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AGRAVO  INTERNO.  REMESSA  NECESSÁRIA  E 
APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
MENOR  DE  DEZOITO  ANOS.  APROVAÇÃO  EM 
VESTIBULAR.  PEDIDO  PARA  REALIZAR  EXAME 
SUPLETIVO. ALUNO DO ENSINO MÉDIO E MENOR 
DE IDADE. NEGATIVA EFETUADA PELO DIRETOR 
DO 2001 -  COLÉGIO E CURSOS PREPARATÓRIOS 
LTDA.  IDADE  MÍNIMA  (DEZOITO  ANOS)  NÃO 
PREENCHIDA. DIREITO À EDUCAÇÃO. LIMITAÇÃO 
QUE  CONTRARIA  A  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL 
(ART.  208,  V).  CONCESSÃO  DA  ORDEM 
MANDAMENTAL.  IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DA 
LIMITAÇÃO  DE  IDADE  PREVISTA  NA  LEI  DE 
DIRETRIZES  E  BASES  DA  EDUCAÇÃO. 
CAPACIDADE  INTELECTUAL  E  COGNITIVA 
COMPROVADA.  POSSIBILIDADE  DE 
PROGRESSÃO.  DIREITO  CONSTITUCIONAL  À 
EDUCAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 205 E 208, 
V, DA NOSSA CARTA MAGNA.  MANUTENÇÃO DO 
DECISUM.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE  DE 
JUSTIÇA. ALEGAÇÕES  DO  REGIMENTAL 
INSUFICIENTES A MODIFICAR  O ENTENDIMENTO 
ESPOSADO.  DESPROVIMENTO DA SÚPLICA.

- Tratando a demanda de suposta violação do direito à 
educação de adolescente, evidencia-se a competência 
do  juízo  da  vara  da  infância  e  da  juventude  para 
conhecer o litígio, a teor do que dispõe o art. 171, III, da 
LOJE, e 148, inc. IV, da Lei nº 8.069/90, afastando-se a 
competência da vara da Fazenda Pública.



Agravo Interno nº 0000179-54.2014.815.2004

-  O art.  208,  V,  da Constituição Federal  concede ao 
educando o direito de acesso aos níveis mais elevados 
do ensino, não especificando vinculação de idade para 
ascensão a tais níveis de escolaridade.

- A realização de exame supletivo para obter certificado 
de ensino médio, por estudante menor de dezoito anos, 
aprovado  em  vestibular,  não  caracteriza  burla  ao 
sistema  educacional,  quando  seu  objetivo  é  apenas 
ingressar  na  universidade  por  ter  demonstrado 
capacidade intelectual para tal fim.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Paraíba contra 

decisão monocrática deste Relator, prolatada às fls. 51/53, que  negou seguimento 

ao Recurso Apelatório, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil. 

Nas razões do novo recurso, repete a tese abraçada na irresignação 

apelatória, alegando, em síntese, a impossibilidade de realização do supletivo pela 

impetrante, ante a ausência da idade mínima necessária (dezoito anos), quando da 

submissão  ao  exame,  apesar  da  aprovação  no  ENEM,  fato  este  ensejador  da 

negativa. 

No final, requer que o julgador exerça o juízo de retratação, revogando 

a decisão combatida ou, caso contrário,  seja o presente agravo posto em mesa, 

consoante determina o §1º, do art. 557, do Código de Processo Civil, a fim de que o 

colegiado o proveja.

É o relatório.

Desembargador José Ricardo Porto
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VOTO

Embora  o  Agravo  Interno  possua  efeito  regressivo,  que  permite  ao 

julgador  reconsiderar  o  decisum agravado,  mantenho a  deliberação solitária,  em 

todos os seus termos, pelas razões já declinadas.

