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REMESSA  OFICIAL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  OBTENÇÃO  DE  NOTA
SATISFATÓRIA.   APROVAÇÃO NO VESTIBULAR
DA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU. NÃO
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. REALIZAÇÃO
DO EXAME SUPLETIVO. MATRÍCULA NEGADA.
IDADE  MÍNIMA  NÃO  ATINGIDA  PELOS
IMPETRANTES.  IRRELEVÂNCIA.  LIMINAR
CONCEDIDA  NA  INSTÂNCIA  PRIMEVA.
DIREITO  À  EDUCAÇÃO.  OBSERVÂNCIA.
EXISTÊNCIA  DO  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO.
SENTENÇA  CONCESSIVA.  RATIFICAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART.  557,  CAPUT, DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL C/C  SÚMULA Nº  253,  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO. 
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-  O  mandado  de  segurança  é  remédio  processual
destinado  a  coibir  atos  abusivos  ou  ilegais  de
autoridades  públicas,  protegendo  o  direito
individual  do  cidadão  diante  do  poder  por  elas
exercido.

-  Devidamente  comprovada  a  necessidade  da
obtenção  do  certificado  de  conclusão  do  ensino
médio, ante a aprovação no vestibular, nada obstante
a  menoridade  dos  impetrantes,  imperiosa  a
manutenção da deliberação concessiva na instância
de origem.

 -  Reconhecido  o  acerto  na  sentença  proferida  na
instância  de  origem,  inclusive,  por  sua  patente
conformação  à  jurisprudência  deste  Sodalício,
cumpre ao  relator  negar  seguimento  à  remessa  de
ofício, por meio de decisão monocrática, nos termos
da Súmula nº 253, do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos.

Maria Luiza do Amaral Loyo e Guilherme Nogueira
Carvalho Timóteo de Melo, representados por seus genitores, impetraram o vertente
Mandado de Segurança com pedido de liminar contra suposta ilegalidade praticada
pelo  Diretor  do  2001  Colégio  e  Curso  Preparatórios  Ltda e  como  litisconsórcio
passivo  o  Conselho  de  Educação  do  Estado  da  Paraíba,  consistente  na  não
autorização da matrícula dos requerentes no Exame Supletivo do Ensino Médio, ao
fundamento de os mesmos não contarem com 18 (dezoito) anos de idade.

Alegam,  em  suma,  que apesar  de  aprovação  no
vestibular,  fls.  14  e  21,  a  autoridade  coatora  rejeitou  verbalmente  o  pedido  de
inscrição, sob o argumento de não terem atingido 18 (dezoito) anos, a idade mínima
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necessária  prevista  na  Resolução  nº  119/2011,  editada  pela  GEEJA  -  Gerência
Executiva de Educação de Jovens e Adultos.

  
Inconformados, os impetrantes ajuizaram o presente

writ,  com  o  fim  de  obterem  provimento  judicial  que  resguardasse  o  direito  a
matrícula  no Exame Supletivo,  visando à emissão do certificado de conclusão do
ensino médio.

A liminar foi  deferida,  fls.  43/44,  e,  por ocasião do
julgamento do mérito,  fls. 57/60, o Magistrado  a quo  concedeu a segurança, assim
consignando:

Por tais razões, de acordo com o parecer ministerial,
na forma do art. 269, I, do Código de Processual Civil,
JULGO  PROCEDENTE  o  pedido  e  CONCEDO  A
SEGURANÇA para tornar definitivos os efeitos da
liminar concedida.

Inexistindo  recurso  voluntário,  de  acordo  com  a
certidão de fl. 68, subiram os autos por força da remessa oficial.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,  fls.  73/78,  opinou  pela  concessão  da
segurança.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Na  hipótese,  entendo  que  a  segurança  concedida
deve ser mantida.

