
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.830.222 - RS (2019/0114875-0)

RELATORA : MINISTRA REGINA HELENA COSTA
RECORRENTE : UNIÃO 
RECORRIDO : THIAGO DE MATOS TRINDADE 
ADVOGADOS : MARIANA MEDEIROS VECCHIETTI  - RS088584 

 JÉFERSON MACHADO BORGES  - RS105672 
INTERES.  : GILBERTO KERBER 
INTERES.  : CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA 

COMUNIDADE 
ADVOGADO : NEWTON DA SILVA MIRANDA TEIXEIRA  - DF044136 
INTERES.  : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO 
ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. LEI N. 
11.096/2005. CONCESSÃO DE BOLSAS PELO PROUNI. REQUISITOS 
LEGAIS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM 
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do 
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo 
Civil de 2015.
II – A jurisprudência desta Corte considera que, quando a arguição de ofensa 
ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da 
contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do 
Supremo Tribunal Federal.
III - A exegese dos requisitos estabelecidos pela Lei n. 11.096/2005, para a 
concessão de bolsas de estudos pelo PROUNI, reclama a aplicação do 
princípio da razoabilidade, de modo a ser alcançada a finalidade precípua do 
diploma legal, qual seja, oportunizar o acesso de estudantes de baixa renda 
à educação superior, em instituições de ensino privadas. Precedentes.
IV – Recurso conhecido em parte, e, nessa extensão, improvido.

 

  

 ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da 

Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade 

dos votos e das notas taquigráficas a seguir,   por unanimidade, conhecer 

parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento, nos 

termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Gurgel de Faria 

(Presidente), Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves e Sérgio 
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Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. 

 

 Brasília (DF), 24 de setembro de 2019 (Data do Julgamento)

MINISTRA REGINA HELENA COSTA 

Relatora
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.830.222 - RS (2019/0114875-0)
RELATORA : MINISTRA REGINA HELENA COSTA
RECORRENTE : UNIÃO 
RECORRIDO : THIAGO DE MATOS TRINDADE 
ADVOGADOS : MARIANA MEDEIROS VECCHIETTI  - RS088584 
   JÉFERSON MACHADO BORGES  - RS105672 
INTERES.  : GILBERTO KERBER 
INTERES.  : CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA 

COMUNIDADE 
ADVOGADO : NEWTON DA SILVA MIRANDA TEIXEIRA  - DF044136 
INTERES.  : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA 

HELENA COSTA (Relatora): 

Trata-se de Recurso Especial interposto pela UNIÃO, contra 

acórdão prolatado, por unanimidade, pela 3ª Turma do Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região no julgamento de apelação, assim ementado (fl. 440e):

MANDADO DE SEGURANÇA. PROUNI. ILEGALIDADE NO 
ENCERRAMENTO DA BOLSA.
Não restando caracterizada a mudança significativa da 
condição socioeconômica do estudante, motivo que embasou 
o cancelamento da sua bolsa de estudos, deve o impetrante 
ser reintegrado ao ProUni.

Opostos embargos de declaração, foram parcialmente 

acolhidos, sem efeitos infringentes, consoante os fundamentos resumidos 

na seguinte ementa (fls. 468/469e):

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARTIGOS 1.022 E 1.025 
DO CPC/15.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na 
decisão judicial a necessidade de se esclarecer obscuridade 
ou eliminar contradição, para suprir omissão de ponto ou 
questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a 
requerimento, ou para corrigir erro material (art. 1.022 
CPC/15).
2. No caso dos autos, esclarece-se omissão no que toca ao 
benefício da AJG, sem efeitos infringentes, todavia. Quanto ao 
mais, verifica-se que o acórdão recorrido foi devidamente 
fundamentado, expressando o entendimento desta Turma. 
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Não ocorreu nenhum dos vícios acima apontados e os 
embargos de declaração não se prestam para rediscutir 
matérias já apreciadas.

