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ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. ESTUDANTE. TRANSFERÊNCIA. 
SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA POR DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES 
JURISPRUDENCIAIS. 
1. Acórdão que garantiu ao impetrante, funcionário público estadual, o direito à transferência 
de Universidade, em face de o mesmo ter sido nomeado para exercer cargo público estadual, e 
se transferido da cidade de Boa Vista - RR, para a cidade de Recife - PE, já no terceiro ano, 
àquela época (1996). 
2. O impetrante era aluno regulannente matriculado no Curso de Direito, da Universidade 
Federal de Roraima - UFRR, na cidade de Boa Vista - RR. Conforme does. de fls. 12, 15 e 
16, o impetrante já havia cursado até o 6° (sexto) periodo do citado curso. Ingressou em Juízo 
pleiteando a transferência para o mesmo curso, na Universidade Federal de Pernambuco -
UFPE, em face de ter sido nomeado para exercer o cargo Agente de Fiscalização da Secretaria 
da Fazenda do Estado de Pernambuco (doc. de fls. 17). 
3. Está consolidado no âmbito jurisprudencial desta Corte, o entendimento no sentido de que o 
servidor mwúcipal, estadual ou federal, aluno de instituição de ensino superior, que for 
transferido de seu emprego, tem assegurado o direito à matrícula, seja em Universida~e 
pública, federal ou estadual, ou privada. 
4. Liminar concedida há mais de 02 (dois) anos, determinando a transferência pleiteada sem 
nunca ter sido a mesma caSsada e que, pelo decorrer normal do tempo, o impetrante já deve 
ter concluído o curso. Ocorrência da teoria do fato consumado, aplicável ao caso em apreço. 
5. Não podem os jurisdicionados sofrer com as decisões colocadas à apreciação do Poder 
Judiciário, em se tratando de mna situação fática consolidada pelo lapso temporal, face à 
morosidade dos trâmites processuais. 
6. Em se reformando ar. sentença concessiva e o v. acórdão recorrido, neste momento, estar
se-ia corroborando para o retrocesso na educação dos educandos, in casu, um acadêmico que 
foi transferido sob a proteção do Poder Judiciário e que já deve ter terminado 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 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. 
7. Cabe ao juiz analisar e julgar a lide conforme os acontecimentos passados e futuros. Não 
deve ele ficar adstrito aos fatos técnicos constantes dos autos, e sim aos fatos s.ociais que 
possam advir de sua decisão. 
8. Precedentes desta Casa Julgadora. 
9. Recurso Especial improvido, em face da situação fática conso!~ 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Exmos. Srs. Ministros da Primeira Turma do 
Superior Tribunal de Justiça, na confonnidade dos votos e notas taquigráficas a seguir, por maioria, 
vencido o Exmo. Sr. Ministro Demócrito Reinaldo, negar provimento ao recurso. Participaram do 
julgamento os Exmos. Srs. Ministros Humberto Gomes de Barros e Milton Luiz Pereira. Ausente. 
justificadamente, o Sr. !-,1inistro Garcia Vieira. 

Brasília, 03 de novembro de 1998 (data do julgamento). 

MINISTRO ~REIRA - Presidente. 

I ~a,. DV 9 C 
~I JOSÉ DELGADO - Relator. 
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RECURSO ESPECIAL N' 175313/PE (98/0038424-3) 

RELATÓRIO 

o EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ DELGADO (RELATOR); A UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE PERNAMBUCO - IJFPE - interpõe ReaJfSo Especial (art. 105, lU, U a" e "c", da CF/88) contra v. 

Acórdão que garantiu ao impetrante o direito à transferência de Universidade, em face de o mesmo ter 

sido nomeado para exercer cargo público estadual, e se transferido da cidade de Boa Vista - RR, para a 

cidade de Recife - PE. 

A recorrente alega violação aos arts. l° e 99. da Lei nQ 8.112/90, asSlITl como dissídio 

jurisprudencial. 

