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MÉRITO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO
ENSINO MÉDIO. MENOR DE DEZOITO ANOS
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CONCLUSÃO  DO  ENSINO  MÉDIO.  IDADE
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PREVALÊNCIA  DAS  NORMAS  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  INTELIGÊNCIA
DO ART. 208, V, DA CARTA MAGNA. TEORIA
DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES DO
STJ.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
JURISPRUDÊNCIA  PACÍFICA  DESTE
TRIBUNAL.   INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,
CAPUT, DO CPC E DA SÚMULA Nº 253/STJ.
SEGUIMENTO  NEGADO  AO   REEXAME
NECESSÁRIO.

Com  efeito,  da  análise  do  caput  do  art.  538  do
Código de Processo Civil,  tem-se que a oposição
dos Embargos de Declaração por qualquer partes
interrompe o  prazo  para  a  interposição  de  outros
recursos,  revelando-se  imperiosa  a  ratificação
posterior  do recurso aviado no prazo interrompido
ou até mesmo a interposição de nova irresignação,
sob pena de não conhecimento, aplicando-se,  por
analogia o enunciado da Súmula nº 418 do STJ.



Ao garantir o ingresso ao nível superior de acordo
com a capacidade do indivíduo, a Lei Maior afasta
a incidência de qualquer requisito temporal disposto
em regramento hierarquicamente inferior. 

A despeito do que dispõe a Lei 9.394/96 sobre os
exames  supletivos,  em  especial  a  exigência  da
idade  mínima  de  18  anos,  deve-se  atentar  para
finalidade  de  tais  exames,  que  é  a  de  aferir  os
conhecimentos  e  habilidades  adquiridas  pelo
educando, de modo a habilitá-lo ao prosseguimento
de seus estudos.

A teoria do fato consumado se perfaz nas hipóteses
em que a tutela jurisdicional é deferida na medida
liminar  e  deve  ser  respeitada  quando  a  situação
jurídica assegurada se consolida com o decurso do
tempo,  mormente  quando  não  se  vislumbra  a
possibilidade de prejuízo ao promovido.

Vistos, etc.

Trata-se de Remessa Oficial e Apelação Cível interposta pelo
Estado da Paraíba em face de sentença proferida pelo Juízo da  1.ª Vara da
Infância e Juventude da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
c/c  Antecipação de Tutela nº  0001274-56.2013.815.2004 ajuizada por  Israel
Solha  e  outros,  concedeu  a  segurança  pleiteada  e  confirmou  a  medida
antecipatória proferida no sentido de determinar a concessão de certificado de
conclusão de ensino médio aos impetrantes (fls. 86/91;147/148).

 
Em  suas  razões,  alega  o  apelante  a  impossibilidade  de

obtenção prematura de certificado de conclusão do ensino médio em favor do
impetrante uma vez que o art.  38,  §1º,  II  da Lei  de  Diretrizes e Bases da
Educação Nacional exige a idade mínima de 18 (dezoito) anos para submissão
de aluno ao exame supletivo. Ao final, pugna pelo provimento do apelo com a
reforma do julgado e denegação da segurança pleiteada (fls. 116/120).

Regularmente  intimados,  os  recorridos  não  apresentaram
contrarrazões ao recurso aviado (fl.133).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu
parecer (fls. 160/166), opinando pelo desprovimento de ambos os recursos.

Em síntese, é o relatório.

Decido.

PRELIMINARMENTE



Inicialmente,  verifica-se  que  a  sentença  combatida  foi
elaborada  textualmente  imaginando-se  tratar  de  remédio  constitucional  do
mandado  de  segurança.  Entretanto,  compulsando  minuciosamente  o  rito
procedimental  e  a  fundamentação  da  decisão,  constata-se  que  não  houve
qualquer eiva de nulidade que pudesse ensejar em sua anulação, tendo em
vista  que  não foi  abordado  nenhum incidente  procedimental  próprio  do  rito
constitucional, atendo-se o julgador apenas aos aspectos meritórios do pedido
autoral, razão pela qual afasta-se eventual pecha de nulidade sobre a sentença
primeva.

DO NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO

Da análise dos autos,  verifica-se que da sentença proferida
pelo  magistrado  singular  às  fls.86/91,  o  próprio  Estado  da  Paraíba  opôs
Embargos de Declaração (fl. 113/114) para sanar erro material constante na
sentença e, no mesmo momento, interpôs o recurso apelatório da decisão (fl.
115/120).

