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REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
APROVAÇÃO  NO  EXAME  NACIONAL  DO  ENSINO
MÉDIO  -  ENEM.  VAGA  EM  UNIVERSIDADE
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO ENSINO
MÉDIO.  CONCESSÃO  DE  LIMINAR  PARA
MATRÍCULA  EM  CURSO  SUPERIOR..  TEORIA  DO
FATO  CONSUMADO.  PRECEDENTES  DO  STJ.
DESPROVIMENTO  MONOCRÁTICO  DO  RECURSO
OFICIAL. 

-  Esta  Corte  de  Justiça,  baseada  em  julgados  só  Superior
Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que
deve ser mantida a matrícula efetuada por força de liminar,
para evitar danos severos ao estudante, se, durante a vigência
da medida de urgência, houver comprovação da conclusão do
ensino médio,  tendo em vista  restar  confirmada  a  situação
fática consolidada pelo decurso do tempo..

VISTOS.

Cuida-se  de  Remessa  Necessária  nos  autos  de  Mandado  de  Segurança
impetrado por Juliana Emanuela de Sousa Gaudêncio Santos, contra ato supostamente ilegal
praticado pelo Reitor da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB.

Narra  a  autora,  na  exordial,  ter  sido  aprovado  no  ENEM para  o  curso  de
Pedagogia na Universidade Federal da Paraíba - UFPB. Afirma que não consegiu realizar a
matrícula por não haver concluído o ensino médio, em razão do período de férias do Centro
de Educação de Jovens e Adultos – CEJAS, onde cursa o ensino médio, sustentando que,
antes do início das aulas na universidade, estaria em posso do dito documento.

Sobrevindo  a  sentença,  fls.  78/80,  o  Magistrado  a  quo julgou  concedeu  a
segurança  pleiteada,  confirmando  liminar  anteriormente  concedida,  determinando  que  o
impetrado proceda à matrícula da promovente no referido curso, conforme sua aprovação no
ENEN.



Não houve apresentação de recurso voluntário (fls. 84).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do
recurso oficial – fls. 89/94.

É o relatório.

DECIDO. 

Consoante relatado, a promovente foi provada para o curso de Pedagogia na
Universidade  Estadual  da Paraíba  – UEPB. Todavia,  a  matrícula  foi negada,  eis  que não
apresentou certificado de conclusão de ensino médio.

No decorrer do processamento do  mandamus, houve a concessão de medida
liminar a fim de que o Reitor da instituição de ensino superior efetuasse a sua matrícula, cujo
teor, posteriormente, foi confirmado por sentença, com base na teoria do fato consumado.

Pois bem.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional assim prevê:

“Art.  44.  A educação superior abrangerá os seguintes cursos e
programas:
(...)
II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o
ensino  médio  ou  equivalente  e  tenham  sido  classificados  em
processo seletivo
(...)”

Conclui-se, portanto,  que a legislação aplicável ao presente caso é clara em
condicionar a matrícula nos cursos de nível superior à conclusão do Ensino Médio.

Por outro lado, cabe ao julgador, na aplicação da lei, zelar pelo bom senso e
razoabilidade,  evitando  adotar  posicionamento  adstrito  ao  sentido  literal  e  abstrato  do
comando legal, aplicando o dogmatismo jurídico em prejuízo dos princípios constitucionais
que norteiam o direito à educação.

Por isso, esta Corte de Justiça, baseada em julgados só Superior Tribunal de
Justiça,  possui entendimento no sentido de que deve ser mantida a matrícula efetuada por
força de liminar, para evitar danos severos ao estudante, se, durante a vigência da medida de
urgência,  houver  comprovação  da  conclusão  do  ensino  médio,  tendo  em  vista  restar
confirmada a situação fática consolidada pelo decurso do tempo. Vejamos:

REMESSA  NECESSÁRIA.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO -
ENEM.  HABILITAÇÃO  PELO  SISU  PARA  VAGA  EM
UNIVERSIDADE ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO
ENSINO  MÉDIO.  CONCESSÃO  DE  LIMINAR  PARA
MATRÍCULA  EM  CURSO  SUPERIOR..  TEORIA  DO  FATO
CONSUMADO. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO. -
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido
de  que  deve  ser  mantida  a  matrícula  efetuada  por  força  de



liminar, para evitar prejuízos severos ao estudante, se, durante a
vigência  da  medida  de  urgência,  houver  a  comprovação  da
conclusão do ensino médio, tendo em vista restar configurada a
situação  fática  consolidada  pelo  decurso  do  tempo.  -
Considerando que a autora,  atualmente,  encontra-se  cursando
matemática  e  houve  a  conclusão  do  ensino  médio  durante  a
vigência da medida liminar, resta consolidada a situação fática
pelo  decurso  do  tempo,  pelo  que  não  é  recomendada  a  sua
desconstituição,  devendo  ser  aplicada  a  Teoria  do  Fato
Consumado.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00024717420148150011, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 06-06-
2017).

Oportunamente, transcrevo trechos do irretocável parecer ministerial de lavra
do Exmo. Procurador de Justiça Dr. Herbert Douglas Targino:

“No caso dos autos, a impetrante logrou êxito no vestibular para o
curso  de  Pedagogia  da  UEPB,  entretanto,  por  questões
burocráticas, não teve seu diploma da conclusão de ensino médio
expedido em tempo oportuno para a matrícula na instituição, faso
que ensejou a propositura da presente ação.

Insta assinalar, por relevante, que o ano letivoestava próximo de
seu início, não se afigurando razoável admitir que a impetrante
tivesse seus estudos comprometidos em face de uma demora dos
órgão certificadores,  conduzindo a uma situação absolutamente
desarrazoada.

Ademais,  vê-se  que  ao  caso  em  comento  autorizar-se-ia  a
aplicação da teoria do fato consumado, pela impossibilidade de
reversão  do  julgamento,  devendo-se  encerrar  a  lide
definitivamente.

Na dicção da Corte Superior, a aplicação da denominada teoria
pressupõe  uma  situação  ilegal  consolidada  no  tempo,  em
decorrência  da  concessão de  liminar,  ou  de  ato  administrativo
praticado por autoridade competente para se reconhecer o direito
sobre determinada situação que ainda não ocorreu.

Assim  sendo,  se  a  decretação  da  nulidade  é  feita  tardiamente,
quanto à inércia da Administração já permitiu  se constituíssem
situações de fato revestidas de forte aparência de legalidade,  a
pronto  de  fazer  gerar  nos  espíritos  a  convicção  de  sua
legitimidade, seria deveras absurdo que, a pretexto da eminência
do  Estado,  concedesse-se  às  autoridades  um  poder-dever
indefinido de autotutela. (...)” (fls. 91) (SIC)

 
In casu,  ficou evidenciada a aptidão intelectual da impetrante,  tanto que foi

aprovada no ENEM, para o curso de Pedagogia - UFPB, cuja concorrência e dificuldade, por
se tratar de uma faculdade pública, é de conhecimento de todos. 

Portanto, restando demonstrada a capacidade cognitiva da autora, esta possui o
direito de obter o certificado da conclusão do ensino médio, ainda que não tivesse completado



18 (dezoito) anos de idade ao tempo da sua matrícula, sendo ilegal o ato administrativo que
nega tal pretensão, por violação aos arts. 205 e 208 da Constituição Federal. 

Por fim,  recentemente  foi editada a  súmula nº 51 desta Corte,  nos exatos
termos acima postos, in verbis: 

 “A exigência de idade mínima para obtenção de certificado de
conclusão do ensino médio requerido com base na proficiência
obtida no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM viola o art.
208,  V,  da  Constituição  Federal,  bem  como  os  princípios  da
razoabilidade e da proporcionalidade,  pouco importando que a
restrição etária esteja expressa ou implicitamente preceituada por
lei ou por ato administrativo normativo”. 
(Súmula 51 do TJ-PB)

Diante do exposto, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC/2015, bem como em
harmonia  com  o  parecer  do  Ministério  Público,  NEGO  PROVIMENTO  ao  reexame
necessário, para manter a sentença que julgou procedente o pedido exordial. 

P.I. Cumpra-se.

João Pessoa, 16 de abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto
        RELATOR                             
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