Cumpre registrar o teor do inciso LXIX, do art. 5º, da
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Constituição da República de 1988, o qual preleciona:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LXIX  -  Conceder-se-á  mandado de  segurança  para
proteger direito líquido e certo,  não amparado por
“habeas  corpus”  ou  “habeas  data”,  quando  o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público;

O  mandado  de  segurança  é  remédio  processual
destinado a coibir atos abusivos ou ilegais de autoridades públicas, protegendo o
direito individual do cidadão diante do poder por elas exercido. E, por ser remédio
tão relevante e eficaz, deve ter seus requisitos respeitados e interpretados de forma
restritiva,  sob  pena  de  se  tornar  um  instrumento  arbitrário  e  inconsequente  de
controle dos atos administrativos.

Ressalte-se,  a  impetração  do  mandamus somente  é
possível,  nos termos do texto constitucional, para proteger direito líquido e certo.
Ausente um desses requisitos, não caberá a concessão da segurança.

Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles disserta:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto
na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a
ser exercitado no momento da impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparável por
Mandado  de  Segurança,  há  de  vir  expresso  em
norma  legal  e  trazer  em  si  todos  os  requisitos  e
condições  de  sua  aplicação  ao  impetrante:  se  sua
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existência for duvidosa; se sua extensão não estiver
delimitada; se seu exercício depender de situações e
fatos  ainda  indeterminados,  não  rende  ensejo  à
segurança,  embora  possa  ser  defendido  por  outros
meios judiciais. As provas tendentes a demonstrar a
liquidez e certeza do direito podem ser de todas as
modalidades  admitidas  em  lei,  desde  que
acompanhem a inicial, salvo no caso de documento
em poder do impetrado (art. 6º, parágrafo único) ou
superveniente  às  informações.  (In. Mandado  de
Segurança, 26ª edição, Editora Malheiros, p. 36-37).

Também, Theotônio Negrão: 

Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, e
fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano
(RSTJ 4/1.42727/140), por documento inequívoco (RTJ
83/130, 83/855, RSTJ 27/169), e independentemente de
exame  técnico  (RTFR 160/329).  É  necessário  que  o
pedido seja apoiado “em fatos incontroversos e não
em fatos complexos, que reclamam produção e cotejo
de  provas”  (RTJ  124/948;  nesse  sentido:  STJ  –  RT
676/187)  (In. Código de Processo Civil,  31ª  edição,
Saraiva, p. 469).

Desse modo, o ponto a ser enfrentado nesta instância
superior  diz  respeito  a  verificação  de  acerto  quanto  ao  juízo  exarado  no  ato
jurisdicional  sob  exame  necessário,  no  qual  determinou  a  emissão  da  certidão
perseguida, por entender não ser o requisito idade obstáculo a tal pretensão.

Com  efeito, embora  exista  previsão  legal  exigindo
aos participantes do supletivo, a idade mínima de 18 (dezoito) anos, para obter a
certificação pretendida, em obediência ao princípio da razoabilidade, essa regra pode
ser relativizada.
Remessa Oficial nº 0001042-10.2014.815.2004



Nesse  sentido,  é  o  entendimento  assentado  pela
jurisprudência deste Sodalício:

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO  ORDINÁRIA COM  PEDIDO  DE  TUTELA
ANTECIPADA.  PROCEDÊNCIA  DA  DEMANDA.
INCONFORMISMO. EXAME DE CONCLUSÃO DO
ENSINO MÉDIO.  MATRÍCULA DE MENORES DE
18  ANOS  EM  SUPLETIVO.  APROVAÇÃO  EM
VESTIBULAR PARA INGRESSO EM INSTITUIÇÃO
DE  ENSINO  SUPERIOR.  COMPROVAÇÃO.
VEDAÇÃO  EM  LEI.  APLICAÇÃO  DO  CRITÉRIO
DA  RAZOABILIDADE.  PRECEDENTE  DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE DESPROVIMENTO DO
RECURSO (TJPB, ROAC nº 0000219-36.2014.815.2004,
Rel.  Juiz  Convocado  Gustavo  Leite  Urquiza,  em
substituição ao Relator  Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho,  Julgado em 09/12/2014).

