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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO OFICIAL N. 0002213-36.2013.815.2004 
RELATORA: Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
JUÍZO RECORRENTE: 1ª Vara da Infância e Juventude da capital
IMPETRANTE: Marcos Domingos da Silva Filho, representado por
seu genitor Marcos Domingos da Silva
ADVOGADO: Elenir Alves da Silva Rodrigues
IMPETRADO: Diretor do Colégio e Cursos Preparatórios Ltda

RECURSO  OFICIAL  NO  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
PARTICIPAÇÃO EM EXAME SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS.
POSSIBILIDADE.  DIREITO  À  EDUCAÇÃO.  MATÉRIA
PACIFICADA  PELO  COLENDO  STJ  E  POR  ESTA  CORTE  DE
JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC E DA SÚMULA 253
DO STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

- Mister se faz a concessão da segurança a estudante, a fim de
garantir-lhe a inscrição em exame Supletivo de 2º grau, pois,
não  obstante  ser  menor  de  18  anos,  segundo  a  Carta  da
República, é dever do  estado garantir o “acesso aos níveis mais
elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a
capacidade de cada um” (art. 208, V). 

-  Estando  a  matéria  consolidada  por  Cortes  Superiores  de
Justiça e também do tribunal respectivo, mister é a aplicação
do art. 557, do CPC.

Vistos etc.

Trata-se  de  remessa  oficial  da  sentença  (f.  54/56)  proferida
pelo Juiz da 1ª Vara da Infância e da Juventude da Capital, nos autos do
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mandado  de  segurança  impetrado  por  MARCOS  DOMINGOS DA  SILVA
FILHO (representado por seu genitor Marcos Domingos da Silva) em face
do DIRETOR DO COLÉGIO E CURSO PREPARATÓRIO LTDA.

Aduz a peça vestibular que o impetrante se submeteu a prova
de vestibular em uma faculdade particular, para o curso de Administração,
sendo aprovado. Não obstante, por ser menor de 18 anos e ainda não ter
concluído o ensino médio, requereu sua matrícula para o exame supletivo
na instituição de ensino impetrada, objetivando terminar o ensino médio
de forma antecipada, para, então, ingressar faculdade. Não obstante, a
direção do colégio negou a pretensão do impetrado.

O Juiz singular, na decisão sob exame,  concedeu a segurança
para determinar ao impetrado que efetue a inscrição do impetrante no
processo seletivo, a fim de se submeter as provas do Exame Supletivo de
2º grau. 

Inexistiu recurso voluntário, apenas o oficial.

A Procuradoria de Justiça, no parecer de f. 80/87, posicionou-se
pelo desprovimento da remessa.

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão do impetrante é de se matricular numa faculdade
particular, onde foi aprovado para o Curso de Administração. No entanto,
por ser menor de 18 anos e não ter concluído o ensino médio, requereu
ao impetrado sua inscrição no Curso Supletivo,  pleito  indeferido o que
gerou o ato impugnado.

Segundo o artigo 1º da Lei nº 12.016/2009:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre
que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou
jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções
que exerça.

Da leitura desse dispositivo da Lei do Mandado de Segurança,
conclui-se que o direito do impetrante fora maculado. Muito embora, à
época, tivesse menos de 18 anos, inviável é a vedação de sua ascensão
intelectual, de modo a não poder frequentar o Curso Supletivo, tendo em
vista que, mesmo diante do art. 38, § 1º, II, da Lei de Diretrizes e Bases
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da Educação (Lei n. 9.394/96), que regulamenta que o Curso Supletivo só
pode ser frequentado por maiores de 18 anos, é de bom alvitre dizer que
referida norma deve ser condizente com a Carta da República, que regula
os princípios e normas referentes à educação.

Eis  a redação dos arts.  205 e 208, inciso V, da Constituição
Federal:

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.

Partindo dessa premissa, resta patente o direito do impetrante
à  inscrição  no  processo  seletivo  para  o  Exame  Supletivo  de  2º  grau,
objetivando,  caso  aprovado,  o  ingresso  na  faculdade,  não  podendo  o
Estado barrar tal direito.

Nessa linha de raciocínio, o STJ já se pronunciou:

Além disso, esta Corte já se manifestou no sentido de que o exame
supletivo especial, para os menores de 18 (dezoito) anos, deve ser
examinado sob o aspecto da razoabilidade. Sendo assim, visto que o
estudante se encontra matriculado e cursando, com aproveitamento,
o 3º período do referido curso (conforme noticiado no documento de
fls.  181/192),  entendo  que  não  deve  ser  modificado  o  que  foi
anteriormente  estabelecido,  pois  sua  capacidade  e  maturidade
intelectuais  restaram demonstradas  com a  aprovação  nos  exames
necessários ao ingresso na faculdade." (Trecho extraído da decisão
monocrática  proferida  pelo  STJ,  nos autos  do Agravo em Recurso
Especial  nº 157.382 -  MG, de relatoria  da Ministra Eliana Calmon,
publicado em 31.05.2013).

Por sua vez, esta Corte de Justiça já decidiu:

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.
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LIMINAR  CONCEDIDA  NA  INSTÂNCIA  PRIMEVA.  DIREITO  À
EDUCAÇÃO.  OBSERVÂNCIA.  EXISTÊNCIA  DO  DIREITO  LÍQUIDO  E
CERTO.  SENTENÇA  CONCESSIVA.  RATIFICAÇÃO.  (RO  0001042-
10.2014.815.2004.  Relator:  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho. Julgamento: 13/02/2015. Publicação: 19/02/2015).

Mister se faz a concessão da segurança a estudante, a fim de
garantir-lhe  a  inscrição  em  exame  Supletivo  de  2º  grau,  pois,  não
obstante ser menor de 18 anos, segundo a Carta da República, é dever do
estado garantir o “acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da
criação artística, segundo a capacidade de cada um” (art. 208, V, CF/88). 

 Assim, não há como não atrair ao caso a incidência do art. 557 do
CPC, que  autoriza  o  relator  a  negar  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”, permissão que abrange o reexame necessário por força da
Súmula 253 do STJ.1  

Diante do exposto, com base no artigo 557 do CPC e Súmula 253
do STJ, nego seguimento à remessa oficial, mantendo a sentença por
seus próprios fundamentos.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.  

João Pessoa/PB, 31 de março de 2015.

Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
Relatora

1 Súmula 253 do STJ: “O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame
necessário.”


