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REMESSA  OFICIAL  – OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  –
CERTIFICADO  DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO  –
MENOR  DE  DEZOITO  ANOS  APROVADO  EM
VESTIBULAR  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA
PARAÍBA - UFPB  – CURSO DE HISTÓRIA  –  NEGATIVA
DE EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO
ENSINO MÉDIO –  LIMITAÇÃO DE IDADE PREVISTA NA
LEI  DE  DIRETRIZES  E  BASES  DA  EDUCAÇÃO  – 
PREVALÊNCIA  DAS  NORMAS  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL  – INTELIGÊNCIA  DO  ART.  208,  V  –
MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO
REEXAME NECESSÁRIO.

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. 

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  a
ascensão a tais patamares de escolaridade. 

O  candidato  chamado  para  efetuar  matrícula  na
Universidade em razão do desempenho no Exame Nacional
do  Ensino  Médio  tem  o  direito  de  obter  o  certificado  de
conclusão  do  ensino  médio,  ainda  que  não  tenha
completado  18  anos  de  idade,  sendo  ilegal  o  ato
administrativo  que  nega  tal  pretensão  em  razão  de  não
atendimento à faixa etária estabelecida.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Reexame  Necessário  nos  autos  da  Ação  de
Obrigação de Fazer ajuizada por  Rayanne Rodrigues Batista da Silva, em
face da Gerência Executiva de Educação de Jovens e Adultos na Secretaria de
Estado da Educação.

Na  exordial,  alegou  a  autora  haver  prestado  exame  vestibular
para  o  curso  de  História  da  Universidade  Federal  da  Paraíba,  logrando
aprovação.  No  entanto,  como  não  concluiu  o  ensino  médio,  o  demandado
negou-se em expedir o certificado de conclusão necessário à matrícula naquela
instituição  de  ensino  superior,  ao  argumento  de  não  possuir  a  interessada
idade mínima de 18 anos.

O juízo de primeiro grau concedeu a antecipação dos efeitos da
tutela, no sentido de determinar ao Diretor do CEJAS a emitir o Certificado de
Conclusão do Ensino Médio  - ENEM, a fim de que possa a autora efetuar sua
matrícula no Curso de História da UFPB.

Não  houve  contestação,  tendo  o  Juízo  de  primeiro  grau
sentenciado o feito,  julgando procedente o pleito  e  mantendo os efeitos da
tutela antecipada anteriormente concedida.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

A  douta  Procuradoria  de  justiça,  fls.  44/46,  opinou  pelo
desprovimento do reexame necessário.

VOTO

Apreciando  a  questão  devolvida  a  esta  Corte  por  meio  da
remessa oficial, observo que a sentença não merece qualquer retoque, uma
vez que a autora já aprovado em vestibular ofertado por instituição oficial de
ensino,  demonstra  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

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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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.1

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 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.2 

Com efeito,  o  fundamento jurídico que se extrai  dos citados
precedentes é o 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;".

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. 
1TJPB –  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo: 20020120981002001, Relator: DES. LEANDRO DOS SANTOS , Dje
19.11.2014;

2TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007251220148152004,  Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , Dje
05.11.2014;
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Dessarte,  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 a finalidade de tais processos seletivos, que é a de aferir os
conhecimentos e habilidades adquiridas pelo educando, de modo a prepará-lo
ao  prosseguimento  de  seus  estudos,  o  que,  repita-se,  no  caso  dos  autos,
efetivar-se-ia  com  o  ingresso  em  curso  de  ensino  superior  para  qual  o
impetrante já foi aprovado.

Verifica-se, portanto, que o veredicto de primeiro grau encontra-
se em harmonia com jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores,
devendo ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Frente  ao  exposto, nego  provimento  à  remessa  oficial,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

               É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o  Dr. Tércio
Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir o Des. Leandro dos Santos).
Presente  à  sessão  a Exmª.  Drª.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 01 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR
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