Com amparo no art. 105, III, a, da Constituição da República, 

aponta-se ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem como aos 

arts. 1º, § 1º, e 3º, parágrafo único, da Lei n. 11.096/2005, alegando-se, em 

síntese, que o acórdão recorrido, “inobstante reconheça que a renda do 

recorrido é superior ao estabelecido na legislação, decidiu afastar a sua 

aplicação, entendendo que a alteração sofrida na condição socioeconômica 

não é substancial, não sendo suficiente para arcar com o custo das 

mensalidades a serem pagas pelo impetrante, sem prejuízo de sua 

subsistência” (fl. 493e).

Com contrarrazões (fls. 506/514e), o recurso foi inadmitido (fls. 

518/519e), tendo sido interposto Agravo, posteriormente convertido em 

Recurso Especial (fl. 582e).

O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 577/580e, 

opinando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.830.222 - RS (2019/0114875-0)
RELATORA : MINISTRA REGINA HELENA COSTA
RECORRENTE : UNIÃO 
RECORRIDO : THIAGO DE MATOS TRINDADE 
ADVOGADOS : MARIANA MEDEIROS VECCHIETTI  - RS088584 
   JÉFERSON MACHADO BORGES  - RS105672 
INTERES.  : GILBERTO KERBER 
INTERES.  : CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA 

COMUNIDADE 
ADVOGADO : NEWTON DA SILVA MIRANDA TEIXEIRA  - DF044136 
INTERES.  : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO 
ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. LEI N. 
11.096/2005. CONCESSÃO DE BOLSAS PELO PROUNI. REQUISITOS 
LEGAIS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM 
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do 
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo 
Civil de 2015.
II – A jurisprudência desta Corte considera que, quando a arguição de ofensa 
ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da 
contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do 
Supremo Tribunal Federal.
III - A exegese dos requisitos estabelecidos pela Lei n. 11.096/2005, para a 
concessão de bolsas de estudos pelo PROUNI, reclama a aplicação do 
princípio da razoabilidade, de modo a ser alcançada a finalidade precípua do 
diploma legal, qual seja, oportunizar o acesso de estudantes de baixa renda 
à educação superior, em instituições de ensino privadas. Precedentes.
IV – Recurso conhecido em parte, e, nessa extensão, improvido.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.830.222 - RS (2019/0114875-0)
RELATORA : MINISTRA REGINA HELENA COSTA
RECORRENTE : UNIÃO 
RECORRIDO : THIAGO DE MATOS TRINDADE 
ADVOGADOS : MARIANA MEDEIROS VECCHIETTI  - RS088584 
   JÉFERSON MACHADO BORGES  - RS105672 
INTERES.  : GILBERTO KERBER 
INTERES.  : CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA 

COMUNIDADE 
ADVOGADO : NEWTON DA SILVA MIRANDA TEIXEIRA  - DF044136 
INTERES.  : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA 

HELENA COSTA (Relatora): 

Por primeiro, consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, 

na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado 

pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim 

sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

De pronto, não conheço da apontada violação ao art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, uma vez que o recurso se cinge a alegações 

genéricas e, por isso, não demonstra, com transparência e precisão, qual 

seria o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido, bem 

como a sua importância para o deslinde da controvérsia, o que atrai o óbice 

da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia. 

Nesse sentido:

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO 
ART. 1.022 DO CPC/15. DEFICIÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE 
INFRINGÊNCIA À SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. 
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO 
DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
POSSIBILIDADE.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a 
alegação de ofensa ao art. 1022 do CPC se faz de forma 
genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o 
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na 
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hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. No que se refere à alegação de infringência à Súmula, esta 
Corte firmou entendimento de que enunciado ou súmula de 
tribunal não equivale a dispositivo de lei federal, restando 
desatendido o requisito do art. 105, III, a, da CF.
3. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, 
sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do 
cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida 
do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos 
honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da 
causalidade. Precedentes: AgRg no AREsp 791.465/SP, Rel. 
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016; REsp 
1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.134.984/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 06/03/2018, 
destaques meus).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO 
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 
CIVIL. DANO MORAL FIXADO EM R$ 10.000,00. 
EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA. RAZÕES 
RECURSAIS DISSOCIADAS DO JULGADO COMBATIDO. 
AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO DE ATALIBA ALVARENGA REJEITADOS.
1. Verifica-se, no caso, a dissociação das razões dos 
Embargos em relação ao julgado combatido, sendo certo que 
este não fixou juros moratórios e correção monetária à 
condenação. Incide, no ponto, portanto, o óbice da Súmula 
284/STF.
2. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, 
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro 
material existente no julgado.
3. No caso em apreço, não se constata a presença de 
qualquer eiva a macular o acórdão embargado que, de forma 
clara e fundamentada, consignou que a revisão do valor fixado 
a título de danos morais somente é possível quando 
exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação 
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que 
não se observa no presente caso.
4. Assim, não havendo a presença de quaisquer dos vícios 
elencados no art. 1.022 do CPC/2015; a discordância da parte 
quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de 
declaração, que tem pressupostos específicos, e não podem 
ser ampliados.
5. Embargos de Declaração de ATALIBA ALVARENGA 
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rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 335.714/RJ, Rel. Ministro 
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 28/11/2017, DJe 05/12/2017, destaques meus).

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE 
CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC/2015. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DE 
FUNDO DE DIREITO. CARACTERIZAÇÃO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a 
alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz sem a 
demonstração objetiva dos pontos omitidos pelo acórdão 
recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição 
ou a omissão supostamente ocorridos, bem como sua 
relevância para a solução da controvérsia apresentada nos 
autos. Incidência da Súmula 284/STF.
2. É cediço que o enquadramento ou o reenquadramento de 
servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não 
reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a 
pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação 
jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma 
posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o 
próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na 
Súmula 85/STJ. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, 
não provido.
(REsp 1.712.328/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018, 
destaques meus).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO 
ART. 1.022 DO NCPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 
SÚMULA 284/STF. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
DE FAZER POR PARTE DO ESTADO. FIXAÇÃO DE 
MULTA DIÁRIA. ART. 461 DO CPC. POSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. ASTREINTES. 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. 
SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
1. Não prospera a alegada violação do art. 1.022 do novo 
Código de Processo Civil, uma vez que deficiente sua 
fundamentação. Com efeito, a recorrente limitou-se a alegar, 
genericamente, ofensa ao referido dispositivo legal, sem 
explicitar os pontos em que teria sido contraditório, obscuro ou 
omisso o acórdão recorrido.
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no mesmo sentido 
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da tese esposada pelo Tribunal de origem, segundo a qual é 
possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar 
multa diária cominatória - astreintes -, ainda que contra a 
Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação 
de fazer.
3. Relativamente ao art. 461 do CPC, a jurisprudência desta 
Corte pacificou o entendimento de que a apreciação dos 
critérios previstos na fixação de astreintes implica o reexame 
de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 
desta Corte. Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor 
irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. 
Precedentes.
4. Quanto à interposição pela alínea "c", este tribunal tem 
entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 
desta Corte impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma 
vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e 
os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática 
do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu 
solução à causa.
5. Não se pode conhecer do recurso pela alínea "c" do 
permissivo constitucional, quando o recorrente não realiza o 
necessário cotejo analítico, bem como não apresenta, 
adequadamente, o dissídio jurisprudencial. Apesar da 
transcrição de ementa, não foram demonstradas as 
circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso 
confrontado e o aresto paradigma.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 885.840/RS, Rel. Ministro HUMBERTO 
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 
23/08/2016, destaques meus).

Por outro lado, quanto ao mérito da controvérsia, a Lei n. 

11.096/2005, mediante a qual foi instituído o Programa Universidade para 

Todos - PROUNI, estabelece a concessão de bolsas de estudos integrais 

para estudantes brasileiros não portadores de diploma de curso superior, 

cuja renda mensal não ultrapasse o valor de 1 salário mínimo e meio; in 

verbis:

Art. 1º Fica instituído, sob a gestão do Ministério da Educação, 
o Programa Universidade para Todos - PROUNI, destinado à 
concessão de bolsas de estudo integrais e bolsas de estudo 
parciais de 50% (cinqüenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco 
por cento) para estudantes de cursos de graduação e 
seqüenciais de formação específica, em instituições privadas 
de ensino superior, com ou sem fins lucrativos.
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§ 1º A bolsa de estudo integral será concedida a brasileiros 
não portadores de diploma de curso superior, cuja renda 
familiar mensal per capita não exceda o valor de até 1 (um) 
salário-mínimo e 1/2 (meio).

