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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS

Órgão 3ª Turma Cível

Processo N. APELAÇÃO 0736892-96.2017.8.07.0001

APELANTE(S)
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE
PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

APELADO(S) THAYS SILVA CLEMENTE

Relator Desembargador FLAVIO ROSTIROLA

Acórdão Nº 1148983

EMENTA

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ISENÇÃO DE
PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA -
PAS/UNB. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO PREVISTA NO
EDITAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.

 Não é razoável e nem proporcional a exclusão da Apelada do PAS porque deixou de apresentar1.
declaração prevista no edital de que seria membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº
6.135, de 26.06.2007, quando sua condição de hipossuficiência já poderia ser verificada no momento em
que efetuou a inscrição segundo a regra descrita no item 3.7.2.2, alínea “a” do edital, momento em que
indicou o seu Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico e em que juntou declaração
eletrônica de que, nos termos do Decreto nº 6.135/2007, atenderia à condição estabelecida na alínea “b”
do subitem 3.7.2.1 do edital.

 Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.2.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios, FLAVIO ROSTIROLA - Relator, GILBERTO DE OLIVEIRA - 1º Vogal e FÁTIMA
RAFAEL - 2º Vogal, sob a Presidência do  Senhor Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA, em
proferir a seguinte decisão: CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME , de acordo com a ata
do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 30 de Janeiro de 2019 
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Desembargador FLAVIO ROSTIROLA
Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO
E SELECÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, contra a sentença de ID 5457191 - Pág.
1/3 que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por THAYS SILVA CLEMENTE em desfavor
do Apelante, julgou procedente o pedido para, ratificando a tutela de urgência deferida, declarar o direito
da Autora à isenção da taxa de inscrição para o concurso PAS triênio 2015/2017. Diante da sucumbência,
condenou o Réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
R$415,00 (quatrocentos e quinze reais), diante do disposto no art.85, §2º, do CPC.

Em suas razões de recurso (ID 5457195 - Pág. 2/11), defende o Demandado que seria vedado ao
Judiciário adentrar nos critérios adotados pela Universidade de Brasília para selecionar candidatos do
PAS, porquanto relacionados à discricionariedade da Administração Pública. Aponta que a Autora teria se
inscrito na 3ª Etapa do PAS e teria deixado de entregar a declaração constante do Anexo II, em desacordo
com a letra “b” do Subitem 3.7.2.2 do Edital, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os
candidatos. Assevera ainda que o Edital de abertura de cada etapa do subprograma do PAS estabelecia os
procedimentos para o pedido de isenção de taxa de inscrição, os quais deveriam ser seguidos por todos os
candidatos, tendo a Postulante se mantido inerte após a divulgação do resultado provisório de deferimento
do pedido de isenção da taxa de inscrição, momento em que fora assegurado prazo para regularização das
pendências e, posteriormente, aberto novo prazo para pagamento da mencionada taxa. Dessa forma,
entende que o acolhimento do pedido exordial acarretaria violação à isonomia, prevista no art.5º, inc.I, da
Constituição Federal, além de afronta aos arts.37, incs.I e II, da Constituição Federal. Pretende, destarte, a
reforma da r. sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e invertidos os ônus
da sucumbência.

Comprovado o pagamento do preparo (ID 5457196 - Pág. 1 e 5457197 - Pág. 1).

Intimada, a Autora apresentou contrarrazões, na qual pugna pelo não provimento do apelo, apontando ser
cabível apenas a reforma da r. sentença para majorar o  indenizatório e os honoráriosquantum
sucumbenciais para 20%(vinte por cento) do valor da causa em razão da interposição do recurso (ID
5457200 - Pág. 1/11).

Manifestação da d. Procuradoria de Justiça, pela ausência de interesse público ou de incapaz (ID 6368953
- Pág. 1).

É o relatório.

VOTOS

O Senhor Desembargador FLAVIO ROSTIROLA - Relator

Uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta pelo
Requerido e a recebo somente no  porquanto interposta contra sentença que confirmaefeito devolutivo,
tutela de urgência, conforme estabelece o art.1.012, §1º, inc.V, do CPC.
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A questão meritória cinge-se à averiguação da legitimidade do ato que indeferiu a isenção do pagamento
de taxa para garantir a participação da Requerente no concurso PAS triênio 2015/2017, Edital nº
25/2017.

Para melhor elucidação da matéria, impõe-se trazer à colação a regra editalícia que dispõe acerca da
inscrição dos candidatos isentos da taxa de inscrição,  (ID 5457169 - Pág. 4/5): verbis

 

“3.7 DOS PROCEDIMENTOS PARA O PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO

3.7.1 Os candidatos terão duas possibilidades para solicitar a isenção de taxa, conforme descrito a
seguir.

3.7.1.1 É de responsabilidade do candidato verificar em qual das duas situações ele se enquadra,
observando, atentamente, os documentos que deverão ser providenciados para cada uma delas.