É o relatÓri0/~ 
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RECURSO ESPECIAL N" I 75313/PE (98/0038424-3) 

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. ESTUDANTE. TRANSFERÊNCIA. 
SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA POR DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES 
JURISPRUDENCIAIS. 
1. Acórdão que garantiu ao impetrante, funcionário público estadual, o direito à transferência 
de Universidade, em face de o mesmo ter sido nomeado para exercer cargo público estadual, e 
se transferido da cidade de Boa Vista - RR, para a cidade de Recife - PE, já no terceiro ano, 
àquela época (1996). 
2. O impetrante era aluno regularmente matriculado no Curso de Direito, da Universidade 
Federal de Roraima - UFRR, na cidade de Boa Vista - RR. Confonne docs_ de fls. 12, lS e 16, 
o impetrante já havia cursado até o 6° (sexto) período do citado curso. Ingressou em Juízo 
pleiteando a transferência para o mesmo curso, na Universidade Federal de Pernambuco -
UFPE. em face de ter sido nomeado para exercer o cargo Agente de Fiscalização da Secretaria 
da Fazenda do Estado de Pernambuco (doc. de fls. 17). 
3. Está consolidado no âmbito jurisprudencial desta Corte. o entendimento no sentido de que o 
servidor municipal, estadual ou federal, aluno de instituição de ensino superior, que for 
transferido de seu emprego, tem assegurado o direito à matrícula.. seja em Universidade 
pública, federal ou estadual, ou privada. 
4. Liminar concedida há mais de 02 (dois) anos, detenninando a transferência pleiteada, sem 
nunca ter sido a mesma cassada e que, pelo decorrer noonal do tempo, o impetrante já deve ter 
concluído o curso. Ocorrência da teoria do fato consumado, aplicável ao caso em apreço. 
5. Não podem os jurisdicionados sofrer com as decisões colocadas à apreciação do Poder 
Judiói.;o, em se tratando de uma situação fática consolidada pelo lapso temporal. face à 
morosidade dos trâmites processuais. 
6. Em se reformando a r. sentença concessiva e o Y. acórdão recorrido, neste momento. estar
se-ia c;orroborando para o retrocesso na educação dos educandos, in casu, um acadêmico que 
foi transferido sob a proteção do Poder Judiciário e que já deve ter tenninado 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 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 prejuizo a terceiros, o que é de bom 
alvitre. 
7. Cabe ao juiz analisar e julgar a lide conforme os acontecimentos passados e futuros. Não 
deve ele ficar adstrito aos fatos técnicos constantes dos autos, e sim aos fatos sociais que 
possam advír de sua decisão. 
8. Precedentes desta Casa Julgadora. 
9. Recurso Especial improvido, em face da situação tàtica consolidada. 

VOTO 

O EXMO. SR MINISTRO JOSÉ DELGADO (RELATOR): A UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE PERNAMBUCO· UFPE - interpõe Recurso Especial (art. 105, III, "a·· e "c'·. da CF/88) contra v. 

Acórdão que garantiu ao impetrante o direito à transferência de Universidade, em face de o mesmo ter 

sido nomeado para exercer cargo público estadual, e se transferido da cidade de Boa Vista - RR, para a 

cidade de Recife - PE. 
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A recorrente alega violação aos arts. 10 e 99, da Lei nO 8.112/90, assim como dissídio 

jurisprudencial. 

o impetrante era aluno regulannente matriculado OiJ Curso de Direito, da Universidade Federal de 

Roraima ~ UFRR., na cidade de Boa Vista - RR. Canfonne does. de fls. 12, 15 e 16, o impetrante já havia 

cursado até o 60 (sexto) período do citado curso. Ingressou em Juízo pleiteando a transferência para o 

mesmo curso, na Universidade Federal de Pernambuco - lJFPE, , em face de ter sido nomeado para 

exercer o cargo Agente de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco (doc_ de fls. 

17). 

Examino a questão por dois prismas. 

Primeiro, ao meu julgar, consolidou-se no âmbito jurisprudencial desta Corte o entendimento no 

sentido de ao servidor, seja ele municipal, estadual ou federal, investido em cargo público, ser assegurado 

o direito a obter transferência para Universidade Federal, ~a ele, o servidor, egresso de universidade 

pública, estadual Ou federal, ou particular. Nessa linha, os seguintes julgados: 

"ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERTOR. ESTUDANTE. TRANSFERÊNL1A. 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL UNIVERSIDADE FEDERAL 
- É firme a jurisprudência das TU171ULS que compõem a Primeira Seção do STJ, no sentido de 
que o estudante universitário, servidor público estadual. quando transferido em seu emprego, 
tem direito à matrícula em universidade federal. " 
(MC n° 627/RS, ReI. Min Humberto Gomes de Barros, DJU de 25/08/97) 

"ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. 
MATRÍCULA. TRANSFERÊNCIA DE ESTUDANTE. NOMEAÇA-O EM CARGO 
COMISSTONADO. RECURSO ESPECIAI_ ADMISSIBILIDADE PELA LETRA "A". 
I - É condição sine qua non para o conhecimento do recurso e~pecial, interposto com fulcro 
na letra "a", do inciso IIl, do art. 105, da Magna Carta, que o acórdão vergauado tenha 
enfrentado o dispositivu de lei federal lido por viuladu (Súmulas nOs 282 e 356 do STF). 
II - Tanto a juri~pnldência do extinto e sempre lembrado Tribunal Federal de Recursos e 
hoje nesta culenda Corte, é pacifica no sentido de que, ao estudante que tiver de mudar seu 
domicilio para exercer cargo ou função pública tem direito à transferência para 
e~1abelecimento de ensino congênere sediado no lugar onde exercerá suas funções. 
l1l - Recurso especial a que se nega provimento. " 
(REsp n' 96.238/CE, ReI. Min. José de Jesus Filho, DJU de 17/02197) 

/~ 
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"ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. 
MATRÍCULA. TRANSFERÊNCIA. ESTUDANTE. FUNCIONARlO PÚBLICO 
MUNIC/PAI_ INTEUGÊNCIA DO ARTIGO 99, DA LEI N' 8.11219/1. 
- A juri~prndência assente pacificamente, antes no extinto lFR e hoje nesta Corte, é no 
sentido de que, ao estudante que tiver de mudar seu domicílio para exercer cargo cru função 
pública, reconhece-se o direito à transferência para estabelecimentu de ensino congênere 
sediado no lugar onde passar a exercer a\' suas/unções. " 
(REsp n° 93.697/CE. ReI. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 18/11/96) 

"ADMINISTRATIVO. SERV/J)OR PÚBLICO. REMOÇÃO POR NECESSIDADE DO 
SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA DE FACULDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 
100, DA LEI N" 4024/61. 
J. Incumbe ao Sr.! examinar, incidenter tantum, a eficácia da norma infracomtitucional em 
face da Constituição Federal. 
2. Não é incomtitucionaloarl. 100, da Lei 4.024/61, com a redação da [,e; 7.037/82. 
3. Não fere o principio da isonomia nem ofende a autonomia de Universidade o direito tk 
transferência de Faculdade, independente de exame seletivo ou da existência de vaga, do 
servidor público federal removido para outra Unidade da Federação por necessidade do 
serviço. 
4. Orientação já COU5Ggrado. nesta Corte. 
5. Recuso e.'pecial conhecido e pruvido." 
(REsp n° 13.938/SP, ReI. Min. Peçanha Martins, DJU de 01/04/96) 

Segundo, há que se atentar a questão da situação fática consolidada. 

A insigne Magistrada singular, em despacho fundamentado às Os. 20121 concedeu liminar 

"determinando a Autoridade Impetrada proceda ou mande proceder à matrícula dn Impetrante no 

período a que faça jus do Curso tk Direito" Referido despacho está datado de 06/08/96 (fi. 21). Em 

28/02/97 a segurança foi concedida (fl. 39) e, em 11/09/97, confirmada pelo Egrégio Tribunal "a quo" (fl. 

60). 

Confonne se observa, da data do r. de~pacho que concedeu a liminar (06/08/96) até a data de hoje, 

27/10/98, mais de 02 (dois) anos se passaram. É de se atentar, compulsando os autos. que a mencionada 

liminar nunca foi cassada, continuando. assim, o impetrante a assistir às aulas do Curso normalmente. tudo, 

depois, sob a proteção da sentença de primeiro grau e do v. Acórdão recorrido. 

Ao tempo do deferimento da liminar (agosto/1996) o impetrante estava já cursando o 6° (sexto) 

período restando-lhe apenas. 4 (quatro) semestres para a sua conclusão que deveria se dar em julho de 
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JÁ DEVE TER 

Em que pese o entendimento que venho adotando nos votos por mim proferidos, mantenho-o em 

face das considerações esposadas no seu corpo, por visualizar estarem as mesmas dentro dos fatos e da 

nonnatização legal posta ao caso. Não podem os jurisdicionados sofrer com as decisões colocadas à 

apreciação do Poder Judiciário, em se tratando de uma situação fática consolidada pelo lapso temporal, 

face à morosidade dos trâmites processuais. 

De fato, em se reformando a r. sentença concessiva e o v. acórdão recorrido, neste momento, estar

se-ia corroborando para o retrocesso na educação dos educandos, in casu, um acadêmico que foi 

transferido sob a proteção do Poder Judiciário e que já deve ter terminado 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 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 decisões a quo não 

resultaria qualquer prejuízo a terceiros, o que é de bom alvitre. 

