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Origem : 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
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Maria Clara Carvalho Lujan
Agravada : Luiza  Miranda  Lima,  representado  por  seu  genitor 
Paulo César Gomes Lima
Advogada : Maria Nivaldete de Lima O. Marinho

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.   MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  MENOR  PÚBERE.  CERTIFICADO 
DE  CONCLUSÃO  DO  ENSINO  MÉDIO. 
PRELIMINAR  DE  INCOMPETÊNCIA  DA  VARA 
DA  FAZENDA  PÚBLICA  PARA  PROCESSAR  E 
JULGAR  O  FEITO. INTERESSE  DO  ENTE 
PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 165 DA LOJE. 
JUÍZO COMPETENTE. REJEIÇÃO.

− De acordo com o art. 165 da Lei de Organização 
e Divisão Judiciárias do Estado da Paraíba, compete à 
Fazenda Pública processar e julgar as ações em que o 
Estado  ou  seus  municípios,  respectivas  autarquias, 
empresas  públicas  e  fundações  instituídas  ou 
mantidas pelo poder público estadual ou municipal, 
forem  interessados  na  condição  de  autor,  réu, 
assistente ou oponente,  excetuadas as de falências e 
recuperação de empresas.

MÉRITO.  APROVAÇÃO  EM  VESTIBULAR  COM 
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BASE NA NOTA DO ENEM. REQUERIMENTO DA 
EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO 
DO  ENSINO  MÉDIO  PARA  EFETUAR  A 
MATRÍCULA  EM  CURSO  SUPERIOR. 
INDEFERIMENTO  PROFERIDO  PELA GERÊNCIA 
EXECUTIVA  DA  EDUCAÇÃO  DE  JOVENS  E 
ADULTOS. AUSÊNCIA DE IDADE MÍNIMA PARA 
OBTER  A  CERTIFICAÇÃO.  MAIORIDADE  NÃO 
ATINGIDA  NA  DATA  DA  REALIZAÇÃO  DA 
PRIMEIRA  PROVA  DO  ENEM.  REQUISITO 
EXIGIDO  PELA  PORTARIA  144/2012.  DIREITO 
HUMANO  À  EDUCAÇÃO.   PREPONDERÂNCIA 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DOS 
PRINCÍPIOS  CONSTITUCIONAIS  DA 
RAZOABILIDADE  E  DA PROPORCIONALIDADE. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

− A  viabilidade  da  progressão  nos  estudos  e 
conseguinte  ingresso  em  graus   de  ensino  mais 
avançados deve ser analisada caso a caso.

− Embora  a  Portaria  nº  144/2012  preveja  a 
necessidade  de  idade  mínima  de  18  anos  para 
obtenção  do  certificado  de  conclusão  do  Ensino 
Médio, é induvidoso que o julgador deve utilizar o 
bom  senso  e  a  razoabilidade,  não  podendo  ficar 
adstrito  ao  sentido  literal  e  abstrato  do  comando 
legal,  notadamente  em  prejuízo  aos  princípios 
constitucionais que norteiam o direito à educação.

− Diante  de  toda  relevância  dada  à  educação, 
tanto no âmbito internacional, quanto em nossa Carta 
Magna,  torna-se  imperioso  que  a  norma 
constitucional  prevaleça  sobre  a  portaria  do 
Ministério  da  Educação,  não  sendo razoável  que a 
impetrante não obtenha seu certificado de conclusão 
do Ensino Médio com intuito de ingresso no ensino 
superior pelo simples fato de faltarem alguns meses 
para completar 18 (dezoito) anos.
−
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V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara  Especializada 
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  rejeitada  a 
preliminar,  no  mérito,  por  igual  votação,  negar  provimento  ao  agravo  de 
instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  pelo 
Estado da  Paraíba contra  decisão prolatada pelo  Juízo  da 2ª  Vara da 
Fazenda Pública da Comarca da Capital,  fls.  55/58,  que,  nos autos do 
Mandado de Segurança impetrado por  Luiza Miranda Lima contra ato 
da Secretaria de Estado da Educação e Gerência Executiva de Educação 
de Jovens e Adultos - GEEJA, deferiu o pedido liminar para determinar 
que  a  autoridade  coatora  emita  o  certificado  de  conclusão  do  Ensino 
Médio para a impetrante, em virtude de aprovação no ENEM.