3.7.1.2 É permitida ao candidato a escolha de somente uma das possibilidades de solicitação de isenção
de taxa. Essa escolha não poderá ser alterada no período de recursos.

3.7.2 PRIMEIRA POSSIBILIDADE – Isenção do pagamento pelo Cadastro para Programas Sociais do
Governo Federal (CadÚnico), ou seja, para os candidatos hipossuficientes.

3.7.2.1 Estarão isentos do pagamento da taxa de solicitação de inscrição os candidatos hipossuficientes,
sendo considerado hipossuficiente o candidato que se enquadrar nos seguintes critérios:

a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que
trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007; e

b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007.

3.7.2.2 A isenção deverá ser solicitada da seguinte forma:

a) por meio de requerimento do candidato, disponível no aplicativo de solicitação de inscrição, a ser
preenchido no período entre 10 horas do dia 11 de setembro de 2017 e 18 horas do dia 25 de setembro
de 2017, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas, contendo a indicação do Número de
Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico, e declaração eletrônica de que atende à condição
estabelecida na alínea “b” do subitem 3.7.2.1 deste edital; e
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b) envio da declaração constante do Anexo II deste edital, completa, legível e assinada, por meio da
página de acompanhamento http://cespe.unb.br/pas/acompanhamento, no período entre 10 horas do dia
11 de setembro de 2017 e 18 horas do dia 25 de setembro de 2017.

3.7.2.2.1 O candidato deverá manter aos seus cuidados a declaração constante da alínea “b” do
subitem 3.7.2.2 deste edital. Caso seja solicitado pelo Cebraspe, o candidato deverá enviar a referida
declaração por meio de carta registrada para a confirmação da veracidade das informações.

3.7.2.3 O Cebraspe consultará o órgão gestor do CadÚnico, o qual é responsável pela análise e
julgamento de cada pedido de isenção.

3.7.3 SEGUNDA POSSIBILIDADE – Isenção do pagamento pela Lei nº 12.799/2013.

3.7.3.1 De acordo com a Lei nº 12.799/2013, será assegurada a isenção do pagamento da taxa de
solicitação de inscrição neste processo de avaliação ao candidato que comprovar, cumulativamente:

a) ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e ter cursado o ensino
médio em escola pública ou como bolsista integral em escola da rede privada, de acordo com uma das
possibilidades abaixo:

a.1) ter cursado o ensino médio completo em escola pública;

a.2) ter cursado o ensino médio completo como bolsista integral em escola da rede privada;

a.3) ter cursado parte do ensino médio em escola pública e a outra parte como bolsista integral em
escola da rede privada (...).”

 

Consta dos autos que a Postulante requereu isenção da taxa de inscrição, na condição de candidata
hipossuficiente, nos termos da regra prevista no item 3.7.2, supramencionado, conforme corrobora o
“COMPROVANTE DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PELO
CADÚNICO”, acostado junto ao ID 5457168 - Pág. 13.

O Réu/Apelante, por sua vez, aduz que a isenção de taxa de inscrição não teria sido aceita por ter a
Autora/Apelada deixado de enviar a declaração constante no Anexo II, em desacordo com o que dispõe a
alínea “b” do Subitem 3.7.2.2 supracitado (ID 5457177 - Pág. 16). Destaque-se que tal documento se
refere a uma “declaração de hipossuficiência”, conforme se extrai do ID 5457169 - Pág. 32.

Todavia, não se mostra razoável e nem proporcional a exclusão da Apelada do PAS segundo o
argumento utilizado pelo CEBRASPE, pois, ainda que a Recorrida tenha deixado de apresentar a
declaração de que seria membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de
26.06.2007, documento descrito no ID 5457169 - Pág. 32, sua condição financeira já poderia ser
verificada no momento em que efetuou a inscrição segunda a regra descrita no item 3.7.2.2, alínea “a” do
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edital, momento em que indicou o seu Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico
(ID 5457168 - Pág. 12) e em que juntou declaração eletrônica de que, nos termos do Decreto nº
6.135/2007, atenderia à condição estabelecida na alínea “b” do subitem 3.7.2.1 do edital (ID 5457168 -
Pág. 13). Neste contexto, mostra-se excessiva a exigência contida no subitem 3.7.2.2, alínea “b” do
edital, porquanto já se encontrava comprovada a hipossuficiência no processo seletivo, notadamente
porque a falta de diligência quanto a este aspecto traz uma consequência extremamente gravosa, qual
seja, a perda da possibilidade de participar do processo seletivo seriado para admissão na Universidade
de Brasília. Há julgado em sentido análogo, vejamos: 