Cabe ao juiz analisar e julgar a lide confonne os acontecimentos passados e futuros. Não deve ele 

fica.- adstrito aos fatos técnicos constantes dos autos. e sim aos fatos sociais que possam advli" de sua 

decisão. É o caso sub examem. É evidente a existência da teoria do fato consumado, aplicável ao caso em 

apreço. Trago à colação decisões que se adequam como uma luva ao caso em espéçie, pelo que as 

transcrevo, liUeratim: 

"ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. FATO CONSUMADO 
EM /)ECORRPNClA DE LIMINAR CONCEDIDA. SITUAÇÃO FÁTICA JÁ 
CONSOLIDADA. 
I - Se, na hipótese, a aluna, por força de decisão favorável do juízo monocrático, tendo 
concluído o estágio, já vem há muito tempo freqüentando as aulas do c:urso superior, 
faltando apenas dois semestres para concluí-lo, tem-se cOI1SQ/idada uma situação fática, 
cuja desconstituição seria de todo desaconselhada, sobretudo se considerada a 
inexistência dE prejuízos a terceiros. 
ll-!vão como regra geral, mas em circunstâncias especiai~· e em respeito à segurança das 
relações jurídicas, a jurisprndência predominante desta egrégia Corte, em casos 
semelhantes, tem admitido preservar a situação já consolidada e irreversível, sem que 
dela re.\7.Ilte prejuízo a terceiros. " 
(Supremo Tribunal Federal) 
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- Criando-se uma situação consolidada pelo transcurso do tempo, deve ser concedido. a 
segurança. 
- Embargos acolhidos. 
(STJ, ]" Tunna, EDREsp n° 139867/CE, DJU de 04/05/98, pág. 00088, ReI. Min. 
GARCIA VIEIRA) 

"ADMINISTRATWO. ENSINO SUPERIOR. 
I. Transferência de estudante. O funcionario público que estuda tem direito à 
tran'iferência de uma universidade para mllra sempre que, removido "ex officio" no 
interesse da Administração, muda de domicílio; esse direito não se estende a quem, sendo 
estudante, transfere o domicilio para ocupar cargo público, porque, então, o interesse é 
de/e, aluno, e não do. Administração. 
2. Decurso do tempo. O acórdão proferido em recurso e.'pecial nilo pode infligir a parte 
dano maior do que teria sofrido se as in«âncias ordinárias não lhe tivessem concedido o 
mandado de segurança. Hipótese em que, à sombra de decisões proferidas pelas 
instância,;; ordinárias, o estudante praticamente concluiu o curso universitário, sendo de 
todo inconveniente que esse tempo de sua vida e () aproveitamento que teve sejam 
perdido.'í. 
- Recurso e:,pecial conhecü}D e improvit/Q. " 
(STJ, 2" Tunna, REsp n" 155052/RN, DJU de 09/03/98, pág. 00073, ReI. Min. 
ADHEMAR MACIEL, ReI. para o Acórdão Min. AR! P ARGENDLER) 

"ADMINISTRATIVO. ESTUDANTE G4SADA COM SERVIDOR PÚBLICO. ENSINO 
SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA SITUAÇÃO CONSOLIDADA. SEGURANÇA 
DEFERIDA 
- Concedida que foi a liminar em mandado de segurança e aprorimando-se a estudante, 
por isso, da fase final do curso, relpeita-se a ~ituação já consolidada. " 
(STJ, 2' T., REsp 143341/CE, DJU 09/03/98, p. 00067, ReI. Min. HÉLIO MOSIMANN) 

"ADMINISTRATWO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO SUPLETWO. IDADE 
MÍNIMA PARA O INGRESSO. CONCLUSÃO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR E 
FREQÜÊNCIA AO CUR.~O DE LETRAS DURANTE SEIS SEMESTRES. SITUAÇÃO 
JURÍDICA IRREVER.~ÍVEL. DESCABIDA A DECLARAÇ40 DE INEFICÁCIA DO 
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO 2' GRAU. PROVIMENTO DO RECURSO. 
I - Tendo a aluna ingressado no curso tmpletivo, quando faltava apenas uma semana para 
completar a idade mínima exigida, não é admissivel declarar-se ineficaz o seu Certificado 
de Conclusão do 2° Grau, depois de já ter sido aprovada em vestibular e cursado seis 
seme:Jtres do Curso de Letras, em Universidade Federal. 
II - Na hipótese, tendo percorrido, a aluna, penoso caminho, para galgar aproV(u;ão no 
vestibular e cursos já realizados, estando tão próxima da conclusão de curso superior, 
descabida a imposição lão rigorosa, verdadeira punição, que desestimula o acesso aos 
niveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade de cada um, com inobservância a 
preceito constitucional (art. 208, V. da C.}). 
III - Recurso a que se dá provimento, para conceder a segurança. Decisão unanime. " 
(STJ, I' Tunna, ROMS n' 8353/RS, DJU de 02103/98, pág. 00011, ReI. Min. 
DEMÓCRITO REINALDO) 

