadual, ou privada, tendo-se, no entanto, como fato impeditivo,

conforme o art. 99 da Lei 8.112/90, a não congeneridade entre as instituições de

ensino.

200 REsp 653.383/RS
  UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SANTA MARIA x particular
03/02/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

Art 173, I art 49, par único
TEORI ALBINO 

ZAVASCKI
não provido.

O empregado de empresa pública não está abrangido no conceito de "servidor

público federal" referido no art. 1º da Lei 9.536/97, que regulamentou o parágrafo

único do art. 49 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, não tendo direito à

transferência compulsória de matrícula. Esta Corte firmou entendimento no sentido

de que, havendo situação fática consolidada pelo decurso do tempo, não pode o

estudante beneficiado com a transferência sofrer com posterior desconstituição das

decisões que lhe conferiram tal direito. Hipótese em que a recorrente encontra-se

prestes a colar grau.
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201 REsp 449.083/RS

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE x 

particular

03/02/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49 CASTRO MEIRA provido.

A transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do art. 49 da Lei nº

9.394/96, será efetivada, nos moldes estabelecidos no caput do art. 1º da Lei

9.536/97, não se aplicando tal regra quando o interessado na transferência se

deslocar para assumir cargo efetivo em razão de concurso público, cargo

comissionado ou função de confiança. Inteligência do parágrafo único do art. 1º da

referida lei.

202 REsp 695.820/RN

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

UFRN x particular

03/02/2005

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49 CASTRO MEIRA provido.

A transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do art. 49 da Lei nº

9.394/96, será efetivada, nos moldes estabelecidos no caput do art. 1º da Lei

9.536/97, não se aplicando tal regra quando o interessado na transferência se

deslocar para assumir cargo efetivo em razão de concurso público, cargo

comissionado ou função de confiança. Inteligência do parágrafo único do art. 1º da

referida lei.

203 REsp 504.547/RS

CONSELHO REGIONAL DE 

FARMÁCIA DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL - CRF-

RS x particular

14/12/2004

Conselho Profissional. 

Inscrição e 

responsabilidade técnica 

farmacêutica.

_ art 35, 36
ELIANA 

CALMON

parcialmente 

provido

Diferenciação entre Oficial de Farmácia, Auxiliar de Farmácia e Técnico em

Farmácia.

204 REsp 373.904/RS
UNIVERSIDADE DE PASSO 

FUNDO x particular
07/12/2004

Competência. Mandado de 

Segurança. Aluno 

inadimplente com 

instituição de ensino 

particular.

art 211 art 17, I, II CASTRO MEIRA provido

Nos processos em que se discutem questões no âmbito do ensino superior, são

possíveis as seguintes conclusões: a) mandado de segurança - a competência será

federal quando a impetração voltar-se contra ato de dirigente de universidade

pública federal ou de universidade particular; ao revés, a competência será estadual

quando o mandamus for impetrado contra dirigentes de universidades públicas

estaduais e municipais, componentes do sistema estadual de ensino; b) ações de

conhecimento, cautelares ou quaisquer outras de rito especial que não o mandado de

segurança - a competência será federal quando a ação indicar no pólo passivo a

União Federal ou quaisquer de suas autarquias (art. 109, I, da Constituição da

República); será de competência estadual, entretanto, quando o ajuizamento voltar-

se contra entidade estadual, municipal ou contra instituição particular de ensino.

205 REsp 553.661/RN

Particular x   UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO NORTE UFRN

02/12/2004

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49, par único DENISE ARRUDA provido

O artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.536/97, veda a transferência entre instituições de

ensino superior em razão da nomeação do estudante ou dependente, para assumir

cargo público pela aprovação em concurso público. O Superior Tribunal de Justiça

reiteradamente tem proclamado que as situações fáticas consolidadas pelo decurso

do tempo, amparadas por decisão judicial, não merecem ser desconstituídas.

206 REsp 669.908/SC

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SANTA 

CATARINA x particular

02/12/2004

Competência. Mandado de 

Segurança. Aluno 

inadimplente com 

instituição de ensino 

particular.

art 211
art 17,  II, art 44, 

II
CASTRO MEIRA não provido.

A hipótese dos autos exige atenção especial, já que se trata de mandado de

segurança em que se discute matrícula em universidade estadual e não em

estabelecimento particular de ensino. A Universidade do Vale do Itajaí é pública e

pertence à organização administrativa do Estado, componente, portanto, do "sistema

estadual de ensino", a teor do que preceitua o art. 17, II, da Lei n.º 9.394/96.

207 REsp 673.799/RN

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

UFRN x particular

02/12/2004

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49, par único CASTRO MEIRA provido

A transferência entre instituições de ensino não congêneres, somente seria permitida,

excepcionando a regra, em caso de inexistência de estabelecimento da mesma

natureza no local da nova residência ou em suas imediações, o que não se observa

no presente caso.



Ação Partes
Data do 

Julgamento
Tema Dispositivos da CF1988

Dispositivos da 

LDB
Ministro Relator Resultado Trecho de ementa

TABELA 2 - Acórdãos do Superior Tribunal de Justiça
MAPEAMENTO TEMÁTICO DOS ACÓRDÃOS ACUSADOS NA PESQUISA COM O CRITÉRIO "LEI DE DIRETRIZES E BASES DE 1996"

208 REsp 643.746/RJ COLÉGIO PEDRO II x particular 23/11/2004

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49, par único LUIZ FUX não provido.

O artigo 49, parágrafo único, da Lei 9.394/96, exclui os dependentes dos servidores

transferidos ex officio do processo seletivo, por isso que, aos mesmos, é lícito eleger

a instituição onde pretendem estudar, vinculada a qualquer sistema de ensino.

Consectariamente, o dependente de militar removido ex officio e no interesse da

Administração Pública tem direito à matrícula em estabelecimento de ensino

fundamental público, ainda que originariamente tenha ingressado em instituição

particular, e no novo domicílio haja instituição congênere. Aplicação do artigo 1º, da

Lei nº 9.536/97.

209 CC 45.660/PB

Particular x PRÓ REITORA DE 

ENSINO DE GRADUAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DA PARAÍBA - UEPB

18/10/2004
Matrícula em universidade 

pública estadual.
_ art 17, I e II CASTRO MEIRA conhecido

A hipótese dos autos exige, entretanto, uma atenção especial, já que se trata de

mandado de segurança em que se discute matrícula em universidade estadual e não

em estabelecimento particular de ensino. A Universidade Estadual da Paraíba -

UEPB é pública e pertence à organização administrativa do Estado, componente,

portanto, do sistema estadual de ensino, a teor do que preceitua o art. 17, II, da Lei

n.º 9.394/96.

210 REsp 669.142/PB
 UNIVERSIDADE FEDERAL 

DA PARAÍBA x particular
05/10/2004

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49 CASTRO MEIRA não conhecido

Entende esta Corte que militar removido ex officio, bem como os seus dependentes,

não necessitam observar a regra quanto à congeneridade de instituições de ensino

para a sua transferência universitária.

211 REsp 611.797/DF

Particular x FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 14/09/2004

Matrícula em curso de 

ensino superior antes de 

findo o ensino médio. 

Teoria do fato consumado.

_ art 44, II
TEORI ALBINO 

ZAVASCKI
provido.

Por força de liminar concedida em  mandado de segurança, o impetrante efetivou sua 

matrícula em curso superior antes de ser certificado no ensino médio. Na hipótese,

ainda que, à época da matrícula, não tenham sido comprovados os requisitos

necessários ao ingresso na Universidade, a subseqüente conclusão do segundo grau

impõe a aplicação da teoria do fato consumado, que deve ser considerada quando a

irreversibilidade da situação  decorre da demora no julgamento da ação.

