
  

  
  
  
  

 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL 

Seção Judiciária do Distrito Federal 
20ª Vara Federal Cível da SJDF 

  

  

  
  
 PROCESSO: 1023546-86.2020.4.01.3400 

CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)  

 AUTOR: ___________ 

   
RÉU: ___________ E  ___________ 

  
  
  

DECISÃO  
  
   
  
  
   

Cuida-se de ação sob o rito comum ajuizada por ___________ em 

face da ___________E ___________, objetivando “a concessão da tutela de urgência, determinando a UNB/FUB 

que abstenha-se de desclassificar a parte autora do certame com fundamento em ausência de entrega da 

documentação escolar e que lhe seja garantida matrícula em caráter provisório/precário no curso para o qual 

concorreu (Agronomia) ou lhe seja reservada a vaga. Seja, ainda, determinada a suspensão o prazo para envio da 

respectiva documentação escolar (Certificado de Conclusão de Curso e Histórico Escolar) até que superado o 

cenário jurídico de suspensão de atendimento das escolas públicas (em especial a suspensão de funcionamento do 

CEM n. 1 - São Sebastião), como medida de justiça”. 

  
Conta que “Foi convocado em 5ª chamada, pelo Sistema de Cotas para Escolas 

Públicas/Candidatos com renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita que se autodeclararam pretos, 

pardos ou indígenas para apresentação dos documentos relativos à matrícula online, entre os dias 23 e 24/03/2020. 

Ocorre que em razão do Cenário de Pandemia COVID-19, conforme Decreto n, 40.539, em 20/03/2020 (documento 

anexo), as escolas públicas do Distrito Federal tiveram o atendimento suspenso, incluindo a escola onde estudou, 

o ___________, o qual não está fornecendo nenhuma forma de atendimento (presencial ou remoto). Impossibilitado 

de atender integralmente ao fornecimento da documentação, inscreveu-se com a apresentação da documentação 

pertinente ao edital, salvo o certificado de conclusão do ensino médio e o respectivo histórico escolar, requerendo 

a suspensão do prazo para seu fornecimento, até que a referida escola possa retornar ao seu funcionamento normal, 

permitindo o acesso à 
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documentação pertinente e envio a FUB (cópia dos emails em anexo). Porém, mesmo explicando a situação 

através de e-mail e tentando entra em contato, foi dado como candidato ausente e desclassificado”. 

  
É o relatório. DECIDO. 

  



O deferimento da tutela provisória de urgência requer a presença de elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do 

NCPC. 

  
No caso, a autora logrou comprovar os requisitos necessários. 

  
Com relação à probabilidade do direito, além de ser fato notória a suspensão do funcionamento 

das escolas no período de enfrentamento da pandemia de COVID 19, o autor comprova que há ato administrativo 

suspendendo, expressamente, “o funcionamento das Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal (inclusive atendimento ao público na secretaria escolar e direção)” (fl. 19, Num. 

221484351). 

  
Assim, não pode o candidato à vaga em universidade pública ser prejudicado por situação a que 

não deu causa e que claramente vem causando a restrição das atividades normais em sociedade no mundo todo, 

exatamente no período em que foi realizada a matricula relativa à chamada em que participou. 

  
O risco de dano ou risco ao resultado útil do processo está presente na iminência de nova 

chamada para matrículas. 

  
Assim, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a reserva da vaga do autor até nova 

ordem judicial ou, até que a documentação seja devidamente fornecida, o que vier primeiro. 

  
Defiro a gratuidade de justiça. 

  
Intime-se com urgência, considerando o risco de perecimento anunciado. 

  
Cite-se. 

  
Após, vista ao autor para réplica e para que requeira a produção das provas que entender 

pertinentes. 

  
Em seguida, vista à ré para especificação de provas. 

  
Brasília, data da assinatura. 

  
  
  

(assinado eletronicamente) 

  
Liviane Kelly Soares Vasconcelos 

  
Juíza Federal Substituta da 20ª Vara/SJDF 
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