Nessa esteira, às fls. 147/148, o magistrado de piso acolheu
os embargos opostos, sanando o erro material constante na parte dispositiva
da sentença, havendo publicação no Diário da Justiça do dia 28/05/2014, além
da intimação pessoal do Estado da Paraíba, conforme se depreende à fl.152.
Contudo, o ente não exarou qualquer manifestação sobre a decisão.

Com efeito,  da  análise  do  caput do  art.  538  do  Código  de
Processo  Civil1,  tem-se  que  a  oposição  dos  Embargos  de  Declaração  por
qualquer das partes interrompe o prazo para a interposição de outros recursos,
revelando-se imperiosa a ratificação do recurso aviado no prazo interrompido
ou  até  mesmo  a  interposição  de  nova  irresignação,  sob  pena  de  não
conhecimento, aplicando-se, por analogia o enunciado da Súmula nº 418 do
STJ2.

Corroborando  com  o  entendimento,  colaciono  os  seguintes
julgados: 

 

ADMINISTRATIVO.  DESAPROPRIAÇÃO.  1.  Recurso  da  ré
interposto antes do julgamento dos embargos de declaração.
Ausência  de  reiteração  do  apelo  após  a  intimação.
Intempestividade configurada. Precedentes do STJ. Aplicação,
por analogia, do enunciado de Súmula n. 418 do STJ. Apelo
não  conhecido.  "1.  A jurisprudência  deste  Superior  Tribunal
firmou-se  no  sentido  de  ser  extemporânea  a  apelação
interposta  na  pendência  de  julgamento  dos  embargos  de
declaração,  ainda  que  apresentados  pela  parte  contrária  ou

1 Art. 538. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por
qualquer das partes. (...)

2 Súmula 418 - É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos 
embargos de declaração, sem posterior ratificação.



rejeitados, sem que ocorra a posterior e necessária ratificação,
dentro do prazo legal. 2. Diante disso, aplica-se, por analogia, o
enunciado  da  Súmula  nº  418/STJ,  que  assim  dispõe:  'é
inadmissível o Recurso Especial interposto antes da publicação
do  acórdão  dos  embargos  de  declaração,  sem  posterior
ratificação'.(TJSC;  AC  2014.066988-3;  Palmitos;  Segunda
Câmara  de Direito  Público;  Rel.  Des.  Subst.  Francisco  José
Rodrigues  de  Oliveira  Filho;  Julg.  22/01/2015;  DJSC
06/02/2015; Pág. 204)

CÍVEL.  INTERPOSIÇÃO  ANTES  DO  JULGAMENTO  DOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
RATIFICAÇÃO  POSTERIOR.  RECURSO  PREMATURO.
NEGATIVA DE  SEGUIMENTO QUE  SE IMPÕE.  1.  Estando
pendente o julgamento dos embargos de declaração da parte
contrária,  é  inoportuna  a  interposição  de  apelação,  sem  a
ratificação posterior dos seus termos, uma vez que não houve
o  necessário  exaurimento  da  instância.  (agrg  no  RESP
1371753/mg,  Rel.  Ministra  nancy  andrighi,  terceira  turma,
julgado em 28/05/2013, dje 10/06/2013). 2. É extemporânea a
apelação protocolada antes do julgamento dos embargos de
declaração  interpostos  contra  a  sentença  se  não  houver
posterior  ratificação no prazo de 15 (quinze) dias.  (agrg nos
EDCL no RESP 1310297/sp, Rel. Ministro luis felipe salomão,
quarta  turma,  julgado  em  11/03/2014,  dje  19/03/2014).  3.  A
jurisprudência  desta  corte  já  se  manifestou  quanto  à
necessidade  de  ratificação  do  Recurso  Especial  interposto
antes do julgamento dos embargos de declaração, ainda que
estes tenham sido opostos pela parte contrária ou rejeitados.
(agrg no aresp 340.188/sc, Rel. Ministro Sérgio kukina, primeira
turma, julgado em 13/06/2014, dje 18/06/2014). 4. Recurso ao
qual  se  nega  seguimento.  (TJPB;  APL  0031168-
85.2010.815.2003; Rel. Des. Miguel de Britto Lyra Filho; DJPB
02/02/2015; Pág. 10)

Dessa  forma,  ausente  ratificação  por  parte  do  Estado  da
Paraíba conforme se denota à fl. 153, o recurso de apelação aviado não será
conhecido.