212 REsp 575.280/SP

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO x 

MUNICÍPIO DE SANTO 

ANDRÉ

02/09/2004
Atendimento em creche e 

pré-escola

art3, III, art 208, IV, par 1, 

art 211, par 2, art 212, art 

227

art 4, IV LUIZ FUX provido.

O Estado não tem o dever de inserir a criança numa escola particular, porquanto as

relações privadas subsumem-se a burocracias sequer previstas na Constituição. O

que o Estado soberano promete por si ou por seus delegatários é cumprir o dever de

educação mediante o oferecimento de creche para crianças de zero a seis anos.

Visando ao cumprimento de seus desígnios, o Estado tem domínio iminente sobre

bens, podendo valer-se da propriedade privada, etc. O que não ressoa lícito é

repassar o seu encargo para o particular, quer incluindo o menor numa 'fila de

espera', quer sugerindo uma medida que tangencia a legalidade, porquanto a

inserção numa creche particular somente poderia ser realizada sob o pálio da

licitação ou delegação legalizada, acaso a entidade fosse uma longa manu  do Estado 

ou anuísse, voluntariamente, fazer-lhe as vezes.

213 REsp 496.787/SC

 CONSELHO REGIONAL DE 

TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 

DA 11ª REGIÃO x particular

10/08/2004

Conselho Profissional. 

Curso Técnico de 

Radiologia. Competência 

normativa do MEC.

_
art 36, par 2, 39 e 

42
LUIZ FUX não provido.

Nos termos do art. 6°, do Decreto n.° 2.208/97, que regulamenta os arts. 39 a 42, da

Lei n.° 9.394/96, que tratam da Educação Profissionalizante, compete ao Ministério

da Educação, por meio do Conselho de Educação Básica, a elaboração da grade

curricular dos Cursos de Ensino Técnico.Os Cursos Técnicos em Radiologia são

normatizados pelo Parecer CNE/CEB n.º 16/99 e pela Resolução CNE/CEB n.º

04/99, que impõem a observância de carga horária mínima de 1.200 horas,

acrescidas das horas destinadas ao estágio profissional supervisionado, cuja

habilitação é conferida ao profissional que cursar uma das cinco funções técnicas

definidas no Artigo 1° da Lei n.º 7.394/85.
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214 REsp 529.125/RN

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

UFRN x particular

05/08/2004

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49 CASTRO MEIRA provido.

A transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do art. 49 da Lei nº

9.394, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, nos moldes estabelecidos no

caput do art. 1º da Lei 9.536/97, não se aplicando tal regra quando o interessado na

transferência se deslocar para assumir cargo efetivo em razão de concurso público,

cargo comissionado ou função de confiança. Inteligência do parágrafo único do art.

1º da Lei 9.536/97. Estudante cursando o quarto semestre do curso de Direito.

Inaplicabilidade da Teoria do Fato Consumado.

215 CC 39.972/PB

Particular x UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DA PARAÍBA - 

UEPB

23/06/2004

Competência. Instituições 

de ensino municipais e 

estaduais não agem por 

delegação da União.

_
art 16, I e II, art 

17, I
DENISE ARRUDA conhecido

Os Estados e Municípios gozam de total autonomia para organizar e gerir seus

sistemas de ensino (art. 211, CF). Os dirigentes das Instituições de Ensino mantidas

pelos Estados e Municípios não agem por delegação da União. A apreciação

jurisdicional de seus atos é da competência da Justiça Estadual (art. 17, I, da Lei

9.394/96).

216 REsp 611.073/RN

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

UFRN x particular

17/06/2004

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49 CASTRO MEIRA não provido.

Entende esta Corte que militar removido ex officio, bem como os seus dependentes,

não necessitam observar a regra quanto à congeneridade de instituições de ensino

para a sua transferência universitária.

217 REsp 466.861/SP

MUNICÍPIO DE SÃO 

BERNARDO DO CAMPO x 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO

17/06/2004

Ação Civil Pública. 

Legitimidade ativa do MP 

em ACP.

_
art 11, V, 30, 31, 

32

ELIANA 

CALMON
provido.

Hipótese em que se conhece do especial por violação do art. 535, II, do CPC e por

negativa de vigência ao art. 11, V, da Lei 9.394/96, ensejando o reconhecimento ex

officio da ilegitimidade do Ministério Público para, via ação civil pública, defender

interesse individual de menor.Na ação civil pública atua o parquet como substituto

processual da sociedade e, como tal, pode defender o interesse de todas as crianças

do Município para terem assistência educacional. 

218 REsp 637.854/RS

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO SUL - 

UFRGS x particular

08/06/2004

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

art 205 art 49, par único JOSÉ DELGADO não provido.

A matrícula independe do fato de o aluno transferido provir de instituição de ensino

superior pública ou privada para fins de matricular-se em universidade congênere,

conforme restou esclarecido com a edição da Lei nº 9.536, de 11/12/1997, a qual,

em seu art. 1º, regulamentou o art. 49, parágrafo único, da Lei nº 9.394/96, com o

seguinte teor: “art. 1º - a transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do

art. 49 da Lei nº 9.349, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições

vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independente

da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar

estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada

remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o

município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima

desta”.

219 REsp 365.771/DF
Particular x  FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
11/05/2004

Matrícula em curso de 

ensino superior antes de 

findo o ensino médio. 

Teoria do fato consumado.

_ art 44, II LUIZ FUX provido.

Discussão acerca da matrícula em curso superior na hipótese de ausência de

conclusão do 2º grau à época, cujo direito de matrícula foi assegurado por força de

liminar. Situação consolidada. Segundo grau concluído.

220 REsp 613.206/SP

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO x 

MUNICÍPIO DE SANTO 

ANDRÉ

11/05/2004

Atendimento em creche e 

pré-escola. Matéria 

eminentemente 

constitucional.

art 208, IV art, 4, IV
TEORI ALBINO 

ZAVASCKI
não provido.

Não houve emissão de juízo pelo acórdão do Tribunal de origem sobre as normas

contidas nos dispositivos cuja violação se aponta no especial, um dos quais (art. 54

do ECA) praticamente reproduz a disposição do art. 208, IV, da Constituição —

circunstância que torna ainda mais evidente a índole constitucional do tema em

debate, e a impossibilidade de seu tratamento pelo STJ.
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221 REsp 541.150/DF
Particular x FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
27/04/2004

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49 CASTRO MEIRA provido.

Entende esta Corte que militar removido ex officio, bem como os seus dependentes,

não necessitam observar a regra quanto à congeneridade de instituições de ensino

para a sua transferência universitária.

222 REsp 503.028/SP

 MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO x 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

20/04/2004

Atendimento em creche e 

pré-escola. Legitimidade do 

MP.

Art 127, art 208, IV Arts. 30, 31, 32
ELIANA 

CALMON
não provido.

Tem o Ministério Público legitimidade para, via ação mandamental, requerer o

cumprimento de políticas sociais.Hipótese em que a pretensão mandamental não

pode ser seguida pela específica determinação.

223 REsp 575.367/SP

 MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO x 

MUNICÍPIO DE SANTO 

ANDRÉ

06/04/2004

Atendimento em creche e 

pré-escola. Matéria 

eminentemente 

constitucional.

art6, art 208, III e IV art 4, IV
TEORI ALBINO 

ZAVASCKI
não conhecido

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO X MUNICÍPIO DE SANTO

ANDRÉ. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE

MUNICIPAL PRÓXIMA A SUA RESIDÊNCIA. MATÉRIA

CONSTITUCIONAL.

INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL

AUTÔNOMO. Na decisão da matéria de fundo, o acórdão recorrido assentou sobre

fundamentação de natureza eminentemente constitucional. De fato, o único

dispositivo de lei federal referido na decisão (art.54, IV, do ECA) foi utilizado

apenas como complemento da argumentação desenvolvida, não consubstanciando

razão de decidir independente.

224 REsp 615.013/ES
 ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO x particular
01/04/2004

Matrícula estudantil. 