O agravante se insurge contra decisão prolatada nos autos do presente 

Mandando  de  Segurança,  a  qual  negou  seguimento  ao  recurso  apelatório,  com 

fundamento no art. 557, caput, do CPC, repetindo a tese esposada na peça recursal, 

alegando  a  impossibilidade  de  realização  do  supletivo  pela  impetrante,  ante  a 

ausência  da  idade  mínima  necessária  (dezoito  anos),  quando  da  submissão  ao 

exame, apesar da aprovação no ENEM, fato este ensejador da negativa. 

Vislumbro  não  merecer  acolhimento  o  pleito,  declinado  através  da 

presente irresignação, uma vez que o  decisum recorrido encontra-se em sintonia 

com a jurisprudência desta Corte de Justiça, comportando julgamento monocrático, 

à luz da Lei Adjetiva Civil.

À luz do dispositivo processual acima aludido, temos que é permitido 

ao  relator  obstar  seguimento  por  decisum singular  a  recurso  manifestamente 

inadmissível,  improcedente,  prejudicado,  ou em  confronto com  súmula  ou 

jurisprudência da respectiva Corte, ou de Tribunal Superior. 

Assim, mantenho a decisão agravada, em todos os seus termos, os 

quais transcrevo, na parte que interessa: 

“A sentença merece ser confirmada. 

O art. 208, V, da Constituição Federal preceitua:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado  
mediante a garantia de:
(…)
V- acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa  
e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.

Desembargador José Ricardo Porto
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Como se pode inferir, o artigo e inciso acima concedem ao  
educando o direito de acesso aos níveis mais elevados do 
ensino,  não  especificando  vinculação  de  idade  para 
ascensão a tais níveis de escolaridade.

Convém registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal  
de Justiça vem entendendo que o estudante, ainda que não  
tenha alcançado a idade de 18 (dezoito anos) e terminado o  
ensino médio, pode, excepcionalmente, realizar o supletivo,  
a fim de obter o certificado de conclusão do segundo grau e  
ingressar  em  curso  de  ensino  superior  para  o  qual  foi  
aprovado mediante vestibular. 

Porém, se o objetivo da realização do supletivo é superar  
reprovação em ensino regular, a Corte Superior de Justiça  
entende que se estaria burlando o sistema educacional. 

A propósito, segue trecho do voto do Min. Mauro Campbell  
Marques, no Resp  1.394.719-DF, J. Em 07/11/2013.)

“  No  presente  caso,  o  recorrente  foi  reprovado  em  três  
disciplinas  (Biologia  Física  e  Português)  em  seu  curso 
regular.
A matrícula do aluno que ainda não atingiu a maioridade em 
curso  supletivo  é  medida  excepcional,  devendo  ser  
autorizada  somente  em  raríssimos  casos,  quando  
comprovada  a  capacidade  e  maturidade  intelectual  do  
estudante, o que não ocorreu nos autos onde o recorrente  
reprovou em três importantes matérias curriculares.
Entender de modo contrário é admitir que a reprovação no  
ensino  regular  de  quem  está  na  idade  legal  adequada 
poderia  ser  ignorada  e  superada  pelo  ingresso  no  curso  
supletivo, burlando o sistema educacional.”

No  caso  concreto,  a  impetrante  demonstrou  capacidade  
intelectual e fora aprovada em curso de nível superior, mas  
por ainda estar matriculado na 2.ª série do ensino médio o  
exame supletivo teria a finalidade de obter o certificado de  
conclusão de segundo grau, a fim de que a autora possa  
realizar a sua matrícula para o curso a qual fora classificada.  

Nesse contexto, não há que se falar em burla ao sistema  
educacional de ensino. 