E,

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÕES.  DIREITO  À
EDUCAÇÃO. MENORES DE IDADE. APROVAÇÃO
EM VESTIBULAR. NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO
MÉDIO.  REALIZAÇÃO  DE  EXAME  SUPLETIVO
NEGADA.  CONCESSÃO  PARCIAL  DA  ORDEM.
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  PARA  OS
ESTUDANTES  QUE  RESIDEM  EM  OUTROS
ESTADOS.  RECURSOS.  PRELIMINAR  DAS
CONTRARRAZÕES.  PERDA  DO  OBJETO  PELA
APROVAÇÃO  NO  SUPLETIVO.  REJEIÇÃO.
APELAÇÃO  DOS  IMPETRANTES.  PASSIVA  DA
AUTORIDADE  COATORA  E  DO  ESTADO  DA
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PARAÍBA,  POR SEUS ÓRGÃOS.  ACOLHIMENTO.
MÉRITO DOS RECURSOS. APLICAÇÃO DA LEI DE
DIRETRIZES  E  BASES  DA EDUCAÇÃO.  EXAME
SUPLETIVO PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO
DE  APROVAÇÃO.  POSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL E DO
RECURSO  DO  ESTADO.  PROVIMENTO  DA
APELAÇÃO  DOS  IMPETRANTES.  A  simples
aprovação  dos  impetrantes  no  exame  supletivo  de
segundo  grau,  para  o  qual  obtiveram  liminar
favorável,  não  é  causa  de  perda  superveniente  do
objeto da lide. 
O Estado da Paraíba,  por suas secretarias ou outro
órgão  específico,  possui  legitimidade  passiva  para
mandado de segurança em que o impetrante postula
direito  de  se  matricular  e  participar  de  curso
supletivo,  com posterior recebimento de certificado
de conclusão do ensino médio, ainda que resida em
outro estado da federação (precedentes).
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 nos 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. (TJPB, ROAC nº
0001531-81.2013.815.2004,  Rel.  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque, Julgado em 02/12/2014).

Outrossim,  insta  salientar  que  o  abrandamento  do
pressuposto legal tem amparo, sobretudo, na Constituição Federal, a qual consagra
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em seu art. 208, V, a capacidade intelectual do indivíduo e não a idade para o acesso
aos níveis mais elevados de ensino, senão vejamos: 

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 - destaquei.

Nessa  ordem  de  ideias,  deve  ser  considerado  o
desempenho  dos  impetrantes  na  prova  do  vestibular,  ou  seja,  sua  capacidade
intelectual.

A  propósito,  calha  transcrever  trecho  do  parecer
ministerial fl. 76:

Diante  da  aprovação  no  ensino  superior,  restam
demonstradas  a  capacidade  intelectual  e  a
maturidade  da  Impetrante,  impondo-se  a
flexibilização da regra prevista no artigo 38 da Lei n.
9.394/96,  a  fim  de  afastar  a  exigência  da  idade
mínima  de  dezoito  anos.  Agir  de  modo  distinto
implicaria,  a  meu  sentir,  negar  vigência  aos
princípios  constitucionais  que  garantem  acesso  à
educação. 

Por fim, convém ressaltar  que o art.  557,  caput,  do
Código  de  Processo  Civil,  permite  ao  Relator  negar  seguimento,  por  decisão
monocrática, a recurso que estiver em confronto com jurisprudência dominante do
respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Demais  disso,  impende  destacar  que  a  Súmula  nº
253,  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  preleciona  que  o  dispositivo  normativo
supramencionado alcança o Reexame Necessário.
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Ante  o  exposto, nos  termos  do  art.  557,  caput,  do
Código  de  Processo  Civil e  da  Súmula  nº  253,  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,
monocraticamente,  NEGO SEGUIMENTO À REMESSA OFICIAL,  mantendo, por
conseguinte, incólume a decisão de primeiro grau.

P. I.

João Pessoa, 13 de fevereiro de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador
                       Relator

Remessa Oficial nº 0001042-10.2014.815.2004