Ausência de 

prequestionamento. 

Discussão de matéria 

constitucional. fato 

consumado.

art 208 art 38, par 1, I
FRANCIULLI 

NETTO
não conhecido

A questão relativa ao dispositivo apontado como violado, o artigo 38, § 1º, inciso II,

da Lei n. 9.394/96, não foi discutida pelo Tribunal a quo, que, ademais, decidiu com

base em fundamentos de ordem eminentemente constitucional, nos termos do artigo

208 da Constituição Federal, motivo pelo qual falece competência a esta Corte

Superior para a análise da presente controvérsia. Quando o decurso do tempo

consolida situação amparada por decisão judicial, é desaconselhável sua

desconstituição.

225 REsp 564.814/ES
 ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO x particular
01/04/2004

Matrícula estudantil. 

Ausência de 

prequestionamento. 

Discussão de matéria 

constitucional. fato 

_ art 38
FRANCIULLI 

NETTO
não conhecido

Não cabe a este Sodalício apreciar acórdão que se encontra hospedado em matéria

de índole constitucional. Seja como for, quando o decurso do tempo consolida

situação amparada por decisão judicial, é desaconselhável sua desconstituição.

226 REsp 603.917/MT
UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - 

UNIC x particular
01/04/2004

Matrícula em IES privada. 

Competência estadual.
art 109, par 3 art 44

FRANCISCO 

FALCÃO
não provido.

Cuidando-se de ação diversa à do mandado de segurança, quer se trate de ação

cautelar ou processo de conhecimento, a competência para o seu processamento e

julgamento, quando se discute a matrícula de aluno em entidade de ensino particular,

é da Justiça Estadual, eis que inexistentes quaisquer dos entes elencados no art. 109

da CF/88.

227 REsp 503.469/SP

 MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO x 

MUNICÍPIO DE SANTO 

ANDRÉ

23/03/2004

Atendimento em creche e 

pré-escola. Matéria 

eminentemente 

constitucional.

art 205, 208, IV art 4, IV JOSÉ DELGADO não conhecido

O acórdão recorrido revela nítido conteúdo constitucional a alicerçar a conclusão

esposada quando emitiu pronunciamento na linha de que o deferimento do pedido

formulado pelo Ministério Público redundaria intromissão indevida do Poder

Judiciário no Executivo Municipal, ferindo sua exclusividade de escolha do

momento oportuno e conveniente para a ampliação do número de creches

municipais, com toda a infra-estrutura necessária a permitir o seu funcionamento

para atender a demanda das crianças de até seis anos de idade.

228 REsp 502.793/SC
 UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO PARANÁ UFPR x particular
04/03/2004

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 16, art 49
FRANCIULLI 

NETTO
não provido.

O cônjuge de militar que foi removido ex officio tem direito à matrícula em

universidade pública, ainda que originariamente tivesse ingressado em instituição de

ensino particular, e no novo domicílio haja instituição congênere. Esse raciocínio se

ajusta à jurisprudência remansosa da colenda Seção de Direito Público.
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229 CC 40.679/SC _ 11/02/2004

Competência. Instituições 

de ensino municipais e 

estaduais não agem por 

delegação da União.

art 211 art 17, II CASTRO MEIRA conhecido

As universidades estaduais e municipais gozam de total autonomia para organizar e

gerir seus sistemas de ensino CF/88, art. 211, e seus dirigentes não agem por

delegação da União. A apreciação jurisdicional de seus atos é da competência da

Justiça Estadual.

230
AgRg no Ag 

515.497/RJ

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO x 

particular

18/12/2003

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

arts. 205, 226, 227 e 229 art 49 JOSÉ DELGADO não provido.

A matrícula independe do fato de o aluno transferido provir de instituição de ensino

superior pública ou privada, para fins de matricular-se em universidade congênere,

conforme restou esclarecido com a edição da Lei nº 9.536, de 11/12/1997, a qual,

em seu art. 1º, regulamentou o art. 49, parágrafo único, da Lei nº 9.394/96, com o

seguinte teor: “art. 1º - a transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do

art. 49 da Lei nº 9.349, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições

vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independente

da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar

estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada

remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o

município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima

desta”.

231 CC 35.980/GO

COLÉGIO BRASILEIRO DE 

RADIOLOGIA x 

UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE GOIÁS

10/12/2003 Criação de curso superior. art211 art 10, 17 LUIZ FUX conhecido

Na forma do art. 211 da Constituição Federal, e do art. 10 da Lei 9.394/96, os

Estados têm autonomia para organizar e gerir os seus sistemas de ensino.A Seção

decidiu que à mingua da presença das pessoas jurídicas mencionadas no art. 109 da

CF, não se firma a competência da Justiça Federal, mesmo na Ação Civil Pública

(CC 27102/MA, 1ª Seção, Rel.Min. Paulo Gallotti). No mesmo sentido, concluiu

que a propositura pelo Ministério Público Federal de Ação Civil Pública não é

suficiente para a fixação da competência da Justiça Federal (CC 34204/MG, 1ª

Seção, Rel. Min. Luiz Fux). A fortiori, o mesmo raciocínio se impõe quando a ação

difusa é proposta por entidade associativa em face de universidade estadual;

obedecido o novel comando do art. 93 do CPC aplicável ao microssistema de defesa

dos interesses transindividuais. Aliás, esse era o entendimento esposado quando a

Ação Civil Pública voltava-se contra as entidades particulares por força dos

aumentos de mensalidade, oportunidade em que se fixou a competência da Justiça

Estadual

232 MC 6.902/DF
Particular x FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
09/12/2003

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49 LUIZ FUX
ação cautelar 

procedente.

O dependente de militar removido ex officio e no interesse da Administração Pública 

tem direito à matrícula em estabelecimento de ensino superior público, ainda que

originariamente tenha ingressado em faculdade particular, e no novo domicílio haja

instituição congênere. Aplicação do artigo 1º da Lei nº 9536/97.

233 REsp 525.170/SC

CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO ESTADO 

DE SANTA CATARINA x 

particular

04/12/2003

Conselho Profissional não 

tem competência normativa 

ou para avaliação da 

formação de profissional. 

Conselho Nacional de 

Odontologia.

art 5, art 21, XXIV, art 22, 

XXIV, art 24, IX
art 9, VII LUIZ FUX não provido.

À luz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, cabe à União autorizar,

reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das

instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino, o

que deslegitima qualquer ato normativo do Conselho Nacional de Odontologia que

invada essa área da competência administrativa.

234 REsp 487.795/RJ COLÉGIO PEDRO II x particular 25/11/2003

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49, par único
FRANCISCO 

FALCÃO
provido. 

O disposto no art. 49, da Lei nº 9.349/96, não se coaduna com a exegese extensiva,

já que, por se tratar de regra de exceção, demanda interpretação restritiva, não

havendo que se falar em aplicação analógica às instituições de ensino fundamental.
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235 REsp 553.690/DF
Particular x FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
25/11/2003

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49, par único
FRANCISCO 

FALCÃO
não provido.

A Lei nº 9.536/97 assegura a transferência de instituição de ensino superior ao

servidor público transferido ex officio, ou seu dependente, garantindo, inclusive, que

o aluno oriundo de instituição privada seja matriculado em universidade pública,

conforme reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. No entanto, a

hipótese dos autos diverge dos feitos normalmente submetidos a esta Corte, vez que

o impetrante, ora recorrente, somente participou do processo seletivo e efetivou sua

matrícula na instituição de ensino superior particular de origem quando já estava

iniciado o seu processo de transferência para outra localidade.

236
AgRg no REsp 

541.160/DF

Particular x FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
20/11/2003

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49, par único LUIZ FUX não provido.