/~ 
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"PROCESSO CIVIL. MEDIDA LIMINAR DECURSO DO TEMPO. FATO NOVO 
CUJA REVERSÃO NÃO SE JUSTIFICA. 
- A sentença não pode infligir à parte dano maior do que teria sofrido se não lhe tivesse 
sido deferida a medida liminar. Hipótese em que, à sombra desta, ela praticamente 
concluiu o curso universitário, sendn de todo inconveniente que esse tempo de :rua vida e o 
aproveitamento que teve sejam perdidos tão-só à conta da precariedade da tutela 
c.:auteku,· lles.'iL: caso, o provimento judicüzl p<!rdeu sua natureza povisória, porque 
produziu efeitos que não podem ser revertidos. 
- Recurso e~pecial conhecido e provido. " 
(STJ, 2' T., REsp 68334/MG, oro 27/05/96, p. 17851, Rei. Min AR! PARGENDLER). 

"ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURA1V('A. CUR..'10 
PROFISSIONALIZANTE. CONCLUSÃO DO E.'1TA(iJO. ENSINO SUPERIOR. 
MATRICULA. FATO CONSUMADO, EM DECORRÊNG'/A DE LIMINAR 
CONCEDIDA. SITUAÇÃO FÁTICA JÁ CONSOLIDADA. CIRCUNSTÂNG'/AS 
ESPECIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO E.'1PECIAL. 
J- Se, na hipótese, a alW1ll, por força de decisão favorável do juízo monocrático, tendo 
cone/uído o estágio, já vem há muito tempo freqüentando as aulas do curso superior, 
faltando apenas dois semestres para conclui-lo, tem-se consolidada uma situação fática 
cuja descom/Unição seria de todo desaconselhada, sobretudo se considerada a 
inexistência de prejuÍZos a terceiro,~: 
11- Não como regra geral, mas em circufL'ítâncias especiais e em respeito à segurança das 
relações jurídicas, a jurisprudência predominante desta egrégia Corte, em casos 
semelhantes, tem admitido preservar a situação já consolidada e irrever8ivel, sem que 
dela resulte prejuízo a terceiros. 
III - Recurso provido. Decisão unaníme. " 
(STJ, \' Tunna, REsp nO 34548/RS, oro de 28/06/93, pág. 12868, RSTJ vol. 00050, pág. 
00363, ReI. Min. DEMÓCRITO REINALDO) 

"MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. EXAME VESTIBULAR 
MATRÍCULA. FATO CONSUMADO POR FORÇA DA CONCESSÃO DE LIMINAR 
SITUAÇÃO CONSOLIDADA. 
- A matrícula na Faculdade de Medicina, após exame vestibular prestado há mais de três 
anos, foi assegurada em cumprimento à decisão judicial, tornando o fato comumado pelo 
decurso do tempo, sem prejuízo de terceiro~; merece respeito a situação já consolidada. 
- Recur,w conhecido e provido. " 
(STJ, 2' T, REsp 5720/RS, DJU 05/08/91, pág. 09993, Rei. Min. HÉLIO MOSIMANN) 

"ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. 
TRANSFERtNCIA OBRlGAT6RIA DE E.'ITUDANTE UNIVERSITÁRIO. 
MATRíCULA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO OU TRANSFERÍlNCIA. 
NECESSIDADE DA MUDANÇA DE RES/DtNCIA, QUE NO C4S0 NÃO 
OCORREU. FATO, ENTRETANTO, CONSUMADO POR FORÇA DE LIMINAR. 
SITUAÇÃO CONSOLIDADA. 
- Exige a legislação, como condição para' d transferência obrigatória de estudanJe-
servidor, a mudança de residência no interesse público. 
- Se, porém, a matrícula foi assegurada em cumprimento à decisão judicial, tomando o 
fato consumado pelo decurso do tempo, sem prejuízo de terceiros, merece respeito a 
situação já estabilizada. 
- Recurso conhecido e provido. " 
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(SU, 2" Tunna, REsp n" 5371/P1, DJU de 06/05/91, pag. 05656, RSTJ voL 00020, pág, 
00372, ReL Min. HÉLIO MOSlMANN) 