Registre-se  que  recentemente  o  Superior  Tribunal  de  
Justiça assentou que: “o exame supletivo especial, para os  
menores de 18 (dezoito ) anos, deve ser examinado sob o  
aspecto da razoabilidade. In casu, visto que o estudante se  
encontra matriculado e cursando o 3º período do curso de  
Direito,  não  deve  ser  modificado  o  que  foi  anteriormente  
estabelecido, pois sua capacidade e maturidade intelectuais  
restaram  demonstradas  com  a  aprovação  nos  exames 
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necessários  ao  ingresso  na  faculdade.  Situação  jurídica 
consolidada  com  o  decurso  do  tempo,  que  merece  ser  
respeitada,  sob pena de prejudicar  desnecessariamente a 
parte, causando prejuízos a sua vida estudantil, e afrontar o  
previsto no art. 462 do CPC. 4. Recurso especial provido.
(REsp  1289424/SE,  Rel.:  Ministra  ELIANA  CALMON,  T2-  
Segunda Turma, D.J:11/06/2013.)

A  jurisprudência  desta  Corte  é  vasta  nesse  sentido.  
Vejamos:

CONSTITUCIONAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  
MENORES  DE  DEZOITO  ANOS  APROVADOS  EM 
VESTIBULAR.  PEDIDO  DE  PARTICIPAÇÃO  EM  EXAME 
SUPLETIVO  VISANDO  OBTER  CERTIFICADO  DE 
CONCLUSÃO  DO  ENSINO  MÉDIO.  SEGURANÇA  
CONCEDIDA. RECURSO OFICIAL. LIMITAÇÃO DE IDADE 
PREVISTA  NA  LEI  DE  DIRETRIZES  E  BASES  DA 
EDUCAÇÃO  PREVALÊNCIA  DAS  NORMAS  DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 208,  
V,  DA CARTA MAGNA.  MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.  
DESPROVIMENTO  DO RECURSO.  A  limitação  da  idade  
mínima para o aluno se submeter  a exame supletivo  (18 
anos)  prevista  na Lei  de diretrizes  e  bases  da educação  
esbarra  na  garantia  constitucional  de  acesso  aos  níveis  
mais elevados do ensino,  segundo a capacidade de cada 
um  (art.  208,  V,  da  cf).  Assim,  considerando  que  os  
impetrantes são menores de dezoito anos, porém aprovados 
em vestibular, não verifico qualquer restrição aos mesmos  
realizarem o exame supletivo justamente com o objetivo de  
receber o certificado de conclusão do ensino médio. (TJPB;  
Rec.  999.2013.001537-6/001;  Terceira  Câmara 
Especializada Cível; Rel. Des. José Aurélio da Cruz; DJPB 
31/10/2013; Pág. 16) 

CONSTITUCIONAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  
MENOR  DE  DEZOITO  ANOS  EMANCIPADO  E 
APROVADO  EM  VESTIBULAR.  PEDIDO  DE 
PARTICIPAÇÃO  EM  EXAME  SUPLETIVO  VISANDO 
OBTER  CERTIFICADO  DE  CONCLUSÃO  DO  ENSINO  
MÉDIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO OFICIAL.  
LIMITAÇÃO  DE  IDADE  PREVISTA  NA  LEI  DE 
DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. PREVALÊNCIA 
DAS  NORMAS  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  208,  V,  DA  CARTA  MAGNA.  
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO. A limitação da  idade mínima para o aluno se  
submeter a exame supletivo (18 anos) prevista na Lei de  
diretrizes  e  bases  da  educação  esbarra  na  garantia  
constitucional  de  acesso  aos  níveis  mais  elevados  do  
ensino, segundo a capacidade de cada um (art. 208, V, da  
cf).  Assim,  considerando  que  o  impetrante  era  menor  de  
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dezoito  anos  quando  do  ajuizamento  da  ação,  porém 
emancipado e aprovado em vestibular, não verifico qualquer  
restrição ao mesmo realizar o exame supletivo justamente  
com o objetivo  de  receber  o  certificado  de  conclusão  do  
ensino  médio.  (TJPB;  Rec.  200.2012.079355-5/001;  
Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Aurélio  
da Cruz; DJPB 31/10/2013; Pág. 15) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  
MENOR.  APROVAÇÃO  EM VESTIBULAR PARA CURSO 
DE  ENSINO  SUPERIOR.  INSCRIÇÃO  EM  EXAME 
SUPLETIVO  PARA  COMPLETAR  O  ENSINO  MÉDIO.  
NEGATIVA  SOB  O  FUNDAMENTO  DA  MENORIDADE.  
IMPOSSIBILIDADE.  DIREITO  BÁSICO  À  EDUCAÇÃO.  
DIGNIDADE  DA  PESSOA  HUMANA.  INTERPRETAÇÃO 
TELEOLÓGICA  DOS  ARTS.  205  E  208  DA  CARTA 
MAGNA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA 
SEGURANÇA.  PROVIMENTO.  Não  se  mostra  justo  e  
razoável que, sob o fundamento da menoridade, indivíduo 
menor,  aprovado  em  instituição  de  ensino  superior,  seja  
impedido de inscrever-se em curso supletivo visando obter  
certificado de conclusão  do ensino médio.  A Constituição 
Federal garante o acesso a todos os níveis mais elevados  
de ensino, de acordo com a capacidade individual de cada 
estudante, sem distinção de sua faixa etária, nos termos do  
art.  208.  (TJPB;  AC  098.2012.000113-0/001;  Segunda 
Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Aluizio Bezerra  
Filho; DJPB 07/06/2013; Pág. 19)  