Ressalva do entendimento do relator no sentido de que quando o militar fosse

removido ex officio, a este assistiria o direito à matrícula em estabelecimento

superior congênere do novo domicílio, em qualquer época do ano. A exceção

consistiria apenas nos casos que o curso pleiteado não fosse encontrado em

universidade particular, hipótese em que a matrícula poderia ser feita em instituição

de ensino público.

237
AgRg no REsp 

538.080/RJ

 COLÉGIO PEDRO II x 

particular
20/11/2003

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49, par único LUIZ FUX não provido.

O dependente de militar removido ex officio e no interesse da Administração Pública 

tem direito à matrícula em estabelecimento de ensino fundamental público, ainda que 

originariamente tenha ingressado em instituição particular, e no novo domicílio haja

instituição congênere. Aplicação do artigo 1º da Lei nº 9536/97.

238 MS 8.932/DF

UNIVERSIDADE LATINO 

AMERICANA E DO CARIBE - 

ULAC x MINISTRO DE 

ESTADO DA EDUCAÇÃO

12/11/2003

Credenciamento de 

Instituição de ensino. Não 

atendimento das exigências 

legais.

art 1, IV, art 5, par 2, art 

170, art 207, art 209

art 46, art 53, par 

único, I.

TEORI ALBINO 

ZAVASCKI

segurança 

denegada

A teor do art. 209 da CF, "o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as

seguintes condições: I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; II -

autorização e avaliação de qualidade do Poder Público". Toda e qualquer instituição

que tenha como atividade a prestação de serviço na área da educação deve submeter-

se ao controle pelo Poder Público, atendendo aos requisitos legais exigidos para seu

funcionamento e submetendo-se à periódica avaliação pelo Estado.

239 REsp 485.969/SP

MUNICÍPIO DE SÃO 

BERNARDO DO CAMPO x 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO

11/11/2003

Atendimento em creche e 

pré-escola. Legitimidade do 

MP para defender todas as 

crianças do município. 

Ilegitimidade para a defesa 

de apenas uma criança.

art 208, IV

art 5 par 2, par 4, 

art 11, V, art 30, 

art 31, art 32, art 

87, par 3, I.

ELIANA 

CALMON
provido

Hipótese em que se conhece do especial por violação do art. 535, II, do CPC e por

negativa de vigência ao art. 87 da Lei 9.393/96, ensejando o reconhecimento ex

officio da ilegitimidade do Ministério Público para, via ação civil pública, defender

interesse individual de menor. Na ação civil pública atua o parquet como substituto

processual da sociedade e, como tal, pode defender o interesse de todas as crianças

do Município para terem assistência educacional.

240 REsp 435.893/SP

MUNICÍPIO DE SÃO 

BERNARDO DO CAMPO x 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO

14/10/2003

Atendimento em creche e 

pré-escola. Ação civil 

pública. Matéria 

eminentemente 

constitucional.

art 208, IV art 4, IV JOSÉ DELGADO não conhecido.

Não se conhece de recurso especial quando a decisão recorrida está sustentada,

unicamente, em matéria constitucional."In casu", as razões desenvolvidas pelo

relator do aresto hostilizado, em seu voto vencedor, estão voltadas para interpretar

dispositivos da Carta Magna e da Constituição do Estado de São Paulo, não tendo

sido apreciado qualquer tema autônomo de direito infraconstitucional.

241 REsp 543.889/MG

Particular x  CONSELHO 

REGIONAL DE FARMACIA 

DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS - CRF/MG

02/10/2003

Conselho Profissional. 

Inscrição e 

responsabilidade técnica 

farmacêutica.

_ art 2, art 41
JOÃO OTÁVIO 

DE NORONHA
não provido.

O licenciamento de farmácias ou drogarias sob a responsabilidade técnica de

prático de farmácia, oficial de farmácia ou técnico em farmácia configura hipótese

excepcional, vinculada a questões de interesse público (carência de estabelecimentos 

fornecedores de medicamentos na localidade, aliada à inexistência de farmacêutico

habilitado à realização do mister).
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242 MS 8.176/DF

 FUNDAÇÃO DRACENENSE 

DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 

FUNDEC x MINISTRO DE 

ESTADO DA EDUCAÇÃO

24/09/2003

Reconhecimento de curso 

superior pelo MEC. 

Suspensão por reiteradas 

avaliações negativas.

_ art 46
TEORI ALBINO 

ZAVASCKI

segurança 

denegada

A providência adotada pelo Ministro da Educação, consistente na mera vedação da

realização de processo seletivo, autorizada pelos arts. 35 e 36 do Decreto

3.860/2001 e veiculada na Portaria 2.694, revela-se não apenas adequada, mas

também necessária para acautelar a situação de estudantes que, não fosse a

determinação da suspensão do processo seletivo, ingressariam em curso de

graduação cuja qualidade foi, por três anos consecutivos, avaliada como baixa pelo

MEC.

243
AgRg no REsp 

488.009/RJ

 UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO x 

particular

07/08/2003

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ _
ELIANA 

CALMON
não provido.

Legislação própria que rege os militares e seus dependentes.Jurisprudência

sedimentada na Corte no sentido de aplicar a legislação própria do militar, e não a

Lei 8.112/90.

244 REsp 441.891/PB
UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

PARAÍBA x particular
15/05/2003

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49, par único
ELIANA 

CALMON
não provido.

A legislação que disciplina a situação jurídica do servidor público, permitindo a sua

transferência, quando estudante, na hipótese de mudança de domicílio em razão do

serviço, exige que sejam os estabelecimentos congêneres. Entende-se como

congênere a universidade particular para particular ou pública para pública. A

jurisprudência vem facilitando a vida dos estudantes, estendendo a legislação

própria para os servidores públicos e para os "servidores" particulares. Com maior

razão, não há como se fazer distinção entre os servidores da Administração Direta e

da Indireta.

245 REsp 420.185/RS

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO SUL - 

UFRGS x particular

22/04/2003

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49
FRANCIULLI 

NETTO
provido

Nem se alegue com a incidência do artigo 1º da Lei n. 9.536/97, que regulamentou o

artigo 49 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pois, conforme bem

enfatizou a douta Ministra Eliana Calmon, essa regra deve ser interpretada em

sintonia com o artigo 99 da Lei 8.112/90, razão pela qual deve ser privilegiada a

transferência para estabelecimento de ensino congênere (cf. REsp n.404.590-DF, in

DJ de 7.4.2003).

246 REsp 384.491/PR   UNIÃO x particular 03/04/2003

Matrícula estudantil. 

Conclusão de ensino 

superior. Irregularidade na 

conclusão do ensino médio.

_ art 44, II
FRANCIULLI 

NETTO
conhecido

É de ver que o fato de a recorrente ter se matriculado com base no Decreto n.

19.852/31, que à época da matrícula já estava revogado, e cursado desenho na

Escola de Belas Artes de 1959 a 1976, não possui a virtude de transmudar a força da 

regra prevista no artigo 2º da Lei n. 1.821, de 12/3/53 que previa o "direito à

matrícula na primeira série de qualquer curso superior o candidato que, além de

atender à exigência comum do exame vestibular e às peculiares a cada caso, houver

concluído o curso secundário, pelo regime da legislação anterior ao Decreto-lei n.

4.244, de 9 de abril de 1942" (art. 2º, I).