"CONCURSO VESTIBULAR - CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO 2" GRAU, 
- Comprovada a conclusão du 2" grau ainda na vigência da liminar e, com u fXIssar do 
tempo consolidada a situação, deve ser concedida a segurança, tornandu-se definitiva a 
matrícula 
- Precedentes do extinto TFR e deste c. Tribunal. 
- Recurso provido. " 
(STJ, 1" T., REsp 3538/GO, Dm de 29/04/91, pág 05249, ReL Min GARCIA VIEIRA) 

"ADMINISTRATIVO, ENSINO SUPERIOR, ESTUDANTE. APROVAÇÃO EM 
CONCURSO VESTIBULAR PARA GRADUAÇÃO ENGENHARIA CIVIL NÃO 
APRESENTAÇÃO, NO ATO DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA, DO 
CERTTFICADO DE CONCLUSÃO DO SEGUNDO GRAU. INDEFERIMENTO, 
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO, APELAÇA-O, 0ISSAÇÃO DA 
SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL 
- Apresentado. 110 prazo da liminar, o Certificado de Conclusão de &gundo Grau e 
(,vncedida a segurança tomandu definitiva a matricula da impetrante, ora recorrente, 
sendo certo que no momento deve e:,1ar (,"Ursando o sexto semestre, tem-se por descabida a 
preten'iÕ.O de modificar essa situação, já c01l'5olidada, que, se concretizada, 
consubstanciaria, a esta altura, verdadeira iniqüidade. 
- Recurso providn. " 
(SU, 2' Tunna, REsp n" 3534/GO, Dm de 17/12190, pág. 15352, RSU vol. 00017, pág, 
00433, ReI. Min. AMÉRIco LUZ) 

"MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE CURSO SUPERIOR 
SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA POR DEClSÃO JUDlL7AL. PRECEDENTES 
JURISPRUDENCIAIS, 
1. Pretensão de aluno da Universidade de Fortaleza de transferir-se de um curso para 
outro, sem prestação de exame vestibular, que ingressou na universidade no 2° seme,,, .. lre 
de 1993. 
2. Liminar concedida há quase 01 (um) ano. determinando a transferência de acadêmico 
de um curso superior para outro, sem rmnca ter sido a me~ma cassada. Ocorrência da 
teoria do fato consumado. 
J. Não podem us jurisdicionados sofrer com as decisões colocadas à apreciação do 
Magistrado, em se tratando de uma situação fática consolidada pelo lapso temporal, face 
à morosidade dos trâmites processuais. Estando o impetrante/acadêmico já transferido de 
fato e já assistindo as aulas do Curso de Direito, com a autorização do próprio Poder 
.Judiciário, não deve este Poder cassar, posteriormente, verificada a existência de situação 
fática consolidada, referida liminar. 
4. Cabe ao juiz analisar e julgar a lide conforme os acontecimentos pa.~.sados e futuros_ 
Não dever ele ficar adstrito aosfatos técnicos constantes dos autos, e sim aos fatos sociais 
que possam advir de sua decisão. 
5. Apelação e remessa oficial improvidas, em face da situação fática consolidada. " 
(TRF - 5' Região, AMS nO 46614-CE, Registro nO 94.05.37841-4, deste Relator, julgada 
em 29/11194, dec, unân.). 

!~ 
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"ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERlOR. TRANSFERÊNCIA. SITUAÇÃO 
CONSOLIDADA NO TEMPO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 
- Se a decisão judicial produz uma situação fática consolidada pelo decurso do tempo. sua 
desconstituição é desacomelhável, mormente quando não causa prejuízo a terceiros. 
- Remessa oficial improvida" (TRF - 53 Região, REO n° 1656-RN, Rei. Juiz Francisco 
Falcão, doc. unân. DJU de 25/06/90) 

Abraçando a tese sufragada, esta eolenda Corte Superior, em voto proferido pelo eminente 

Ministro Ari Pargendler no Resp nO 155052/RN, em apreço, não refoge da teoria do fato consumado 

aplicável ao presente caso. Do voto do insigne Ministro, registro as seguintes argumentações, "verbis": 

"O FXMO SR. MINISTRO ARI PARGENDLER: O funcionáTio público que estuda 
tem direito à tramferência de uma universidade para outra sempre que, removido ex 
o./ficio no interesse da Administração, muda de domicílio; esse direito não se estende a 
quem, semID estudante, transfere o domicilio para ocupar cargo púhhco, porque, então, o 
interesse é dele, aluno, e não da Administração. 