REMESSA  OFICIAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  
EXAME  SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA. ART. 38, § 1º, DA 
LEI  Nº  9.394/96.  INTERPRETAÇÃO  À  LUZ  DA 
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  DE  1988.  Aprovação  em 
vestibular  de  instituição  de  ensino  superior.  Matrícula  
efetivada.  Teoria  do  fato  consumado.  Desprovimento  da  
remessa. Conquanto o art. 38, § 1º, da Lei de diretrizes e  
bases da educação nacional (Lei n. º 9.394/96) estabeleça a  
idade  mínima  de  dezoito  anos  para  prestação  do  exame 
supletivo,  tal  dispositivo  deve  ser  interpretado  à  luz  do  
regime  constitucional  dado  à  educação  pela  Constituição  
Federal  de  1988.  Segundo  ele,  deve-se  garantir  à  
impetrante  o  pleno  desenvolvimento  de  sua  pessoa,  o  
preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para  
o  trabalho  (art.  205,  CF),  permitindo-lhe  realizar  a  prova  
supletiva, concluir o ensino médio e, por fim, matricular-se  
no  curso  superior  para  o  qual  foi  aprovada.  "o  aluno  
aprovado em concurso vestibular, a despeito de não possuir  
a idade mínima de dezoito anos exigida pelo art. 38, § 1º, II,  
da  Lei  n.  º  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.  Deveras,  consumada  a 
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matrícula para o exame supletivo naquela oportunidade, o  
impetrante,  ora  recorrente,  obtendo  êxito  nos  exames,  
logrou a expedição do seu certificado de conclusão do 2ª 
grau,  pelo  que  se  impõe  a  aplicação  da  teoria  do  fato  
consumado"  (STJ,  RESP  900.263/RO,  DJ  12.12.2007).  
Desprovimento  da  remessa  oficial.  (TJPB;  ROf  
200.2006.030345-6/001;  João  Pessoa;  Rel.  Des.  Manoel  
Soares Monteiro; DJPB 09/07/2008; Pág. 5) 