247 REsp 250.653/PB
Particular x UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA PARAÍBA
01/04/2003

Revalidação de diploma 

estrangeiro
_ _

FRANCIULLI 

NETTO
não conhecido

Arestos trazidos à colação não traduzem a matéria discutida nos presentes autos,

isto é, a possibilidade, ou não, de transferência de universidade privada estrangeira

que possui regras próprias para seu ingresso, para universidade pública, diante de

nomeação em cargo público. Mais a mais, se assim não fosse, na linha de r.

precedente da 1ª Seção, o caso dos autos "não se enquadra sequer na tolerância do

direito pretoriano. Aluno que se transfere de curso universitário de universidade

estrangeira, que o recebeu sem vestibular, por força de cargo comissionado obtido

após o início do curso" ((ERESP n.187.739-PB, Relatora Ministra Eliana Calmon,

in  DJ de 5.8.2002).
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248 MS 8.130/DF

 ORGANIZAÇÃO 

EDUCACIONAL DE RIBEIRÃO 

PIRES x MINISTRO DE 

ESTADO DA EDUCAÇÃO

26/03/2003

Reconhecimento de curso 

superior pelo MEC.Prazo 

para sanar irregularidades.

art 5, LIV, LV art 46, par 1 LUIZ FUX
segurança 

concedida

É líquido e certo o direito da instituição de ensino lhe seja concedido prazo para

sanar as irregularidades verificadas na avaliação pelo Exame Nacional de Cursos

antes de ser suspenso o curso que recebeu avaliação insuficiente (art. 46, § 1º, da

Lei n.º 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) 3. A inversão

dessas etapas; a saber, primeiro a suspensão do reconhecimento do curso e depois o

deferimento de prazo para suprir as deficiências, afronta a cláusula pétrea do devido

processo legal aplicável a todo e qualquer procedimento administrativo.

249 REsp 426.997/SC

 UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SANTA CATARINA x 

particular

03/12/2002

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

art 205 art 49, par único
ELIANA 

CALMON
não provido.

A lei só permite, sem restrições, a transferência de estudante de um para outro

estabelecimento quando congêneres as instituições de ensino. Estudante de

universidade pública federal que pede transferência para outra tem direito à

obtenção de matrícula (conjugação das Leis 8.112/90, 9.394/96 e 9.536/97).

250 REsp 316.727/PR
UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO PARANÁ UFPR x particular
19/11/2002

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

art 205 art 49
ELIANA 

CALMON
não provido.

A lei só permite, sem restrições, a transferência de estudante de um para outro

estabelecimento quando congêneres as instituições de ensino. Estudante de

universidade pública federal que pede transferência para outra tem direito à

obtenção de matrícula (conjugação das Leis 8.112/90, 9.394/96 e 9.536/97).

251 REsp 390.977/DF

Particular x  CENTRO DE 

ENSINO UNIFICADO DE 

BRASÍLIA - CEUB

19/11/2002

Matrícula em curso de 

ensino superior antes de 

findo o ensino médio. 

Teoria do fato consumado.

_ art 44, II
ELIANA 

CALMON
provido

Pela demora da Justiça, a aluna ingressou irregularmente, mas já concluiu o

curso.Curso universitário regular, faltando dois semestres para o término do curso -

teoria do fato consumado.

252 CC 35.050/SP

Particular x DIRETOR DA 

FACULDADE DE 

ENGENHARIA INDUSTRIAL 

DA FUNDAÇÃO DE CIÊNCIAS 

APLICADAS

13/11/2002

Competência da Justiça 

Federal para conhecer de 

conflitos relacionados a 

instituição particular.

art 109 _ LUIZ FUX conhecido

Compete à Justiça Federal julgar mandado de segurança contra ato que diga respeito

ao ensino superior, praticado por dirigente de estabelecimento particular, no

exercício de função federal delegada.

253 MS 8.219/DF

CONSELHO FEDERAL DA 

ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL x MINISTRO DE 

ESTADO DA EDUCAÇÃO

23/10/2002

Criação e reconhecimento 

de cursos jurídicos. 

Competência OAB.

art 205, 209, I e II _
FRANCIULLI 

NETTO

segurança 

concedida

Primeiro o Estatuto da OAB e depois o Decreto n. 3.860/2001, que regulamentou a

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n. 9.394/96, prevêem

expressamente que ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil

compete se manifestar nos pedidos de criação e reconhecimento de qualquer curso

jurídico em instituições de ensino superior. A comparação entre o número de vagas e

a infra-estrutura oferecida pela instituição é fundamental para a verificação da

qualidade de qualquer curso. Compete à OAB a aferição da capacidade para o

exercício profissional da advocacia, atribuição que lhe é conferida pelo artigo 8º,

inciso I, da Lei n. 8.906/94, o que, por si só, é mister de indisfarçável cunho cívico e

social, a justificar, per se, a razão de sua ouvida, em processos que tais. O poder do

Ministério da Educação não é soberano para exercer as atribuições do Poder Público

Federal em matéria de educação, visto que, pelo menos no que tange ao curso de

direito , - requisito indispensável para o exercício de todas as funções essenciais à

Justiça -, está o Poder Público vinculado, para edição de atos normativos, não

somente à Lei, mas à própria Constituição.

254 REsp 400.057/PR
  UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO PARANÁ UFPR x particular
08/10/2002

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

art 205 art 49
ELIANA 

CALMON
não provido.

A lei que disciplina a situação jurídica do servidor público, permitindo a

transferência do mesmo quando estudante na hipótese de mudança de domicílio em

razão do serviço, exige que sejam os estabelecimentos congêneres.
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255 REsp 320.173/RS

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO SUL - 

UFRGS x particular

08/10/2002

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49, par único

HUMBERTO 

GOMES DE 

BARROS

não provido.

O servidor municipal, estadual ou federal investido em cargo público, tem direito a

obter transferência para Universidade Federal seja ele egresso de Universidade

pública estadual, federal ou particular.

256 REsp 404.022/MG

Particular x FACULDADE DE 

MEDICINA DO TRIÂNGULO 

MINEIRO

08/10/2002

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49, par único
ELIANA 

CALMON
não provido.

Estudante que presta vestibular em faculdade particular para, logo após, pedir

transferência para universidade federal, por assumir cargo público comissionado,

não tem direito à obtenção da matrícula. O servidor ou seus dependentes já devem

ostentar tal qualificação antes do exame vestibular. Situação fática não consolidada,

por ter a impetrante cursado, por decisão judicial, três dos doze períodos do Curso

de Medicina.

257
EDcl no REsp 

438.243/DF

Particular x  FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
24/09/2002

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49, par único JOSÉ DELGADO rejeitados

A matrícula independe do fato de o aluno transferido provir de instituição de ensino

superior pública ou privada, para fins de matricular-se em universidade congênere,

conforme restou esclarecido com a edição da Lei nº 9.536, de 11/12/1997, a qual,

em seu art. 1º, regulamentou o art. 49, parágrafo único, da Lei nº 9.394/96, com o

seguinte teor: "art. 1º - a transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do

art. 49 da Lei nº 9.349, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições

vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independente

da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar

estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada

remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o

município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima

desta".

258 REsp 436.163/DF
Particular x FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
27/08/2002

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

art 205 art 49, par único JOSÉ DELGADO provido.

A lei que disciplina a situação jurídica do servidor público, permitindo a

transferência do mesmo quando estudante na hipótese de mudança de domicílio em

razão do serviço, exige que sejam os estabelecimentos congêneres. Não estando os

servidores militares sujeitos ao regime da Lei 8.112/90, mas sim ao Estatuto dos

Militares, não se pode estender a norma restritiva do art. 99 para atingi-los.Os

militares e seus dependentes, em matéria de transferência de estabelecimento de

ensino, sujeitam-se exclusivamente às restrições da Lei 9.536/97.

259 REsp 379.540/DF
Particular x  FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
20/08/2002

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49
FRANCIULLI 

NETTO
provido

Da concessão da segurança no mandado de segurança (fl. 40) até agosto de 2001,

restavam apenas 24 créditos a serem obtidos pela recorrente, para efeito de

graduação, de modo a demonstrar que existe uma situação amparada pela

denominada teoria do fato consumado. Essa particularidade, de suma importância,

revela-se na circunstância de que, in specie, é de rigor manter incólume a situação

acadêmica da requerente que, pelo decurso do tempo, está na iminência de se

consolidar.