Em  suas  razões,  fls.  02/13,  o  agravante  argui, 
preliminarmente, a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública, 
aduzindo que a competência para o presente tipo de ação é da Vara da 
Infância e Juventude, porquanto envolve direito de menor.

Alega ausência da fumaça do bom direito, aduzindo 
que a parte agravada não concluiu o ensino médio, sendo desprovida dos 
requisitos mínimos exigidos pelo INEP, para a expedição de certificado 
de conclusão do ensino médio, incluindo não possuir 18 (dezoito) anos 
completos.

Argumenta  ser  vedada  a  participação  no  ENEM 
àqueles que não tenham concluído o ensino médio ou tenham menos de 
18  anos,  nos  termos  da  Portaria  MEC 807/2010,  inexistindo ofensa ao 
direito  fundamental  à  educação,  porquanto  “se  busca  proporcionar  um 
processo de formação adequado  do estudante, evitando, dessarte, antecipações  
precoces, as quais podem prejudicar o sistema de ensino-aprendizagem”.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão 
hostilizada  e,  no  mérito,  seja  dado  provimento  ao  agravo,  com  a 
consequente reforma da decisão de 1º grau.
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O efeito suspensivo foi indeferido às fls.65/67.

Contrarrazões ofertadas às fls. 76/85, pugnando pela 
manutenção do decisum.

A  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  87/90,  indica  o 
acolhimento  da  preliminar  de  incompetência  do  Juízo  para  que, 
desconstituído  o  despacho  interlocutório  fustigado,  o  feito  originário 
tenha seu regular  processamento  e  julgamento  em uma das  Varas  da 
Infância  e  Juventude  da  Comarca  da  Capital.  No  mérito,  opina  pelo 
desprovimento do agravo, vez que presentes os requisitos autorizadores 
a concessão da liminar requerida.

É o relatório.

V O T O

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  - 
Relatora

Inicialmente,  insta  ressaltar  que  a  preliminar  de 
incompetência  da Vara da Fazenda Pública  para processar  e julgar  a 
presente demanda foi devidamente apreciada e rejeitada por ocasião da 
análise do efeito suspensivo.

Pois bem. A agravada, devidamente representada por 
seu genitor Paulo César Gomes Lima, impetrou mandado de segurança, 
buscando tornar ineficaz a decisão da Gerente Executiva de Educação, 
Maria Oliveira de Moraes,  que indeferiu seu pedido de expedição do 
Certificado de Conclusão do Ensino Médio.

Nesses termos, a tutela pretendida não está entre as 
hipóteses de competência da Vara da Infância e da Juventude previstas 
no art. 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ademais, o art. 165 
da Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado da Paraíba, dispõe 
que  as  ações  que  o  Estado  intervenha  como autor,  réu,  assistente  ou 
opoente, são de competência das Varas da Fazenda Pública.

Senão vejamos:
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Art 165 da LOJE:  Compete  a  Vara da Fazenda Pública  processar  e 
julgar:

I-  as  ações  em  que  o  Estado  ou  seus  municípios,  respectivas 
autarquias,  empresas  públicas  e  fundações  instituídas  ou mantidas 
pelo  poder  público  estadual  ou  municipal,  forem  interessados  na 
condição  de  autor,  réu,  assistente  ou  oponente,  excetuadas  as  de 
falências e recuperação de empresas.

      Assim sendo,  é inegável  a  competência  da Vara da 
Fazenda Pública. 