REEXAME  NECESSÁRIO  EM  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  EXAME  SUPLETIVO.  MENOR 
EMANCIPADO.  EXIGÊNCIA  DA  IDADE  MÍNIMA  DE  18  
ANOS  COMO  CONDIÇÃO  PARA  O  CANDIDATO  
PRESTAR AS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO 
DA CAPACIDADE PLENA PARA PRATICAR QUALQUER 
ATO DA VIDA CIVIL. DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA QUE SE 
TORNA  DESARRAZOADA  E  DESPROPORCIONAL.  
PRECEDENTES  DESTE  TRIBUNAL.  SEGURANÇA 
CONCEDIDA. DESPROVIMENTO. 1. O menor emancipado 
detém a plena capacidade para praticar todos os atos da  
vida civil,  pois, segundo o parágrafo único do artigo 5º do 
Código Civil, a consequência legal do ato de emancipação é  
justamente  pôr  fim  à  incapacidade  do  menor.  2.  Desse 
modo,  o  menor  que  adquire  a  condição  de  emancipado  
torna-se plenamente capaz para a prática de atos da vida 
civil  que exigem maturidade elevada  (contrair  matrimônio,  
comprar  e  adquirir  bens,  ser  sócio  de  empresa,  dentre  
outras  obrigações),  tudo  isso  sem  assistência  legal.  3.  
Portanto, in casu, a exigência da idade mínima de 18 anos,  
em  norma  regulamentar,  para  que  o  menor  emancipado  
possa prestar o exame supletivo, torna-se desarrazoada e 
desproporcional.  (TJPB;  ROf  0084800-61.2012.815.2001;  
Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. João  
Batista Barbosa; DJPB 13/12/2013; Pág. 27) 

ADMINISTRATIVO.  Agravo  de  instrumento.  Mandado  de 
segurança.  Exame  supletivo.  Exigência  legal  de  idade  
mínima  de  dezoito  anos.  Inscrição  negada.  Menor  
emancipado.  Aprovação  em  vestibular.  Capacidade 
intelectual.  Acesso à educação segundo a capacidade de 
cada  um.  Garantia  constitucional.  Requisitos  legais  
demonstrados.  Provimento.  Para  a  concessão  da medida  
liminar em sede mandamental faz-se necessário a presença 
obrigatória dos requisitos legais esculpidos no art. 7º, III, da  
Lei  n.  12.016/09,  quais  sejam:  “fumus  boni  iuris”  e  o 
“periculum in mora”. Assim, preenchidos esses requisitos, é  
de ser concedida a medida antecipatória. Embora a Lei nº  
9.394/  96 apenas permita  acesso  ao exame supletivo  ao 
estudante maior de 18 (dezoito) anos, certo é que dito óbice  
deve ser  afastado com a emancipação,  uma vez que ao  
menor  emancipado  é  permitido  praticar  todos os  atos  da  
vida civil.  O inciso  V do art.  208 da Constituição  Federal  
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preceitua  que  o  dever  do  estado  com  a  educação  será  
efetivado mediante  a  garantia  de acesso aos níveis  mais  
elevados  do ensino,  segundo  a  capacidade  de cada  um.  
(TJPB;  AI  200.2012.124539-9/001;  Segunda  Câmara 
Especializada Cível;  Rel.  Juiz Conv. Aluizio Bezerra Filho;  
DJPB 03/10/2013; Pág. 13)  

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  EXAME  SUPLETIVO. 
MENOR EMANCIPADO. EXIGÊNCIA DA IDADE MÍNIMA 
DE 18 ANOS COMO CONDIÇÃO PARA O CANDIDATO 
PRESTAR AS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO 
DA CAPACIDADE PLENA PARA PRATICAR QUALQUER 
ATO DA VIDA CIVIL. DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA QUE SE 
TORNA  DESARRAZOADA  E  DESPROPORCIO-  NAL.  
PRECEDENTES  DESTE  TRIBUNAL.  SEGURANÇA 
CONCEDIDA.  1.  O  menor  emancipado  detém  a  plena 
capacidade para praticar todos os atos da vida civil,  pois,  
segundo o parágrafo único do artigo 5º  do código civil,  a  
consequência legal do ato de emancipação é justamente pôr  
fim à incapacidade do menor. 2. Desse modo, o menor que  
adquire  a  condição  de  emancipado  torna-se  plenamente  
capaz  para  a  prática  de  atos  da  vida  civil  que  exigem 
maturidade elevada (contrair matrimônio, comprar e adquirir  
bens, ser sócio de empresa, dentre outras obrigações), tudo  
isso sem assistência legal. 3. Portanto, in casu, a exigência  
da idade mínima de 18 anos, em norma regulamentar, para  
que o menor emancipado possa prestar o exame supletivo,  
torna-se  desarrazoada  e  desproporcional.  (TJPB;  MS 
999.2011.001479-5/001;  Tribunal  Pleno;  Relª  Juíza  Conv.  
Vanda Elizabeth Marinho; DJPB 27/06/2012; Pág. 7)
  
