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CONSTITUCIONAL –   Remessa  oficial  –
Mandado de segurança – Exame supletivo
–  Inscrição  negada  –  Sentença  que
concedeu  a  ordem  –  Emancipação  –
Possibilidade  de  realização  de  provas  do
Exame  Supletivo  –  Julgamento  em
conformidade  com as  decisões  do  STJ  e
deste Tribunal -  Manutenção da decisão –
Desprovimento. 

— A imposição de idade mínima de 18
anos  para  a  conclusão  do  ensino  médio,
pelo  método  supletivo,  ou  educação  de
jovens e adultos, tem a finalidade de obstar
o ingresso no ensino superior  aos  alunos
que não possuam a maturidade necessária
para cursar faculdade ou universidade. 

— A  aplicação  da  supracitada  regra
deve ser afastada quando o menor de 18
anos  for  emancipado.  Se  o  aluno  tem
capacidade  civil  plena,  presume-se  que
possui  maturidade  e  capacidade  para
ingressar no ensino superior. 

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados.
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A C  O  R  D  A M, em  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar
provimento  à  remessa,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  da  súmula  de
julgamento de folha retro.

R E L A T Ó R I O

Rebeca  Pacheco  Bezerra  e  outros
ajuizaram mandado de segurança, com pedido liminar, em face do Colégio e
Cursos Preparatórios LTDA, com o objetivo de compeli-lo a inscrevê-los na
prova do exame supletivo.

Em sentença exarada às fls. 81/83, o MM.
Juiz  “a  quo”  concedeu  a  ordem  perquirida,  confirmando  a  liminar  outrora
concedida.

Houve remessa oficial.

Instada a opinar,  a douta Procuradoria de
Justiça  lançou  parecer,  pugnando  pelo  desprovimento  da  remessa  oficial,
mantendo-se os termos do julgamento de primeiro grau (fls. 71/74).

É o relatório. 

VOTO

Aprioristicamente,  não  se  discute  a
capacidade  dos  impetrantes,  porquanto,  emancipados,  nos  moldes  legais,
fazendo jus a praticar todos os atos da vida civil (Parágrafo Único, I, art. 5° do
CC). 

A  Resolução  do  Conselho  Estadual  reza
que: "A  emancipação legal extraordinária não confere suprimento de idade
para o fim de prestação de exames supletivos". 

A Lei Nacional n° 9.394 de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, assim
dispõe: 

"Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e
exames  supletivos,  que  compreenderão  a  base
nacional  comum  do  currículo,  habilitando  ao
prosseguimento de estudos em caráter regular. 
§ 1° Os exames a que se refere este artigo realizar-
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se-ão: 
I  -  no  nível  de  conclusão do ensino fundamental,
para os maiores de quinze anos; 
II - no nível de conclusão do ensino médio, para os
maiores de dezoito anos. 
§  2°  Os  conhecimentos  e  habilidades  adquiridos
pelos educandos por meios informais serão aferidos
e reconhecidos mediante exames." 

Tais restrições não merecem guarida, pois a
limitação  da  maioridade  aos  dezoito  anos  foi,  pelo  próprio  legislador  civil,
relativizada pela emancipação. 

Outrossim,  a  limitação  imposta  não  é
razoável e afronta a CF,  porquanto o art. 208, V assim reza: 

"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; 

Com  efeito,  a  norma  máxima  estabelece
que  o  acesso  se  dará  conforme  "a  capacidade  de  cada  um".  Como  se
percebe,  não  há  limitação  de  idade,  o  que  ressoa  que  a  exigência  da
Resolução  extrapola  a  previsão  constitucional,  criando  óbice  incompatível
com o direito que a Carta Constitucional visa garantir. 

O  artigo  205  da  CF,  estabelece  que  a
educação,  "direito  de  todos  e  dever  do  Estado  e  da  família",  deve  ser
promovida e incentivada  visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Esse dever do Estado com a prestação da
educação  a  todos,  como  direito  fundamental,  nos  termos  do  art.  208  da
CF/88,  deve  ser  efetivado  mediante  a  garantia  de:  "ensino  fundamental,
obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os
que a ele não tiveram acesso na idade própria; progressiva universalização do
ensino médio gratuito; atendimento educacional especializado aos portadores
de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; atendimento em
creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; acesso aos
níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a
capacidade  de  cada  um;  oferta  de  ensino  noturno  regular,  adequado  às
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condições do educando; atendimento ao educando, no ensino fundamental,
através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte,
alimentação e assistência à saúde". 

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 art.  208, I e II, o preceptivo constitucional volta-se
essencialmente para o ingresso no nível superior. 

Portanto, o ingresso no nível superior está
condicionado  a  outros  fatores  que  não  a  capacidade  técnica,  aferida  por
critérios objetivos, como no caso dos autos. 

 
Nesse passo, 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 contarem os
impetrantes  com  a  idade  mínima  para  realização  das  provas  do  exame
supletivo. 

Dessa  forma,  o  critério  de  idade
condicionante  à  realização  do  exame,  mostra-se  antagônico  à  garantia
constitucional  de  "acesso  a  nível  mais  elevado  do  ensino  segundo  a
capacidade de cada um" (art. 208, V), não  podendo os requerentes serem
tolhidos  de  seu  direito  em  razão  da  idade,  mormente  por  não  permitir  a
Constituição limitações ao acesso a educação (art. 206, 1). 

Diante  desse  delineamento  jurídico  e  das
razões fáticas do caso vertente, não há outro caminho a ser trilhado, senão
NEGAR PROVIMENTO à Remessa Oficial, devendo, portanto, ser mantida a
decisão “a quo”. 

 É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Abraham Lincoln
da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham Lincoln
da Cunha Ramos, o Exmo. Dr. Carlos Eduardo Leite Lisboa, juiz convocado,
com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle  Filho  e  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz  convocado,  com
jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira.
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Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Francisco Antônio de Sarmento Vieira, Promotor de Justiça Convocado.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
 Relator