MÉRITO.

O cerne da controvérsia gira em torno da ação de obrigação de
fazer ajuizada por Israel Solha, Filipe Leiros Costa e Lucas Cantalice Mendes
visando  obter certificado de conclusão do ensino médio, a fim de garantir a
matrícula nos cursos de  Administração da UFPB, Design Gráfico no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba e Biologia na UEPB,
respectivamente.

Infere-se dos autos, que os promoventes estavam matriculados
no  3.º  ano  do  ensino  médio  e,  antes  da  efetiva  conclusão,  obtiveram a
aprovação  pelo  Sistema  de  Seleção  Unificado  SISU  2013,  em  inscrição
realizada através do ENEM.



E, mesmo alcançando os pontos superiores ao mínimo exigido
pela Portaria n.º 144 de 24 de maio de 2012 para obtenção do certificado de
conclusão do médio, teve o seu pedido indeferido pela Gerência Executiva da
Educação de Jovens e Adultos – GEESA, sob a alegação de que não atendia
ao requisito da idade mínima de 18 anos exigido pela legislação.

Apreciando  a  questão  devolvida  a  esta  Corte  por  meio  da
remessa necessária, observo que a sentença não merece qualquer retoque,
uma vez que os menores, já aprovados em vestibular ofertado por instituição
oficial  de ensino, demonstram plena capacidade para o início da graduação
superior, sendo desproporcional qualquer regra que impeça esse direito. 

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PARTICIPAÇÃO EM EXAME
SUPLETIVO  -  MENOR  DE  18  ANOS  -  EMANCIPAÇÃO  -
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO NOVO CÓDIGO CIVIL E
DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  EM  FACE  DA  LEI  DE
DIRETRIZES  E  BASES  DA  EDUCAÇÃO  -  SEGURANÇA
CONCEDIDA - DESPROVIMENTO DO RECURSO. - A garantia
de  acesso  aos  níveis  mais  elevados  do  ensino,  segundo  a
capacidade de cada um, revela a escolha de um critério  de
mérito,  inferindo-se  que  em  virtude  da  obrigatoriedade  do
ensino  fundamental  e  do  compromisso  de  progressiva
universalização do ensino médio, conforme artigo 208, I e II, da
CF o preceptivo constitucional volta-se essencialmente para o
ingresso no nível superior. - A despeito ,do que dispõe a Lei
9.394/96, sobre os exames supletivos, em especial a exigência
da idade mínima de 18 anos, deve-se atentar para finalidade
de  tais  exames,  que  é  a  de  aferir  os  conhecimentos  e
habilidades adquiridas pelo educando, de modo a habilitá-lo ao
prosseguimento dos estudos art. 38, caput e §2°, o que, repita-
se, no caso dos autos se efetivaria com o ingresso em curso de
ensino superior, não sendo ponderável a negativa em razão de
não contar a impetrante com a idade mínima para realização
dessas provas do exame supletivo.3

APELAÇÃO.  ENSINO  SUPERIOR.  MATRÍCULA.
CONCLUSÃO  DO  SEGUNDO  GRAU.  COMPROVAÇÃO.
TEORIA  DO  FATO  CONSUMADO.  APLICABILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.
557, CAPUT, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. 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.
A  pretensão  do  impetrante  tem  amparo,  igualmente,  na
Constituição Federal, a qual consagra, em seu art. 208, V, para
o acesso aos níveis mais elevados de ensino,  a capacidade
intelectual  do  indivíduo.  Devidamente  comprovada  a

3TJPB –  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo: 20020120981002001, Relator: DES. LEANDRO DOS SANTOS , Dje
19.11.2014;



necessidade de realização da matrícula no Exame Supletivo
para fins de obtenção do certificado de conclusão do ensino
médio,  a  fim  de  ser  efetivada  matrícula  em  curso  de  nível
superior, ante a aprovação no exame vestibular, não obstante a
menoridade  da  impetrante,  imperiosa  a  manutenção  da
deliberação concessiva na instância de origem. Perfeitamente
possível a aplicação da Teoria do Fato Consumado ao caso
sob reexame para confirmação da matrícula, posto que restou
demonstrada a efetiva conclusão do ensino médio.4 