Sobre  esse  entendimento,  colaciono  o  julgado  do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

REMESSA OFICIAL E  APELAÇÃO  CÍVEL VOLUNTÁRIA.  AÇÃO 
DE  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCESSÃO.  DUPLO  GRAU 
DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO PRESENTE. CONHECIMENTO DE 
OFÍCIO.  INCOMPETÊNCIA  ABSOLUTA  INOCORRENTE. 
APROVAÇÃO  NO  CONCURSO  VESTIBULAR  PARA CURSO  DE 
NÍVEL  SUPERIOR.  CURSO  SUPLETIVO  DE  NÍVEL  MÉDIO  JÁ 
CONCLUÍDO.  FATO  CONSUMADO  CARACTERIZADO. 
SENTENÇA CONFIRMADA.  1.  A SENTENÇA QUE  CONCEDE  A 
SEGURANÇA ESTÁ SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 
OBRIGATÓRIO.  AUSENTE  A  DETERMINAÇÃO,  A  REMESSA 
OFICIAL DEVE  SER  CONHECIDA DE  OFÍCIO.  2.  PRESENTE  O 
INTERESSE  DO  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS  E  NÃO  SE 
INCLUINDO  A  MATÉRIA  DENTRE  AQUELAS  DE 
COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  DA  INFÂNCIA  E  JUVENTUDE,  A 
COMPETÊNCIA  É  DE  VARA  DA  FAZENDA  PÚBLICA.  3.  A 
negativa  de  inscrição,  matrícula  e  realização  das  provas  para  à 
emissão de certificado de conclusão do ensino médio por limite de 
idade,  em princípio,  não  lesa  direito  líquido e  certo  de  aluno  que, 
apesar de aprovado em vestibular para curso de nível superior, não 
atendeu a idade mínima de dezoito anos para supletivo. 4. Entretanto, 
pelo princípio da razoabilidade, não é justo impedir o acesso ao curso 
supletivo somente porque faltavam sete meses para o limite de idade 
ser  completado.  5.  Remessa oficial  conhecida  de ofício  6.  Apelação 
cível  voluntária  conhecida.  7.  Sentença  concessiva  da  segurança 
confirmada em reexame necessário, prejudicado o recurso voluntário. 
V.V.  APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
PRELIMINAR.  INCOMPETÊNCIA  ABSOLUTA  DO  JUÍZO- 
REJEITADA.  ALUNO  DO  ENSINO  MÉDIO.  APROVAÇÃO  NO 
VESTIBULAR. REALIZAÇÃO DE EXAME PARA CONCLUSÃO DO 
ENSINO  MÉDIO.  IDADE  MÍNIMA.  18  ANOS.  EXIGÊNCIA. 
SENTENÇA REFORMADA. Se há exigência da Secretaria de Estado 
de Educação de idade mínima de 18 (dezoito) anos para a conclusão 
dos alunos em curso de modalidade supletiva no ensino médio, não 
existe ato ilegal ou abuso de poder que possa justificar a concessão da 
segurança,  ainda  que  o  aluno  tenha  sido  aprovado  em  vestibular. 
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(Desembargadora  Hilda  Teixeira  da  Costa).  (TJMG;  APCV 
1.0702.12.057892-8/001; Rel. Des. Caetano Levi Lopes; Julg. 03/09/2013; 
DJEMG 11/09/2013)

Feito este registro, passo à apreciação do mérito do 
agravo de instrumento.

Extrai-se dos autos que Luíza Miranda Lima, nascida 
em  08.03.1996,  impetrou  mandado  de  segurança,  a  fim  de  obter  o 
certificado de conclusão do Ensino Médio para efetuar sua matrícula no 
Curso de Direito do Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ.

Aduziu ser aluna do Curso de Controle  Ambiental 
Integrado ao Ensino Médio no Instituto Federal da Paraíba, fl. 48, e que 
teria se submetido a uma das vagas oferecidas pelo ENEM/2013/PROUNI 
para o Curso de Direito no  UNIPÊ, no qual foi aprovada e classificada 
para primeira chamada, com direito à bolsa integral, fls. 45/47.