Todavia, em hipótese assemelhada, quando Juiz dn Tribunal Regional Federal da 
4u Região, proferi o seguinte voto nos Embargos Infringentes em AC nO 89.04.06812-6, 
R.~: 
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"No nosso ordenamento jurídico, as controvérsias devem ser dirimidas 
através do processo judicial. A respectiva tramitação exige tempo para que sejam 
seguidos os procedimentos próprios. A regra é a de que essa duração não interfira 
no julgamento do htigio. Nesse sentido toda sentença tem natureza declaratória de 
um direito que preexiste à ação. Por isso Chiovenda disse que ela "deve repor/aT-
se ao estado de fato existente ao tempo da demanda" (Instituições de Direito 
Processual Civil, Edição Saraiva, São Paulo, 1965, V(}f. I, p. 163). O ambiente 
ideal para a apuração da norma aplicável à espécie é aquele em que nem a 
realidade exterior influencie n processo e em que nem este possa afetá-la. 

A vida, no entanto, é dinâmica. Daí por que, às vezes, a<; relações nela 
entretidas se projetam no processo produzindo efeitos que "vêm de fora "~o Outras 
vezes, exigem que, antes da sentença definitiva, uma decisão seja proferida 
"dentro do processo" para surtir efeitos fura dele. Quando, em meio a seu curso, 
o processo atua sobre o mundo exterior, ou quando este faz por alterá-lo de algum 
modo, a solução não pode ser aquela prevista para a hipótese ideal. O Código de 
Processo Civil estabelece, no primeiro caso, que "se, depois da propositura da 
ação, algum fato constitutivo, modificativo ou enintivo do direito influir no 
julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de oficio ou a 
requerimento da parte, no momento de proferir a sentença" (art. 462). No segundo 
caso, a lei não cogita de ordenação própria, porque uma decisão tomada 
incidentalmente no processo só pode servir, por definição, ao resguardo da 
sentença de mérito, sendo por natureza neutra quantn ao corre~pondente de~echo. 

O dr,.eito se vale da lógica mas não se esgota nela, e lodo profissional que 
milita na arividade forense sabe que as normas jurídicas são incapazes de abarcar 
a nmltiplicidade dos fenômenos que estão vocacionada<; a disciplinar. É: de sua 
contingência que sofram as limitaç"e.'I de pertencer a um sistema. O sistema 
implica um corte no mundo, reduzindo todas as possibilidades a um número 
limitado. No sistema jurídico essa restrição tem o acréscimo de ser incompativel 
com 'Íluuçõe, anômala ... Quanda nele se diz ~ liminar é por IUlturezo 
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precária e provisória, está pressuposto que ela lerá vigência nos es 1 os prazos 
previstos pa1'a o processamento da ação cautelar. A compulsoriedode de norma 
legal não admite que se .'iUponha a hipótese de uma medida liminar que .w eternize. 
Por isso falha o juiz que, a priori, decide sempre que a medida liminar é 
provisória. Há casos e casos. A medida liminar é precária enquanto não for 
desvirtuada pelos efeitos definitivos que produzir. Um provimento desse tipo que 
In/SIm o: expectativa autorizada pela fei, como ,-reja, a de que o processo judicial 
terá uma decisão mais ou menos dentro doCJ' prazos assinados pelo Código de 
Processo Civil, não pode ser visto como uma decisão de caráter provisório. Ainda 
mais se os prazos fluem contra os mais elásticos critérios de tolerância 

Nos desvãos das situações anômalas, o Tribunal tem a missão de 
desmist~ficar a lógica e de dar prioridade à vida. A juriCJprudência do Supremo 
Tribunal Federal e do Tribunal Federal de Recursos foi sensível a esse propósito. 
Verdade que nem sempre acertau no diagnOstico, porque ~ sob o abrigo do "fato 
consumado" agasalhou situações que nele não se subsumiam. O "fato 
consumado" propriamente tal induz, do ponto de vista lógico, à perda do objeto 
do processo. ruis/ente o "jato consumado ", o provimento judicial não se torna 
apenas desnecessário, ma.ç impossível. Sob a erpressão "fato consumado ", o 
direito pretoriano tem efetivamente considerado a utilidade da semença judicial, 
que não pode infligir à parte dano maior do que teria sofrido se não lhe tivesse 
sido deferida a medida liminar. ''Fato consumado ", no modo como tem sido 
focalizado, não é aquele i"eversível, pois para declara-lo é dispensável o ato do 
juiz. "Fato consumado ", para os efeitos visados, é o que não convém seja 
modificado, sob pena de afrontar valores" (Revista do Tribunal Regional Federal 
do. 4" Região nO 3, p. 41/42). 
Aqui, a petição inicial foi distribuída em 03 de março de 1995. De Já até aqui já 

decorreram quase três anos, período em que o Recorrido freqUentou o Curso de 
Odontologia. Tudo indica que já eCJ1eja prestes a conchli-lo. Nessa altura não tem o menor 
stmtido desc.:onstituir o acórdão recorrido, que a meu juizo deu à lei elastério que ela nilo 
romporta. 