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA.  REMESSA
OFICIAL.  SEGUIMENTO  NEGADO.  OBTENÇÃO  DE  NOTA
SATISFATÓRIA. APROVAÇÃO NO ENEM. EXAME NACIONAL
DE ENSINO MÉDIO. FORNECIMENTO DO CERTIFICADO DE
CONCLUSÃO  DO  ENSINO  MÉDIO.  NEGATIVA.  IDADE
MÍNIMA  NÃO  ATINGIDA  PELO  ALUNO.  IRRELEVÂNCIA.
DECISÃO EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DE
TRIBUNAIS  SUPERIORES E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
SEGUIMENTO  NEGADO.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,
CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA SÚMULA
253,  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
INCONFORMISMO.  RAZÕES  DO  INCONFORMISMO.  NÃO
DEMONSTRAÇÃO  DO  DESACERTO  DO  DECISUM.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. - O agravo interno cuida-
se de uma modalidade de insurgência cabível contra decisão
monocrática  interlocutória,  terminativa  ou  definitiva  proferida
pelo relator. - Estando a decisão hostilizada em conformidade
com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior
Tribunal  de  Justiça  e  deste  Sodalício,  correta  a  decisão
monocrática  que  negou  seguimento  a  remessa  oficial,  com
fundamento no art. 557, caput, do Código de Processo Civil. -
Quando  os  argumentos  recursais  do  agravo  interno  se
mostram insuficientes, é de rigor a manutenção dos termos do
decisório  monocrático,  devendo,  por  conseguinte,  ser
desprovido o recurso interposto.5 

Com efeito,  o  fundamento jurídico que se extrai  dos citados
precedentes é de que a Constituição Federal, através do seu art. 208, inciso V,
prevê, expressamente, que a educação será efetivada mediante a garantia de
“acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística,
segundo a capacidade de cada um;".

No  caso  vertente,  os  impetrantes comprovaram ter  atingido
pontuação  superior  ao  mínimo  exigido  para  a  obtenção  do  certificado
pretendido.

Assim, ao garantir o ingresso ao nível superior de acordo com
a capacidade do indivíduo, a Lei Maior afasta a incidência de qualquer requisito
temporal disposto em regramento hierarquicamente inferior. 

4TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007251220148152004,  Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , Dje
05.11.2014;

5TJPB - ACÓRDÃO/Processo Nº 00002202120148152004, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES FREDERICO
MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO, DJe 18.12.2014;  .



Destarte,  a despeito  do que dispõe a Lei  9.394/96 sobre os
exames supletivos, em especial a exigência da idade mínima de 18 anos, deve-
se atentar para finalidade de tais exames, que é a de aferir os conhecimentos e
habilidades adquiridas pelo educando, de modo a habilitá-lo ao prosseguimento
de seus estudos,  o  que,  repita-se,  no caso dos autos,  se efetivaria  com o
ingresso em curso de ensino superior ao qual os recorridos já foram aprovados.

De outra banda, a matéria em descortino merece ser vista de
outro aspecto, qual seja,  a da teoria do fato consumado que  se perfaz nas
hipóteses em que a tutela jurisdicional deferida na medida liminar é respeitada
quando a situação jurídica assegurada se consolida com o decurso do tempo,
mormente quando não se vislumbra a possibilidade de prejuízo ao promovido.

Nesse sentido, eis o entendimento :

AGRAVO REGIMENTAL. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO
ENSINO  MÉDIO.  LIMINAR  DEFERIDA.  MATRÍCULA  EM
INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO  SUPERIOR.  CONCLUSÃO  DO
ENSINO  MÉDIO  ANTES  DA  PROLAÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESCONSTITUIÇÃO  DA  SITUAÇÃO.  RAZOABILIDADE.
INEXISTÊNCIA  DA  DANO  À  INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO.
APLICAÇÃO  DA  TEORIA  DO  FATO  CONSUMADO.  1.  A
jurisprudência  desta  Corte  não  ignora  que  a  conclusão  do
Ensino Médio  é,  nos  termos do art.  44,  II,  da  Lei  9.394/96,
requisito essencial para que o estudante ingresse no curso de
graduação.  Todavia,  os  autos  registram  que  o  decurso  do
tempo consolidou a situação fática da parte recorrida, que, por
meio da concessão de liminar na primeira instância (fl. 51), teve
concedido o direito de efetuar a matrícula na universidade em
janeiro de 2012,  decisão esta confirmada pela sentença (fls.
155/157) e pelo acórdão recorrido (fls. 219/225). 2. A recorrida
informou ter concluído o ensino médio em abril de 2012, antes
mesmo  de  ter  sido  proferida  a  sentença  que  concedeu  a
segurança.  Nesse  contexto,  não  se  mostra  razoável,  a  esta
altura,  desconstituir  a  situação  que  ora  se  vislumbra,
consolidada  há  aproximadamente  dois  anos.  3.  Por  não  se
vislumbrar qualquer dano a ser experimentado pela instituição
de  ensino  agravante,  excepcionalmente,  é  de  se  considerar
consolidada a situação de fato, o que atrai a aplicação da teoria
do  fato  consumado,  segundo  a  qual  a  situação  jurídica
consolidada com o decurso do tempo deva 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. Agravo regimental a que se nega provimento.6