Afirmou  que,  ante  a  aprovação,  requereu 
administrativamente  o  certificado  de  Conclusão  do  Ensino  Médio, 
documento imprescindível para efetivação de sua matrícula no curso de 
Direito. No entanto, seu pleito foi indeferido, por não possuir a idade 
etária mínima de 18 (dezoito) anos, fl. 53.

Irresignada, impetrou Mandado de Segurança, sobre 
o qual  o juízo  a quo,  às fls.  55/58, deferiu a liminar,  por vislumbrar a 
presença  da  fumaça  do  bom  direito  e  do  perigo  da  demora,  ao 
fundamento de que a agravada preenche os demais requisitos previstos 
na legislação (Portaria INEP Nº 144), não sendo razoável impedir o seu 
acesso à faculdade, tão somente em razão da idade.

Pois bem. A viabilidade da progressão nos estudos e 
conseguinte  ingresso  em  graus   de  ensino  mais  avançados  deve  ser 
analisada caso a caso.

De  acordo  com Portaria  nº  144,  de  24  de  maio  de 
2012, a qual dispõe sobre a certificação de conclusão do ensino médio ou 
declaração  parcial  de  proficiência  com  base  no  Exame  Nacional  do 
Ensino  Médio  -  ENEM  determina  os  requisitos  que  devem  ser 
preenchidos para a obtenção destes documentos.
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Vejamos: 

Art. 1° A certificação de conclusão do ensino médio e a declaração 
parcial 
de  proficiência  com  base  no  Exame  Nacional  de  Ensino  Médio 
(ENEM)  destinam-se  aos   maiores  de  18  (dezoito)  anos  que  não 
concluíram  o  ensino  médio  em  idade   apropriada,  inclusive  às 
pessoas privadas de liberdade. 

Art. 2º O participante do ENEM interessado em obter certificação de 
conclusão  do  ensino  médio  deverá  possuir  18  (dezoito)  anos 
completos até a data de realização da primeira prova do ENEM e 
atender aos seguintes requisitos: 

I  -  atingir  o mínimo de 450 (quatrocentos e  cinquenta) pontos em 
cada uma das áreas de conhecimento do exame; 

II - atingir o mínimo de 500 (quinhentos) pontos na redação. 

Como se observa, o principal requisito para os que 
ainda não finalizaram o ensino médio, obter o Certificado de conclusão 
dessa etapa é a idade mínima de 18 anos até a data de realização da 
primeira prova do ENEM.  Logo, é plausível o argumento utilizado pelo 
Estado da Paraíba (fl. 53) para não expedir o certificado.

Isso  porque,  em  consulta  aos  sítios  eletrônicos 
relacionados  ao  tema,  verifico  que  as  provas  do  ENEM  2013  foram 
realizadas  nos  dias  26  e  27  de  outubro  de  2013,  ocasião  em  que  a 
agravada ainda possuía 17 (dezessete) anos.

Contudo, cediço que na aplicação da lei, o julgador 
deve zelar pelo bom senso e razoabilidade, não podendo ficar adstrito ao 
sentido literal e abstrato do comando legal, notadamente em prejuízo aos 
princípios constitucionais que norteiam o direito à educação.

Aliás,  o  direito  à  educação  e  à  instrução  são 
reconhecidos  desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 
10.12.1948,  que  prevê,  em  seu  art.  26:  “Toda  pessoa  tem  direito  à 
instrução...”.  Nessa  esteira,  a  Convenção  Americana  sobre  Direitos 
Humanos, de 22.11.1969, também destaca a presença e o reconhecimento 
da educação como fundamental ao desenvolvimento social.

Considerando  a  importância  dada  à  educação  no 
âmbito internacional, tratada como um dos principais instrumentos de 
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desenvolvimento  humano  e  da  cidadania,  o  legislador  constituinte 
destacou  este  direito  social  previsto  no  art.  6º  da  CF,  dedicando  um 
capítulo ao tema. Assim, os seguintes artigos dispõem:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será  promovida  e  incentivada  com  a  colaboração  da  sociedade, 
visando ao  pleno desenvolvimento  da pessoa,  seu  preparo  para  o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

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;

Dessa  forma,  diante  de  toda  relevância  dada  à 
educação, tanto no âmbito internacional, quanto em nossa Carta Magna, 
torna-se imperioso que a norma constitucional prevaleça sobre a portaria 
do Ministério da Educação,  não sendo razoável  que a impetrante não 
obtenha seu certificado de conclusão do Ensino Médio com intuito de 
ingresso no ensino superior pelo simples fato de faltarem alguns meses 
para completar 18 (dezoito) anos.