Diante do exposto, utilizo-me do “caput”, do art. 557, da Lei  
Adjetiva  Civil,  com  base  nas  decisões   desta  Corte  de  
Justiça, para negar seguimento a ambos os recursos.”

Transcrevemos o posicionamento de inúmeros Tribunais a respeito do 
tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CETEB. CANDIDATO COM 
MENOS  DE 18  ANOS.  APROVAÇÃO  NO  VESTIBULAR.  
CURSO SUPLETIVO. 1 - A EXIGÊNCIA DA IDADE MÍNIMA 
PARA A APLICAÇÃO DO EXAME SUPLETIVO, ESTABE-
LECIDA  NA  LEI  N.º  9.394/96,  DEVE  SER  ATENUADA 
PARA QUE O ALUNO COM IDADE INFERIOR A 18 ANOS,  
APROVADO EM VESTIBULAR PARA INGRESSO EM UNI-
DADE DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR, POSSA CON-
CLUIR O ENSINO MÉDIO. 2 - NÃO É RAZOÁVEL NEGAR  
AO ESTUDANTE A OPORTUNIDADE DE INGRESSAR EM 
UNIVERSIDADE,  UMA  VEZ  QUE  SUA  CAPACIDADE  E 
MATURIDADE  INTELECTUAIS  JÁ  FORAM  AFERIDAS 
COM  O  SUCESSO  NOS EXAMES  VESTIBULARES.  3  -  
Desembargador José Ricardo Porto
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RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-DF -  
AGI: 20130020182500 DF 0019130-53.2013.8.07.0000, Re-
lator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 18/09/2013, 2ª  
Turma  Cível,  Data  de  Publicação:  Publicado  no  DJE  :  
24/09/2013 . Pág.: 124)

E M E N T A - MANDADO DE SEGURANÇA - EMISSÃO DE 
CERTIFICADO  DE  CONCLUSÃO  DO  ENSINO  MÉDIO  -  
CANDIDATO MENOR DE 18 ANOS APROVADO NO ENEM 
-  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  -  ORDEM  CONCEDIDA.  
Possui direito líquido e certo à concessão do certificado de  
antecipação de conclusão o candidato que esteja cursando 
o último ano do ensino médio, é aprovado no ENEM e sele-
cionado em universidade, ainda que não tenha 18 anos de 
idade  completos.  (TJ-MS  -  MS:  40064096020138120000 
MS 4006409-60.2013.8.12.0000, Relator: Des. Juiz Barbosa 
Trindade, Data de Julgamento: 19/08/2013, 3ª Seção Cível,  
Data de Publicação: 15/05/2014)

ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL.  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDA-
TO COM MENOS DE 18 ANOS APROVADO NO ENEM.  
APRESENTAÇÃO  DO  CERTIFICADO  DE  CONCLUSÃO 
DO  ENSINO  MÉDIO.  EXIGÊNCIA.  INGRESSO  EM  UNI-
VERSIDADE  SUPERIOR  DE  ENSINO.  POSSIBILIDADE.  
DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDA-
DE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ. AGTR 
IMPROVIDO. 1. A decisão agravada, nos autos do manda-
do de segurança de origem, deferiu parcialmente a liminar  
requerida, para determinar que a ora agravante efetue o ca-
dastramento do agravado para efeito de matrícula no curso  
de Pedagogia (período 2013.1) em face de classificação na 
1a. chamada do SISU/2013, sem a necessidade de entrega 
ou de exibição imediata do certificado de conclusão do ensi-
no médio (fls. 55/57). 2. O cerne da questão ora apresenta-
da cinge-se à possibilidade de se admitir o ingresso em ins-
tituição de ensino superior de candidato aprovado no exame 
do ENEM, que não tenha completado 18 (dezoito) anos de  
idade quando da realização da prova, nem tenha apresenta-
do o certificado de conclusão do ensino médio. 3. No caso,  
o ora agravante não cumpre os requisitos em foco. Todavia,  
tais exigências devem ser mitigadas, em prol da efetividade  
do direito fundamental à educação, o qual é tutelado consti-
tucionalmente (arts. 205 a 214, CF). Por oportuno, registre-
se que a teleologia da norma insculpida no art. 205, da Car-
ta Magna consiste em proteger situações como a que ora se  
apresenta. 4. Deve-se considerar, ainda, que o aluno adqui-
riu sua maioridade no dia 16.04.2013, uma vez que sua data  
de nascimento é 16.04.1995, conforme de observa da cópia  
da sua Carteira de Identidade (fls. 24). Destarte, a situação  
do candidato, o qual, a propósito concluiu a 3a. série do En-
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sino Médio em 2012 (fls. 47) e foi classificado através da 1a.  
lista do SISU/2013 (Chamada presencial)  para o curso de  
Pedagogia (fls. 48), não deve ceder à mera restrição formal  
que, no presente caso, não se coaduna com os preceitos da  
Constituição Cidadã. 5. Permitir a manutenção do aluno na  
instituição superior  de ensino é medida condizente com a 
prestação  da  efetiva  jurisdição  constitucional.  Afinal,  apli-
cam-se ao caso os postulados da razoabilidade e da propor-
cionalidade, os quais orientam o Julgador a exercer a pres-
tação jurisdicional em conformidade com as normas regen-
tes, mas sem olvidar a principiologia constitucional e as pe-
culiaridades do caso concreto, a fim de zelar por uma "or-
dem jurídica  justa",  nas palavras de Kazuo  Watanabe.  6.  
Ademais, os autos demonstram que o impetrante apresen-
tou declaração da instituição de ensino médio, exarada em 
janeiro de 2013, constando a informação de que o certifica-
do de conclusão do referido curso seria expedido em até  
120 dias (fls.  47).  Assim,  reiterando os termos da liminar  
concedida, a demora na expedição de certificado de conclu-
são de ensino médio, por questão alheia ao impetrante, não 
pode acarretar óbice à matrícula do estudante na instituição  
de ensino superior.  7.  Precedentes desta Corte e do STJ 
(APELREEX  1.660/RN,  Des.  Federal  ROGÉRIO  FIALHO  
MOREIRA,  Primeira  Turma,  DJ  10/06/2010,  DJE 
25/06/2010, p. 140; REO 101.163/PE, Des. Federal ROGÉ-
RIO FIALHO MOREIRA,  Primeira  Turma,  DJ  15/10/2009,  
DJE 22/07/2010, p. 395; APELREEX 19.588/RN, Des. Fede-
ral  FRANCISCO  BARROS  DIAS,  Segunda  Turma,  DJ  
13/12/2011, DJE 15/12/2011, p. 69; APELREEX 24.111/RN, 
Des. Federal SÉRGIO MURILO WANDERLEY QUEIROGA 
(CONVOCADO),  Segunda  Turma,  DJ  25/09/2012,  DJE 
04/10/2012, p. 483; REsp 1.264.116/RS, Rel. Ministro HER-
MAN  BENJAMIN,  Segunda  Turma,  DJ  18/10/2011,  DJE 
13/04/2012). 8. Agravo de Instrumento improvido. (TRF-5 -  
AG:  15379820134050000  -  Data  de  Julgamento:  
23/05/2013, Primeira Turma)

ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSI-
NO MÉDIO EM FACE DE APROVAÇÃO NO ENEM. CAN-
DIDATO  MENOR  DE  18  ANOS.  PORTARIA  MEC  Nº  
807/2010. INGRESSO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SU-
PERIOR. POSSIBILIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL À 
EDUCAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.  
DEFERIMENTO DA LIMINAR. FATO CONSUMADO. SEN-
TENÇA MANTIDA. I - A questão posta ao reexame refere-se 
à possibilidade de reconhecimento  dos resultados obtidos 
por candidato menor de 18 anos nas provas do ENEM para  
fins de certificação de conclusão do ensino médio, com vis-
tas  ao ingresso em instituição  de  ensino  superior  para  a 
qual fora aprovado. II - Não obstante a exigência etária esta-
belecida pela Portaria nº 807/2010 do Ministério da Educa-
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ção para aqueles que intencionam obter o aludido certifica-
do com base unicamente em aprovação no ENEM, há de se 
prestigiar os princípios da razoabilidade e da proporcionali-
dade em detrimento de imposições meramente formais. III -  
A tutela jurisdicional ora buscada, além de se encontrar res-
paldada  pela  noticiada  capacidade  do impetrante,  que al-
cançou ótimas notas no certame, alinha-se harmoniosamen-
te ao exercício do direito constitucional à educação (CF, art.  
205) e à expectativa de futuro retorno intelectual em provei-
to  da  nação,  que  hão  de  prevalecer  sobre  formalismos  
eventualmente  inibidores  e  desestimuladores  do  potencial  
científico daí decorrente. IV - Na espécie dos autos, deve-se 
valorizar o mérito do estudante que, a um ano de concluir o  
ensino médio, logrou aprovação no ENEM, tornando-se apto  
a ingressar em duas universidades públicas federais. Enten-
der o contrário equivaleria a impedir injustamente a ascen-
são intelectual do aluno que já possui conhecimento sufici-
ente para se matricular no curso pretendido. V - Ademais,  
na  hipótese,  por  força  da  liminar  deferida  nos  autos,  em 
16/02/2012, restaram asseguradas ao impetrante a expedi-
ção do certificado almejado e a consequente efetivação da  
matrícula no curso superior de sua escolha, impondo-se ao  
caso a aplicação da teoria do fato consumado, haja vista  
que o decurso do tempo consolidou uma situação fática cuja  
desconstituição não se mostra razoável. VI - Remessa ofici-
al  desprovida.  Sentença  confirmada.  (TRF-1  -  REOMS:  
1169  MG  0001169-44.2012.4.01.3813,  Relator:  DESEM-
BARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Jul-
gamento:  20/02/2013,  QUINTA TURMA,  Data  de  Publica-
ção: e-DJF1 p.625 de 01/03/2013)

Vale  registrar  que  a  impetrante,  através do ENEM, fora  classificada 

para o Curso de Engenharia Civil – Unipê, com média de 698.54 pontos, portanto, 

necessitava  superar  o  ensino  médio,  realizando  a  prova  de  supletivo,  que  lhe 

garantiria  a  conclusão  do  mesmo  e,  consequentemente,  o  ingresso  no  referido 

Curso Superior.

Portanto, a decisão impugnada foi fundamentada, plausível a negativa 

de seguimento, monocraticamente, ao recurso apelatório e ao reexame necessário, 

uma vez que se encontram em confronto com jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal  de  Justiça  e  desta  Corte,  conforme permite  o  caput do  art.  557 da Lei 

Adjetiva Civil.
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Com essas considerações,  NEGO PROVIMENTO ao presente agravo 

interno, de forma que a decisão monocrática agravada permaneça incólume.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Sr.  Desembargador  Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque. Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. 
Sr.  Des.  Leandro  dos  Santos  e  o  Exmo.  Sr.  Des.   Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque.

Presente à sessão o Procurador de Justiça Amadeus Lopes Ferreira. 

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível 
“Desembargador Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, em João Pessoa, 12 de agosto de 2014.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR
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