 

“DIREITO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO
NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS. PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA. ALUNO
MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA. BENEFICÁRIO DE PROGRAMA SOCIAL DO GOVERNO
FEDERAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA
INSCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO ATENDIDOS.
SITUAÇÃO CONSOLIDADA. FUNDAMENTO DA SENTENÇA NÃO ATACADO. PRECLUSÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA PARTE VENCIDA.
NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO. 1. Tendo a candidata, estudante da rede pública, comprovado ser
beneficiária de programa social do governo federal destinado às pessoas hipossuficientes, resta
desarrazoado e desproporcional, por se mostrar excessiva, a exigência do edital que, mesmo diante da
comprovada hipossuficiência do candidato, exigir declaração escrita neste sentido para deferir a
isenção das taxas de inscrição. 2. Em casos da espécie, há que se abrandar o rigor do edital e se ater
ao disposto na Lei 12.799/2013, porquanto, na interpretação da norma, devem ser buscados os fins
sociais a que se destina. 3. Consolidada a situação com a realização pelo estudante do exame da

 4.segunda etapa do PAS, a confirmação da liminar e a procedência do pedido é medida que se impõe.
De acordo com o princípio da sucumbência, art. 85, caput, do CPC/2015, incumbe ao réu/apelante o
pagamento dos honorários advocatícios. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.975172,
20150111376165APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento:
19/10/2016, Publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1555/1599)

 

Cabe ainda ressaltar, conforme o fez o nobre Magistrado Sentenciante, que a hipossuficiência da Autora
pode ser extraída dos documentos juntados por ela e que não foram impugnados pelo Apelante/Réu, que
revelam ser sua mãe diarista, com renda mensal inferior a um salário mínimo, consoante declaração
assinada pela Genitora e acostada ao ID 5457168 - Pág. 17, além de ter a Recorrida estudado todo o
ensino médio em escola pública – CEAN – Centro de Ensino Médio da Asa Norte (ID 5457168 - Pág.
18).

Além disso, o caso guia-se pela função ou fim social da norma e pelo objetivo de alcançar a pacificação
social, na hipótese, versando sobre questão relacionada ao acesso de estudante carente ao ensino superior
nas instituições públicas federais, princípio que deve nortear o magistrado na aplicação da lei, conforme
expressa previsão do art.5º da Lei de Introdução ao Código Civil. Neste sentido, não poderia o edital
criar entraves hábeis a ofender tal acesso.

Desse modo, constata-se que o ato administrativo que indeferiu a isenção da taxa de inscrição para o
concurso PAS triênio 2015/2017 da Apelada/Postulante é nulo, razão pela qual a sentença deve ser
mantida. Destaque-se que tal fato não acarreta qualquer ofensa aos princípios da legalidade e da
isonomia, mormente porque não se está conferindo qualquer tratamento privilegiado à Demandante, mas
corrigindo-se violação à razoabilidade/proporcionalidade.
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Note-se ainda que o acionamento do Poder Judiciário não se destina à revisão do mérito do ato
administrativo, mas sim à análise da legalidade/razoabilidade da indicação da condição de
hipossuficiência, particularmente no tocante à alegação de ofensa ao princípio da
razoabilidade/razoabilidade, questão que se apresenta viável na hipótese em comento.

Acrescente-se, ademais, que o fato de a Apelada não ter se utilizado do prazo administrativo para
recorrer do resultado provisório de deferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição não a impede
de obter, judicialmente, o deferimento deste pleito.

No tocante ao pedido da Recorrida de que seja majorado o  indenizatório, não há nada a serquantum
provido, porquanto estranho ao objeto em análise, que não versa sobre pedido indenizatório.

Por fim, a previsão legal contida no §11 do art.85 do CPC/2015 possibilita a fixação de nova verba
honorária advocatícia em sede recursal, cumulativa com aquela fixada em primeira instância. Assim,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para R$700,00 (setecentos reais).

Não há de se falar em majoração dos honorários sucumbenciais para 20%(vinte por cento) do valor da
causa, conforme pleiteia a Autora em contrarrazões, diante do baixo valor a que fora atribuído à causa
(R$120,00 – cento e vinte reais), nos termos do ID 5457168 - Pág. 7.

Ante o exposto,  do apelo interposto pelo Réu e ,CONHEÇO NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se a r. sentença impugnada.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários recursais, cumulativos com aqueles fixados em primeira
instância, de modo a majorar os honorários advocatícios de sucumbência para R$700,00 (setecentos
reais).

É como voto.

O Senhor Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA - 1º Vogal
Com o relator

A Senhora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME
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