Registre-se que, embora o ensino superior não esteja 
enquadrado  no  que  se  chama  núcleo  essencial  da  educação,  deve-se 
buscar os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, 
legalidade e direito à educação, a fim de relativizar os requisitos para o 
referido ingresso.

Nesse  sentido  colaciono  julgados  desta  Corte  de 
Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE 
CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. CLASSIFICAÇÃO NO ENEM. 
APROVAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. NEGATIVA EFETUADA EM 
RAZÃO  DO  NÃO  PREENHIMENTO  DA  IDADE  MÍNIMA 
(DEZOITO  ANOS).  ALEGAÇÃO  DA  LIMITAÇÃO  DE  IDADE 
PREVISTA NA LEI  DE  DIRETRIZES  E  BASES  DA EDUCAÇÃO. 
RESTRIÇÃO  QUE  CONTRARIA  A  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL 
(ARTIGO  208,  V).  CAPACIDADE  INTELECTUAL E  COGNITIVA 
COMPROVADAS.  DIREITO  CONSTITUCIONAL  À  EDUCAÇÃO. 
INTELIGÊNCIA  DOS  ARTS.  205  E  208,  V,  DA  NOSSA  CARTA 
MAGNA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. PRECEDENTES DESTA 
CORTE DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. 
O candidato aprovado em curso superior tem o direito de obter o 
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certificado  de  conclusão  do  ensino  médio,  ainda  que  não  tenha 
completado 18 anos de idade, sendo ilegal o ato administrativo que 
nega tal pretensão, por violação aos arts. 205 e 208 da Constituição 
Federal,  sobretudo por  ter  restado comprovada a  sua capacidade 
intelectual.  Os  princípios  constitucionais  da  proporcionalidade, 
razoabilidade,  legalidade  e  do  direito  à  educação  devem  ser 
buscados no intuito de relativizar os requisitos para o ingresso em 
instituição  de  ensino  superior.  O  sentido  teleológico  da  norma 
constitucional deve prevalecer sobre a letra impessoal da portaria. 
(TJPB;  AI  2004071-32.2014.815.0000;  Rel.  Des.  José  Ricardo  Porto; 
DJPB 17/06/2014; Pág. 8) 

MANDADO DE SEGURANÇA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 
PASSIVA  DO  SECRETÁRIO  DE  EDUCAÇÃO  DO  ESTADO 
REJEITADA  -  MÉRITO  NEGATIVA  DE  FORNECIMENTO  DE 
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO - PORTARIA 
NORMATIVA  N°16/2011  DO  MINISTÉRIO  DA  EDUCAÇÃO  - 
EXIGÊNCIA DE DEZOITO ANOS COMPLETOS ATÉ A DATA DE 
REALIZAÇÃO  DA PRIMEIRA PROVA DO  ENEM  IMPETRANTE 
QUE NECESSITA DO CERTIFICADO PARA INGRESSO NO CURSO 
SUPERIOR DIREITO HUMANO À EDUCAÇÃO ART.6°, 205 E 208, 
V,  DA CF/88 APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE  CONCESSÃO  DA 
SEGURANÇA. Apesar  do  art.1°  da  referida  portaria  exigir  o 
requisito  de  dezoito  anos  completos  até  a  data  de  realização  da 
primeira  prova  do  ENEM,  é  sabido  que  na  aplicação  da  lei,  o 
julgador  deve zelar  pelo  bom senso  e  razoabilidade,  tomando o 
cuidado  de  evitar  ficar  adstrito  ao  sentido  literal  e  abstrato  do 
comando legal, aplicando o dogmatismo jurídico em prejuízo dos 
princípios constitucionais  que norteiam o direito  à  educação.  Os 
princípios  constitucionais  da  proporcionalidade,  razoabilidade, 
legalidade e do direito à educação devem ser buscados no intuito 
de relativizar os requisitos para o ingresso em instituição de ensino 
superior.  0  sentido  teleológico  da  norma  constitucional  deve 
prevalecer sobre a Tetra impessoal da portaria.  TJPB - Acórdão do 
processo  nº  99920120007417001  -  Órgão  (1  CAMARA  CIVEL)  - 
Relator Leandro dos Santos - j. em 23/01/2013 