260 REsp 385.754/BA

Particular x   UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE SANTA CRUZ - 

UESC

15/08/2002

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ Art 49, par único
ELIANA 

CALMON
provido Contornos fáticos da demanda que autorizam a consolidação da situação jurídica.
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261 REsp 379.616/RS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SANTA MARIA x particular
06/08/2002

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

arts. 205, 226, 227 e 229 art 49, par único JOSÉ DELGADO não provido.

A matrícula independe do fato de o aluno transferido provir de instituição de ensino

superior pública ou privada, para fins de matricular-se em universidade congênere,

conforme restou esclarecido com a edição da Lei nº 9.536, de 11/12/1997, a qual,

em seu art. 1º, regulamentou o art. 49, parágrafo único, da Lei nº 9.394/96, com o

seguinte teor: "art. 1º - a transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do

art. 49 da Lei nº 9.349, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições

vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independente

da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar

estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada

remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o

município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima

desta".

262 MS 8.133/DF

  INSTITUIÇÃO CULTURAL E 

EDUCACIONAL DE IVAIPORÃ 

- ICEI x MINISTRO DE 

ESTADO DA EDUCAÇÃO

12/06/2002

Reconhecimento de curso 

superior. Vedação de novo 

vestibular.

_ art 46, par 1 LAURITA VAZ
segurança 

concedida

A imposição da sanção de suspensão do reconhecimento de cursos, aplicada em

decorrência do mau desempenho na avaliação promovida pelos órgãos competentes,

deve ocorrer nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.394/96, isto é, depois de uma

reavaliação, que deverá ser precedida de "um prazo para saneamento de deficiências

eventualmente identificadas."

263 REsp 404.590/DF
Particular x   FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
04/06/2002

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

art 205 art 49, par único

FRANCISCO 

PEÇANHA 

MARTINS

provido

Pacificou-se o entendimento desta Corte no sentido de que estudante universitário,

dependente de servidor público federal, estadual ou municipal, removido "ex

offício", tem direito à transferência de matrícula para estabelecimento congênere,

ainda que seja Universidade Federal, no mesmo local, ou mais próximo, da nova

sede de serviço de seu pai ou esposo.

264 REsp 409.373/RS UFSM x Particular 28/05/2002

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49, par único
ELIANA 

CALMON
não provido.

Não estando os servidores militares sujeitos ao regime da Lei 8.112/90, mas sim ao

Estatuto dos Militares, não se pode estender a norma restritiva do art. 99 para atingi-

los.Os militares e seus dependentes, em matéria de transferência de estabelecimento

de ensino, sujeitam-se exclusivamente às restrições da Lei 9.536/97.

265 MS 7407 / DF
Particular x  MINISTRO DE 

ESTADO DA EDUCAÇÃO
24/04/2002

Outros. Direito dos pais 

ministrarem aos filhos as 

disciplinas do ensino 

fundamental, no recesso do 

lar

art 5, par 2, art 205, art 

206, II, III, art 208, I, par 

1, par 2, par 3, art 210, art 

226, par 7, art 227

art 1, art 2, art 3, 

II, III, IV, art 24, 

II, c, VI, art 32, 

par 4

FRANCISCO 

PEÇANHA 

MARTINS

segurança 

denegada

MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO FUNDAMENTAL. CURRICULO

MINISTRADO PELOS PAIS INDEPENDENTE DA FREQUÊNCIA À ESCOLA.

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

ILEGALIDADE E/OU ABUSIVIDADE DO ATO IMPUGNADO.

INOCORRÊNCIA. LEI 1.533/51, ART. 1º, CF, ARTS. 205 E 208, § 3º; LEI

9.394/60, ART. 24, VI E LEI 8.096/90, ARTS. 5º, 53 E 129.1. Direito líquido e

certo é o expresso em lei, que se manifesta inconcusso e insuscetível de dúvidas. 2.

Inexiste previsão constitucional e legal, como reconhecido pelos impetrantes, que

autorizem os pais ministrarem aos filhos as disciplinas do ensino fundamental, no

recesso do lar, sem controle do poder público mormente quanto à frequência no

estabelecimento de ensino e ao total de horas letivas indispensáveis à aprovação do

aluno.
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266 REsp 387.578/DF

Particular x  FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA- 

FUB

04/04/2002

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49, par único LUIZ FUX não provido.

Quando o servidor militar for removido ex officio e no interesse da Administração,

de acordo com o art. 1° da Lei n.° 9.536/97, a este assiste direito à matrícula em

estabelecimento superior do novo domicílio, em qualquer época do ano e em

qualquer instituição de ensino, salvo, quando o curso pleiteado for encontrado em

universidade particular na cidade para a qual o servidor foi transferido ex officio,

caso em que, a matrícula não poderá ser feita em instituição de ensino público.

267 REsp 387578 / DF
Particular x FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
04/04/2002

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49 LUIZ FUX não provido.

Quando o servidor militar for removido ex officio e no interesse da Administração,

de acordo com o art. 1° da Lei n.° 9.536/97, a este assiste direito à matrícula em

estabelecimento superior do novo domicílio, em qualquer época do ano e em

qualquer instituição de ensino, salvo, quando o curso pleiteado for encontrado em

universidade particular na cidade para a qual o servidor foi transferido ex officio,

caso em que, a matrícula não poderá ser feita em instituição de ensino público.

268
AgRg no MS 

8.133/DF

  INSTITUIÇÃO CULTURAL E 

EDUCACIONAL DE IVAIPORÃ 

- ICEI x MINISTRO DE 

ESTADO DA EDUCAÇÃO

13/03/2002

Reconhecimento de curso 

superior. Vedação de novo 

vestibular.

_ art 46, par 1 LAURITA VAZ
segurança 

concedida

Fere a sistemática adotada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional a

Portaria Ministerial que suspende curso superior e veda o respectivo vestibular,

antes de conceder prazo para a instituição de ensino proceder à correção das

deficiências eventualmente identificadas na avaliação do órgão competente.

269 REsp 254.610/RN

 UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

UFRN x particular

11/12/2001

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

art 205 art 49, par único
ELIANA 

CALMON
provido

A lei só permite, sem restrições, a transferência de estudante de um para outro

estabelecimento, quando congênere. Estudante que presta vestibular em faculdade

particular para, logo após, pedir transferência para universidade federal, por assumir

cargo público, não tem direito à obtenção da matrícula.

270 MS 7.801/DF

UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAU x 

MINISTRO DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO

28/11/2001

Outros. Convênio entre 

estado membro e 

universidade estadual

art 211, par 3, art 207
art 8, art 16, art 17, 

art 53, I, II

ELIANA 

CALMON

segurança 

concedida

Cabe aos Estados e Municípios organizarem o sistema de ensino, em regime de

colaboração (CF/88, art. 211 e art. 8º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional). Curso Especial de Pedagogia, aprovado pelo MEC e desenvolvido por

universidade estadual pode ser estendido aos Estados mediante convênio, sem

ofensa à autonomia federativa.

271 EREsp 143.991/RN

 UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

UFRN x particular

12/09/2001

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES. 

Cargo em comissão. 

Situação fática consolidada.

art 205 art 49, par único
ELIANA 

CALMON
rejeitados

A transferência de aluno de uma universidade privada para a universidade pública

não se dará com a chancela do Estado quando é motivada por transferência para

assumir cargo em comissão. Inteligência do art. 99 da Lei 8.112/90. Situação fática

que, pelo decurso do tempo já se consolidou.

272 REsp 232.092/RN

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

UFRN x particular

04/09/2001

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49

FRANCISCO 

PEÇANHA 

MARTINS

não conhecido

Comprovada a remoção de servidor militar estudante universitário, por necessidade

de serviço, tem ele direito à transferência de matrícula para estabelecimento

congênere em localidade mais próxima da sua nova sede. Paradigmas inespecíficos

não se prestam para comprovar a divergência jurisprudencial.