Em exegese teleológica desse dispositivo, a 2ª Turma desta 

Corte firmou entendimento segundo o qual a análise dos requisitos legais 

para a concessão de bolsas de estudos pelo PROUNI, reclama a aplicação 

do princípio da razoabilidade, de modo a ser alcançada a finalidade precípua 

do diploma legal, qual seja, oportunizar o acesso de estudantes de baixa 

renda à educação superior, em instituições de ensino privadas, consoante 

espelham os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. PROUNI. 
REQUISITOS. DIFERENÇA ÍNFIMA DA RENDA FAMILIAR 
DA REQUERENTE EM COMPARAÇÃO AO VALOR 
MÁXIMO EXIGIDO PARA A CONCESSÃO. PRINCÍPIO DA 
RAZOABILIDADE.
1. Hipótese em que a estudante, ora agravada, foi excluída do 
programa pelo fato de possuir renda familiar superior, R$ 
11,40, ao limite que a lei da concessão do ProUni exige.
2. A negativa de concessão da bolsa integral, no presente 
caso, seria interpretação extremamente formal da lei. Portanto, 
ainda que imprescindível o cumprimento dos requisitos 
previstos na Lei 11.096/2005, deve-se interpretar o texto legal 
com vistas à finalidade por ele colimada.
3. Agravo Regimental não provido
(AgRg no REsp 1343166/RS, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 
12/06/2013, destaque meu).

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. PROUNI. 
REALIZAÇÃO DOS ÚLTIMOS CINCO MESES DO ENSINO 
MÉDIO EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 
PRECEDENTES.
1. Entendimento desta Corte no sentido de ser permitir 
eventual flexibilização dos requisitos autorizadores para 
concessão da bolsa do PROUNI, considerando que a 
verdadeira finalidade do programa é permitir aos estudantes de 
baixa renda o acesso ao ensino superior.
2. Na espécie, há de ser ponderada a regra da exigência de o 
aluno ter cursado integralmente o ensino médio em instituição 
pública para a concessão do programa, considerando a 
peculiaridade de que o aluno cursou apenas os últimos cinco 
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meses do ensino médio em instituição particular de ensino.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1529042/RS, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
08/09/2015, DJe 17/09/2015, destaque meu).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENSINO SUPERIOR. 
PROUNI. ÚLTIMO ANO DO ENSINO MÉDIO CURSADO EM 
ESCOLA PARTICULAR. ESTUDANTE DE BAIXA RENDA. 
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA 
DOMINANTE DO STJ. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, 
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS 
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA 
ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO 
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso 
Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do 
CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação ordinária, ajuizada pela parte 
ora recorrida em face da União e da Universidade do Oeste de 
Santa Catarina - UNOESC, com o objetivo de que seja 
efetivada sua matrícula junto à Universidade, por meio do 
Programa Universidade para Todos - PROUNI, bem como que 
os réus sejam condenados ao ressarcimento dos valores 
pagos pelo autor, a título de mensalidades. Julgada procedente 
a demanda, recorreram os réus, tendo o Tribunal local negado 
provimento à Apelação da FUNOESC e dado parcial 
provimento à Apelação da União.
III. Na forma da jurisprudência do STJ, deve ser aplicado o 
princípio da razoabilidade na interpretação dos critérios 
estabelecidos pela legislação para a implementação de ações 
afirmativas para garantir o acesso, à universidade, de 
estudantes de baixa renda, de forma que se atinjam as 
finalidades da legislação de regência. Nesse sentido: STJ, 
AgRg no REsp 1.529.042/RS, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 
17/09/2015; AgRg no REsp 1.343.166/RS, Rel. Ministro 
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 
12/06/2013. Assim, estando o acórdão recorrido em 
consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, 
merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do 
disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.
(...)
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1765508/SC, Rel. Ministra ASSUSETE 
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, 
REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019, destaque meu).
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In casu, o tribunal de origem manteve o restabelecimento da 