Outro não é o entendimento dos tribunais pátrios em 
casos análogos:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DIREITO  CONSTITUCIONAL. 
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  APROVAÇÃO  EM  VESTIBULAR. 
SUPLETIVO.  CERTIFICADO  DE  CONCLUSÃO  DE  ENSINO 
MÉDIO. ALUNO MENOR DE DEZOITO ANOS. ART. 208, INCISO 
V, DA CF/88. 1. O art. 38, § 1º, da Lei nº 9.394/96, que exige a idade 
mínima de dezoito anos para a concessão do certificado de conclusão 
do ensino médio por meio de supletivo, deve ser interpretado em 
harmonia com a Constituição Federal, que assegura, em seu art. 208, 
inciso V, o acesso aos níveis mais elevados de ensino de acordo com 
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o  mérito  de  cada  um.  2.  Agravo  provido.  (TJDF;  Rec 
2012.00.2.025662-3;  Ac.  653.514;  Quarta  Turma  Cível;  Rel.  Des. 
Arnoldo Camanho de Assis; DJDFTE 20/02/2013; Pág. 134) 

AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AVANÇO 
ESCOLAR. CURSO SUPLETIVO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 
18  ANOS.  APROVAÇÃO  EM  VESTIBULAR.  EMISSÃO  DE 
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. INÍCIO DO 
CURSO  DO  TERCEIRO  ANO  DO  ENSINO  MEDIO. 
EXCEPCIONALIDADE NÃO JUSTIFICADA. 1.  A vedação contida 
no  artigo  38  da  Lei  nº  9.394/96  deve  ser  interpretada  à  luz  da 
capacidade do aluno, sendo desarrazoado obstar o acesso aos níveis 
mais  avançados  de  ensino  quando  o  estudante  demonstra  estar 
habilitado para tanto. 2. A excepcionalidade da medida que afasta 
os rigores do artigo 38 da Lei nº 9.394/96 requer que o candidato já 
esteja  prestes  a  concluir  o  ensino  médio,  dependendo  apenas  do 
cronograma escolar para se submeter aos exames conclusivos da fase 
média de graduação. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. 
(TJDF; Rec 2013.00.2.001125-3; Ac. 655.680; Primeira Turma Cível; Relª 
Desª Simone Lucindo; DJDFTE 04/03/2013; Pág. 82) 

Ressalte-se que, no caso em análise, não se trata de 
investidura em cargo público, para o qual é exigida idade mínima, mas 
tão  somente  o  direito  de  receber  o  certificado  para  iniciar  o  curso 
superior,  razão  pela  qual  deve  ser  mantida  a  decisão  de  1º  grau que 
deferiu a liminar pleiteada no mandado de segurança.

Com  essas  considerações,  rejeito  a  preliminar  de 
incompetência  da  Vara  da  Fazenda  Pública  e,  no  mérito,  NEGO 
PROVIMENTO AO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  mantendo  a 
decisão hostilizada em todos os seus termos.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba realizada no dia 19 de 
agosto de 2014,  conforme Certidão do julgamento de f.  97.  Participaram do 
julgamento, além desta Relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz 
convocado para substituir o Exmo Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides e o 
eminente Des. José Aurélio da Cruz.  Presente à sessão, o Exmo. Sr. Dr. Marcos 
Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 21 de agosto de 
2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
  Relatora
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