Voto, por isso, no sentido de conhecer do recurso especial, negandu-Ihe 
provimento. " 

Das ementas acima reproduzidas à habilidade, destaco trechos que esclarecem, de modo 

contundente, a questão "CJub examine": 

"Se, tul hipótese, a aluna, por força de decisão favorável do juízo 
monocrático, tendo concluído o estágio, já vem há muito tempo 
freqüentando as aulas do curso superior, faltando apenas dois 
semestres para concluí-lo, tem-se consolidada uma situação fática, 
cuja desconstitu.ição seria de todo desaconselhada, sobretudo se 
considerada a inexistência de prejuír,os a terceiros. " 

"Criando-se uma situação consolidada pelo transcurso do tempo, deve 
ser concedida a segurança. .. 

"O admIão proferiJo em recurso espeeial não pode infligir a parte 
dano maior do que teria sofrido se as instâncias ordinárias não lhe 
tivessem concedido o mandado de segurança. Hipótese em que, à 
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.',ombro de decisões proferidav pelas instâncias ordinárias, o estudante 
praticamente concluiu (} curso universitário, sendo de todo 
inconveniente que esse tempo de sua vida e o aproveitamento que teve 
sejam pertHdos. " 

"Concedida que foi a liminar em mandado de segurança e 
aproximtindo-.5e a estudante, por ;~:'íO, 110 fase final do curso, respeit&-
se a sÍlllação já consolidada.. " 

"Na hipótese, tendo percorrido, a aluna, penoso caminho, para galgar 
aprovação no vestibular e cursos já realizados, estando tão próxima da 
conclusão de curso .mperior, descabida a impo.~ão Ido rigorosa. 
verdadeira punição, que dese~timula (} acesso aos níveis mais elevados 
de en.fino, segundo a capocz'dade de cada um, com inobservânc:ia a 
preceito constitucional (art. 208, V, do. CF.)" 

"A sentença não pode infligir à parte dano maior do que teria sofrido 
se não lhe tivesse sido tkferi.da a mecüda liminar. Hipótese em que. à 
sombra desta, ela praticamente cone/uiu o curso universitário, sendo 
de todo inconveniente que esse tempo de sua l";da e o apruveitamento 
que teve sejam perdidos tão-só à conta tia precariedade da tutela 
cautelar; nesse caso, o provimento judicial perdeu sua natureza 
provisória, porque produziu efeitos que não podem ser revertidos. " 

"Compruvada a conclusão do 2" grau ainda na vigência da liminar e, 
com o passar do tempo consolidada a situação, deve ser concedida a 
segurança, tornanJo-!;;e definitiva a matricula. " 

"Não podem os jurisdicionados sofrer com as decisões colocadas à 
apreciaçãn do Magistrado, em se traJando de uma situação fática 
consolidada pelo lapso temporal, face à morosidade dns tramites 
processuais. Estando o impetrante/acadêmico já transferido de fato e 
já a.uistindo as IlIllas do Curso de Direito, com a autorização do 
próprio Poder Judiciário, não deve este Poder cassar, posteriormente, 
verificada a existência de situação fática consolidada, referida 
liminar." 

"Se a decisão judicial produz uma situação fática consolidada pelo 
decurso do tempo, sua desconstituição é desacunselhável, mormente 
quanJo não causa prejuízo a terceiros. " 

Por tais considerações, com a devida vênia aos nobres entendimentos contrários, e por reconhecer 

plenamente aplicável a teoria do fato consumado ao presente caso, NEGO provimento ao Recurso 

EspeciaJ, em face da situação fática consolidada. 

É oomovoto. 

REsp nO 1753131PE 



PrimeIra Turma: 03/11/98 
Melba 

RECURSO ESPECIAL N° 175 313/PE 

VOTO-VENCIDO 

o SENHOR MINISTRO DEMÓCRITO REINALDO: Sr. Presidente, 

data~, fico vencido. 
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Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA ao apreciar o processo 
em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte 
decisão: 

A Turma, por maioria, vencido o Sr. Ministro Democrito 
Reinaldo, negou provimento ao recurso. 

Votaram com o Relator OS Srs. Ministros Humberto Gomes de 
Barros e Milton Luiz Pereira. Ausente, justificadamente, o Sr. 
Ministro Garcia Vieira. 

o referido é verdade. Dou fé. 
Brasília, 3 de novembro de 1998 