273 REsp 212.550/CE
Particular x  UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO CEARÁ UFC
14/08/2001

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES. 

Cargo em comissão.

art 205 art 49

FRANCISCO 

PEÇANHA 

MARTINS

segurança 

concedida

Estudante universitário nomeado para exercer função ou cargo público, tem o direito

de matricular-se em estabelecimento de ensino congênere, existente na sede do seu

trabalho ou em localidade mais próxima, a fim de continuar seus estudos.
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274 REsp 325.195/TO

Particular x PRO-REITORA 

ACADEMICA DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DE 

TOCANTINS

02/08/2001

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

art 206, I art 49 GARCIA VIEIRA não provido.

A esposa de servidor público devolvido ex officio ao órgão de origem, no qual

exercia sua função anteriormente, sendo estudante universitária do Curso de Letras,

não tem direito à transferência para o Curso de Direito, por não se tratar de

instituições de ensino congêneres.

275 REsp 205.935/SP

CONSELHO REGIONAL DE 

FARMÁCIA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO - CRF/SP x 

particular

21/06/2001

Conselho Profissional. 

Inscrição de curso de 

qualificação profissional. 

SESC - CEUSP.

_ art 39, 40, 41, 42
MILTON LUIZ 

PEREIRA
provido

O 'auxiliar de farmácia', de nível médio, habilitado com carga horária de trabalho

escolar inferior ao mínimo exigido para o ensino de segundo grau (médio), sem

direito ao prosseguimento de estudos em nível superior, carece de direito líquido e

certo para assumir a responsabilidade técnica na atividade farmacêutica (farmácia ou

drogaria). Os cursos ministrados no SENAC e CEUSP possuem carga horária

variando de 300 a 470 horas, portanto, inferior àquela necessária para o segundo

grau.

276 EREsp 187.739/PB
  UNIVERSIDADE FEDERAL 

DA PARAÍBA x particular
18/06/2001

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES. 

Cargo em comissão.

_ art 49, par único
ELIANA 

CALMON
acolhidos

Situação fática que não se enquadra sequer na tolerância do direito pretoriano.

Aluno que se transfere de curso universitário de universidade estrangeira, que o

recebeu sem vestibular, por força de cargo comissionado obtido após o início do

curso.

277 REsp 319.146/RN

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

UFRN x particular

07/06/2001

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES. 

Cargo em comissão.

art 5, I, art 206, I art 49, par único GARCIA VIEIRA não provido.

O estudante universitário que muda de domicílio para ocupar cargo público efetivo

tem direito à matrícula em instituição de ensino superior congênere àquela em que

estudava e mais próxima à localidade onde é sediado o órgão para o qual foi

nomeado.

278 MS 6.599/DF
Particular x MINISTRO DE 

ESTADO DA EDUCAÇÃO
29/05/2001

Outros. Anistia de Ex-

professor universitário. Ato 

do Ministro da Educação.

art 8, par 5, ADCT, art 

169, 167, 207, CF
Arts 53 e 54 GARCIA VIEIRA

segurança 

denegada

O deferimento ou indeferimento do pedido de concessão de anistia de ex-servidor de

fundação universitária supervisionada pelo Ministério da Educação, consoante

previsto na legislação excepcional que regula a matéria, cabe ao respectivo Ministro

de Estado. Conforme orientação jurisprudencial assentada pela Egrégia Primeira

Seção deste STJ, "A autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição

Federal, não pode ser interpretada como independência e, muito menos, como

soberania. A sua constitucionalização não teve o condão de alterar o seu conceito ou

ampliar o seu alcance, nem de afastar as universidades do poder normativo e de

controle dos órgãos federais competentes." (MS 3.318 – DF) O princípio da

autonomia universitária, antes previsto em lei ordinária (Lei 5.540, de 1968) e

posteriormente elevado ao plano do ordenamento constitucional (artigo 207 da

Constituição Federal), não tem o condão de alterar a competência conferida ao

Ministro de Estado para decidir sobre a situação individual de ex-servidor de

fundação, supervisionada pelo Titular da Pasta, que postula o reconhecimento de

concessão de anistia. É possível a plena convivência entre o instituto da autonomia

universitária e as regras excepcionais que concedem poderes à autoridade ministerial

para analisar e julgar os pedidos de anistia, porquanto não se conflitam, nem se

repelem, mas se complementam de forma harmônica dentro do ordenamento

jurídico.

279 REsp 289.185/DF
Particular x  FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
24/04/2001

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49 GARCIA VIEIRA provido.

A esposa de servidor público federal que teve de mudar de domicílio para

acompanhar o cônjuge, em razão do seu retorno ao órgão de origem, por interesse

da administração, tem direito à matrícula em instituição de ensino superior

congênere àquela, na qual estudaria, tendo sido aprovada em exame vestibular.
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280 RMS 1.163/RJ
Particular x  ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO
20/03/2001

Concurso para professor. 

Edital. Comprovação 

posterior do título de 

licenciatura plena.

_ art 62
JOSÉ ARNALDO 

DA FONSECA
não provido.

Nos termos do edital do referido concurso, o candidato deveria apresentar a

documentação necessária, sendo permitida, entretanto, a comprovação da formação

com licenciatura plena a posteriori, já que a mesma poder-se-ia dar até a época da

primeira prova. Descabimento da alegação de que a aceitação de sua inscrição

implicaria declaração prévia de que todas as condições exigidas estariam

preenchidas.

281 MC 2.468/DF
particular x FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
06/02/2001

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

art 205 art 49, par único

FRANCISCO 

PEÇANHA 

MARTINS

medida cautelar 

procedente

Instaurada a instância especial para apreciação da admissibilidade do recurso a ela

dirigido, uma vez configurados o "fumus boni iuris" e "periculum in mora", há que

ser deferida a cautelar emprestando-se efeito suspensivo ao recurso especial.

282 REsp 263.354/CE
Particular x UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO CEARÁ UFC
16/11/2000

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

art 5, I, art 206, I art 49, par único GARCIA VIEIRA provido

A legislação de regência só permite a transferência de alunos de uma Universidade

para outra quando ele já for servidor público federal e tenha sido removido ex officio 

e no interesse da administração e não dele próprio.O fato de ter o aluno ingressado

em cargo público efetivo ou passado a ocupar cargo em comissão, após sua

aprovação no vestibular e matrícula na escola da qual pretende sair, não lhe dá o

direito à transferência. O Juiz, entretanto, não pode desconhecer a situação

consolidada pelo tempo.

283 MC 2.952/DF
Particular x   FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
19/10/2000

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49, par único GARCIA VIEIRA
medida cautelar 

procedente

Presentes os requisitos da aparência do bom direito e do perigo da demora, este

Superior Tribunal de Justiça tem deferido liminar em medida cautelar para conferir

efeito suspensivo a recurso especial já interposto. A transferência ex officio de

militar, no interesse do serviço, dá a seu filho, dele dependente, o direito de

transferir-se para instituição vinculada a qualquer sistema de ensino, em qualquer

época do ano e independente da existência de vaga.

284 MC 2.504/DF
Particular x   FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
03/10/2000

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49, par único
ELIANA 

CALMON

medida cautelar 

procedente

As Leis nos 9.394/96 e 9.536/97 amparam em tese a pretensão da requerente,

dependente de militar transferido a serviço de Ijuí/RS para Brasília.

285 MC 2.436/MG

Particular x  FACULDADE DE 

MEDICINA DO TRIÂNGULO 

MINEIRO

26/09/2000

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49, par único
ELIANA 

CALMON

medida cautelar 

improcedente

Posição majoritária desta Turma, que obedece ao disposto nas Leis ns. 9.536/97 e

9.394/96.

286 REsp 251.945/RN

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

UFRN x particular

19/09/2000

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES. 

Cargo em comissão.