DIREITO  CONSTITUCIONAL.  DIREITO  ADMINISTRATIVO.
DIREITO EDUCACIONAL. BUSCA DE CERTIFICAÇÃO PELO
EXAME  NACIONAL  DO  ENSINO  MÉDIO.  ALUNO
REPROVADO  NO  SISTEMA REGULAR.  INTERPRETAÇÃO
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CONSENTÂNEA  DA  LEGISLAÇÃO  EDUCACIONAL.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1.  Cuida-se  de  writ  impetrado  contra  a  negativa  no
fornecimento  de  certificação  de  conclusão  do  ensino  médio
para  discente  do  sistema  regular  de  ensino,  o  qual  fora
reprovado no último ano, porém aprovado no ENEM.

2.  "Ao  lado  da  Constituição  Federal  deve-se  buscar  o
fundamento de aplicação e exigibilidade do direito à educação
nas  Constituições  Estaduais  e  nas  Leis  Orgânicas  dos
Municípios. Também são diplomas de referência em matéria de
direito à educação: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
nacional (LDB), Lei Federal nº 9.3.94/96, de 20 de dezembro
de  1996"  (Antonio  Jorge  Pereira  Júnior.  In:  Comentários  à
Constituição  Federal  de  1988,  org.  Paulo  Bonavides,  Jorge
Miranda  e  Walber  de  Moura  Agra.  Rio  de  Janeiro:  Editora
Forense, 2009, p.

2224.) 3. Não há violação de qualquer direito líquido e certo, já
que a certificação prevista no art. 38, caput, da Lei n. 9.394/96
é voltada aos alunos do supletivo, ou seja, "àqueles que não
tiveram  acesso  ou  continuidade  de  estudos  no  ensino
fundamental e médio na idade própria", o que não o caso do
impetrante.

4. Inexiste violação do art. 3º, IV, da Constituição Federal na
referida negativa administrativa, porquanto os requisitos fixados
pela Lei e pela regulamentação estão em conformidade com as
disposições  específicas  da  educação,  previstas  no  texto  da
Carta Política.

Recurso ordinário improvido.7

Destarte, verifica-se, portanto, que o veredicto de primeiro grau
encontra-se  em conformidade com jurisprudência dominante deste Tribunal e
do Superior Tribunal de Justiça. 

Nesse  contexto,  a  sentença  deve  ser  confirmada  por  seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Outrossim,  verifica-se  que  o  entendimento  esboçado  na
sentença encontra-se absolutamente consentâneo com o escólio pretoriano. 

Com isso, na espécie, tem lugar o julgamento singular previsto
no caput do art. 557, do CPC, que assim prescreve:

Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a
recurso  manifestamente  inadmissível,
improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto
com súmula ou com jurisprudência dominante
do  respectivo  tribunal,  do  Supremo  Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.

Sobre o alcance da regra do art. 557 do CPC às hipóteses de
recurso oficial, eis o entendimento sumulado pelo STJ:
7STJ. RMS 36.545/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 07/03/2012;



O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a
decidir  o  recurso,  alcança  o  reexame
necessário. 8

Isso posto, com supedâneo no artigo 557, caput do CPC nego
seguimento  à  remessa  oficial, mantendo  a  sentença  vergastada,
prescindindo, assim, de sua apreciação pelo Órgão fracionário.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 09 de fevereiro de 2015.

  
Desª. Maria de Fátima de Moraes Bezerra Cavalcanti

                                Relatora 
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8Súmula 253, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2001, DJ 15/08/2001 p. 264.