integralidade da bolsa de estudos concedida ao Recorrido, sob o fundamento 

de que o aumento de R$ 196,95 (cento e noventa e seis reais e noventa e 

cinco centavos) em sua renda familiar per capita não promoveu mudança 

substancial de sua condição econômica, de modo a lhe permitir o custeio 

das mensalidades, sem comprometimento de sua subsistência.

Transcrevo, por oportuno, os seguintes excertos do acórdão 

impugnado (fls. 443/444e):

Verifico a ilegalidade no encerramento da bolsa do impetrante. 
Nesse passo, é de ser mantida a decisão proferida pela 3ª 
Turma do Eg. TRF4 que, por unanimidade, em sede de 
julgamento do agravo de instrumento nº 
5048587-23.2017.4.04.0000/RS, acompanhou o voto desta 
relatora e concedeu liminarmente a segurança pleiteada nos 
seguintes termos:

(...)
A lei, como se nota, estabelece a concessão de 
bolsas de estudos integrais a estudantes de 
cursos de graduação em instituições privada de 
ensino superior que não sejam portadores de 
diploma de curso superior e tenham cursado o 
ensino médio completo em escola da rede 
pública ou em instituições privadas na condição 
de bolsistas integrais, cuja renda per capita não 
exceda o valor de até um salário mínimo e meio.
No caso, a bolsa de estudos da parte agravante, 
ao que parece, foi encerrada pela mudança na 
condição socioeconômica, aferida em 
procedimento de renovação da bolsa, tendo sido 
a declaração para requisição de renovação de 
bolsa prestada em 22/08/2016, referente ao 
primeiro semestre de 2017, no qual restou 
constatado que a renda familiar per capita atingia 
o montante de R$ 1.602,45, superando, assim, o 
limite de R$ 1.405,50 (atualmente equivalente a 1 
salário mínimo e meio), o que motivou o 
cancelamento da benesse em favor do 
requerente.
Não se ignora, aqui, o fato de que alterações 
significativas na condição socioeconômica dos 
bolsistas possam acarretar o encerramento do 
benefício. Todavia, não verifico que o aumento da 
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renda per capita aferido, de R$ 196,95 (cento e 
noventa e seis reais e noventa e cinco centavos), 
foi substancial e suficiente para permitir o 
pagamento das mensalidades para cursar a 
graduação de nível superior sem prejudicar a 
subsistência do agravante.

(...)
Assim, deve ser mantida a sentença, que concedeu a 
segurança pleiteada para o fim de determinar o 
restabelecimento da bolsa de 100% pelo PROUNI em favor do 
impetrante.

Desse modo, de rigor a manutenção da integralidade da bolsa 

de estudos concedida.

Posto isso, CONHEÇO EM PARTE do Recurso Especial, e, 

nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

 
 

Número Registro: 2019/0114875-0 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.830.222 / RS

Números Origem:  50039354320174047105  50485872320174040000

PAUTA: 24/09/2019 JULGADO: 24/09/2019

Relatora

Exma. Sra. Ministra  REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DARCY SANTANA VITOBELLO

Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : UNIÃO 
RECORRIDO : THIAGO DE MATOS TRINDADE 
ADVOGADOS : MARIANA MEDEIROS VECCHIETTI  - RS088584 

 JÉFERSON MACHADO BORGES  - RS105672 
INTERES.  : GILBERTO KERBER 
INTERES.  : CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE 
ADVOGADO : NEWTON DA SILVA MIRANDA TEIXEIRA  - DF044136 
INTERES.  : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Serviços - 
Ensino Superior - Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa

CERTIDÃO

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

A Turma,  por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa parte, 
negou-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria (Presidente), Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito 
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
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