_ art 49
FRANCIULLI 

NETTO
não conhecido

Esta Corte Superior já pacificou o entendimento de que, em casos como o presente,

não tem o estudante direito à transferência.Quando o decurso do tempo consolida

situação amparada por decisão judicial, é desaconselhável sua desconstituição. Fato

consumado, não é aquele irreversível, mas aquele que não convém seja modificado,

sob pena de infligir à parte dano maior do que teria sofrido se as instâncias

ordinárias não lhe tivessem concedido o mandado de segurança.
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287 MC 2.627/MG

Particular x   UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MINAS GERAIS 

UFMG

12/09/2000

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

_ art 49, par único
PAULO 

GALLOTTI

medida cautelar 

procedente

A situação da autora da presente cautelar ficou consolidada com o decurso do tempo

passado desde que obteve a liminar no mandado de segurança até os dias de hoje,

visto que não houve interrupção na sua atividade escolar. Aplica-se à hipótese a

chamada teoria do fato consumado, que em situações assemelhadas tem

freqüentemente sido invocada em decisões de nossa Corte.

288 CC 21.663/SP

Particular x  DIRETOR DO 

COLÉGIO UNIVERSIDADE DE 

SANTOS

28/06/2000

Competência. Conflito de 

competência. Ato coator de 

instituição de ensino 

privada. Competência 

estadual.

_ art 17, III

CARLOS 

ALBERTO 

MENEZES 

DIREITO

conhecido

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, art. 17,

III, as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa

privada estão compreendidas no Sistema de Ensino dos Estados e do Distrito

Federal e não no Sistema Federal de Ensino. Conclui-se que a autoridade coatora, ao

negar a renovação de matrícula referente a ensino médio, agiu no exercício de

função delegada pelo poder público estadual, sendo o Juízo de Direito do Estado o

competente para apreciar o mandado de segurança.

289 MC 2.075/CE
Particular x UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO CEARÁ UFC
27/06/2000

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

art 5, I, art 206, I art 49, par único GARCIA VIEIRA
medida cautelar 

procedente

A legislação de regência só permite a transferência de aluno de uma universidade

para outra quando ele já for servidor público federal e tenha sido removido ex officio 

e no interesse da administração e não dele próprio.Em casos de transferência de

aluno de uma para outra instituição de ensino, deve o juiz levar em conta a situação

consolidada pelo tempo.

290 REsp 252.931/RN

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

UFRN x particular

15/06/2000

Direito do aluno. Ensino 

Superior. Certificado de 

conclusão do ensino médio.

_ art 44 GARCIA VIEIRA não provido.

O administrado não pode ser prejudicado por falha da Administração, para a qual

não concorreu. A situação consolidada pelo tempo não pode passar ao largo da

apreciação do magistrado.

291 REsp 235.102/RN

  UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

UFRN x particular

02/12/1999

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

art 5, I, art 206, I art 49, par único GARCIA VIEIRA não provido.

A legislação de regência só permite a transferência de alunos de uma Universidade

para outra quando ele já for servidor público federal e tenha sido removido ex officio 

e no interesse da administração e não dele próprio. O fato de ter o aluno ingressado

em cargo público efetivo ou passado a ocupar cargo em comissão, após sua

aprovação no vestibular e matrícula na escola da qual pretende sair, não lhe dá o

direito à transferência.O Juiz, entretanto, não pode desconhecer a situação

consolidada pelo tempo.

292 REsp 214.775/RS

 UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO SUL - 

UFRGS x particular

14/09/1999

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

art 5, I, art 206, I 
art 49, par único, 

art 92
GARCIA VIEIRA não provido.

A legislação de regência só permite a transferência de aluno de uma universidade

para outra quando ele já for servidor público federal e tenha sido removido ex officio 

e no interesse da Administração. Entretanto, deve ser tutelada a situação

consolidada pelo tempo.

293 REsp 203.015/RJ
Particular x UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE UFF
29/04/1999

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

art 5, I, art 206, I 
art 49, par único, 

art 92
GARCIA VIEIRA provido

A legislação de regência só permite a transferência de alunos de uma Universidade

para outra quando ele já for servidor público federal e tenha sido removido ex-

officio e no interesse da administração e não dele próprio. O fato de ter o aluno

ingressado em cargo público efetivo ou passado a ocupar cargo em comissão, após

sua aprovação no vestibular e matrícula na escola da qual pretende sair, não lhe dá o

direito à transferência. O Juiz, entretanto, não pode desconhecer a situação

consolidada pelo tempo.
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294 REsp 130.986/CE
UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO CEARÁ UFC x particular
29/04/1999

Funcionamento de 

curso/instituição de ensino. 

Curso superior realizado 

por força de liminar. 

Desconstituição. Interesse 

público.

art 5, I, art 206, I art 1, art 49

HUMBERTO 

GOMES DE 

BARROS

não provido.

Estudante matriculado por efeito de liminar. Se ele está às vésperas de colar grau,

não é aconselhável desconstituir seus créditos escolares, ainda que se entenda que o

regulamento da Universidade não o assiste.Em situações como tais, a letra da lei

deve ser encarada com temperamentos, em homenagem ao interesse público.

295 REsp 191.399/PB
UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

PARAÍBA x particular
04/03/1999

Transferência ex officio de 

servidor ou funcionário da 

Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em IES.

art 5, 206, I, 207, 208, V art 49, par único

HUMBERTO 

GOMES DE 

BARROS

não provido.

É firme a jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ, no

sentido de que o estudante universitário, servidor público estadual, quando

transferido em seu emprego, tem direito a matrícula em universidade federal.

296 MS 5.945/MG

Particular x  MINISTRO DE 

ESTADO DA EDUCAÇÃO E 

DO DESPORTO

10/02/1999

Expedição de diploma. 

Ausência de ato do 

Ministro de Estado.

_ art 48, par 1 GARCIA VIEIRA

Extinção do feito 

sem julgamento do 

mérito.

De acordo com o artigo 48, parágrafo 1º da Lei nº 9.394/96, os diplomas de cursos

superiores são expedidos pelas universidades. A indicação incorreta da autoridade

coatora na ação mandamental leva à extinção do feito.

297 REsp 194.782/ES
 ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO x particular
09/02/1999

Exame supletivo. 

Aprovação em vestibular. 

Situação consolidada.

_ art 38, par 1, I e II JOSÉ DELGADO não provido.

In casu, a estudante prestou o Exame Supletivo Especial e efetivou a matrícula por

força da liminar concedida, já estando cursando provavelmente o 4º ou 5º do Curso

de Direito. Não se deve reverter a situação consolidada sob pena de se contrariar o

bom senso. Estando em conflito a lei e a justiça, o Julgador deve estar atento ao

atendimento desta última.

298 MS 5.452/DF

 ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE 

CIRURGIOES DENTISTAS x 

MINISTRO DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

23/09/1998
Criação de Curso Superior. 

Área da Saúde.
 arts 207, 209 e 211

art 46, art 53, par 

único, I, art 90, art 

83, I, art 92

MILTON LUIZ 

PEREIRA

segurança 

denegada

Administrativo. Mandado de Segurança. Curso Superior na Área da Saúde.

Autorização. Parecer nº 377/97 do Conselho Nacional de Educação e Homologação

Ministerial. Constituição Federal, arts 207, 209 e 211. Lei 9.131/95. Lei

9.394/96(art. 90). Decreto 2.207/97 (art.10). Quando o ato representa a conclusão

de processo próprio, albergando situações atípicas, configurado em homologação

manifestada por autoridade competente, louvando-se em parecer elaborado por

órgão definido em lei para dirimir específicas dúvidas decorrentes da nova legislação 

de regência, o provimento administrativo fica resguardado pela presunção de

legalidade. Descogita-se do desvio de poder quando o ato amolda-se à lei que o

concebeu, avivando finalidade conforme a causa correlacionada ao motivo e

compondo solução plasmada em realidades inafastáveis.


