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Acórdão
Remessa Oficial e Apelações nº 0001531-81.2013.815.2004

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Apelantes: Bertha Maria Soares de Andrade e outros – Adv.: Elenir Alves da 
Silva Rodrigues.

Apelante:  Estado  da  Paraíba,  representado  por  seu  Procurador  Renan  de 
Vasconcelos Neves.

Impetrado:  Cursos Preparatórios Ltda.

Remetente:  Juízo  de  Direito  da  Primeira  Vara  da  Infância  e  Juventude  da 
Comarca da Capital

EMENTA:  REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÕES. 
DIREITO  À  EDUCAÇÃO.  MENORES  DE  IDADE. 
APROVAÇÃO  EM VESTIBULAR.  NÃO  CONCLUSÃO 
DO  ENSINO  MÉDIO.  REALIZAÇÃO  DE  EXAME 
SUPLETIVO NEGADA.  CONCESSÃO  PARCIAL  DA 
ORDEM.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  PARA  OS 
ESTUDANTES  QUE  RESIDEM  EM  OUTROS 
ESTADOS.  RECURSOS.  PRELIMINAR  DAS 
CONTRARRAZÕES.  PERDA  DO  OBJETO  PELA 
APROVAÇÃO  NO  SUPLETIVO.  REJEIÇÃO. 
APELAÇÃO  DOS  IMPETRANTES.  LEGITIMIDADE 
PASSIVA  DA  AUTORIDADE  COATORA  E  DO 
ESTADO  DA  PARAÍBA,  POR  SEUS  ÓRGÃOS. 
ACOLHIMENTO.  MÉRITO  DOS  RECURSOS. 
APLICAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA 
EDUCAÇÃO.  EXAME SUPLETIVO PARA  OBTENÇÃO 
DO  CERTIFICADO  DE  APROVAÇÃO. 
POSSIBILIDADE.  DESPROVIMENTO  DA 
REMESSA  OFICIAL  E  DO  RECURSO  DO 
ESTADO.  PROVIMENTO  DA  APELAÇÃO  DOS 
IMPETRANTES.
A simples  aprovação dos  impetrantes  no  exame 
supletivo de segundo grau, para o qual obtiveram 
liminar  favorável,  não  é  causa  de  perda 
superveniente do objeto da lide.
O Estado da Paraíba, por suas secretarias ou outro 
órgão específico, possui legitimidade passiva para 
mandado  de  segurança  em  que  o  impetrante 
postula  direito  de  se  matricular  e  participar  de 
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curso  supletivo,  com  posterior  recebimento  de 
certificado de  conclusão do ensino  médio,  ainda 
que  resida  em  outro  estado  da  federação 
(precedentes).
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 ascensão nos níveis de escolaridade.
A  realização  de  exame  supletivo  para  obter 
certificado de ensino médio, por estudante menor 
de  dezoito  anos,  aprovado  em  vestibular,  não 
caracteriza burla ao sistema educacional, quando 
seu objetivo é apenas ingressar  na universidade 
por ter demonstrado capacidade intelectual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
rejeitar  a  preliminar  de  perda  do  objeto  e  acolher  a  de  ilegitimidade 
passiva.  No mérito,  por  igual  votação,  negar  provimento  à  remessa e ao 
apelo  do  Estado  e,  dar  provimento  aos  recursos  dos  impetrantes,  nos 
termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Oficial e  Apelações  interpostas  por 
Bertha  Maria  Soares  de  Andrade,  Maria  Allyne  Correia  de  Araújo, 
Carolina Cabal de Melo Maia, Renan Rodrigues Alves, Beatriz Philppsen 
Vieira,  Maina  Guedes  Alcoforado  e  o  Estado  da  Paraíba hostilizando  a 
Sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de 
ato supostamente ilegal e abusivo praticado pelo  Diretor do 2001 Colégio e 
Cursos Preparatórios LTDA.

Rebeca  Walenska  Cabral  da  Silva,  Daniel  Carneiro  de 
Andrade Filho e Kaio Trigueiro Brito e os seis Apelantes impetraram o mandado 
de  segurando  objetivando  assegurar  o  direito  de  se  submeterem  ao  exame 
supletivo realizado pelo Instituto de Ensino 2001 Colégio e Cursos Preparatórios 
LTDA, por serem menores de dezoito anos na data da inscrição e terem sido 
aprovados em vestibulares de diferentes faculdades.

O  Magistrado  deferiu  a  liminar  em  favor  de  todos  os 
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Impetrantes  (fls.  80/82),  determinando  que  a  autoridade  efetuasse  as 
matrículas, submetendo-os ao Exame Supletivo do 2º Grau.

O  Estado  da  Paraíba  interveio  no  feito  (fls.  86/90), 
requerendo a denegação da segurança, e a Representante do Ministério Público 
ofereceu parecer (fls. 92/96), opinando pela concessão em parte, em favor dos 
Impetrantes Rebeca Walenska Cabral da Silva, Daniel Carneiro de Andrade Filho 
e  Kaio  Trigueiro  Brito,  por  residirem nesta  Capital,  e  denegação para  Bertha 
Maria Soares de Andrade, Maria Allyne Correia de Araújo, Carolina Cabral  de 
Melo  Maia,   Beatriz  Philppsen  Vieira,  Marina  Guedes  Alcoforado  e  Renan 
Rodrigues  Alves,  visto  que  residem  em  outros  Estados  da  Federação,  os 
primeiros em Recife – PE, e o último em Natal – RN, inclusive pelo fato de que lá 
desenvolveram suas atividades acadêmicas.

Na Sentença (fls. 98/104), o Magistrado acolheu a arguição 
de  ilegitimidade  passiva  do  Estado  da  Paraíba,  por  meio  da  Secretaria  de 
Educação, em relação aos Impetrantes  Bertha Maria Soares de Andrade, Maria 
Allyne Correia de Araújo, Carolina Cabal de Melo Maia, Renan Rodrigues Alves, 
Beatriz Philppsen Vieira, Marina Guedes Alcoforado, visto que residem em outros 
Estados, declarando extinto o processo sem resolução de mérito.

Em relação aos demais Impetrantes e motivado no fato de 
que a idade mínima de dezoito anos, exigida na Portaria n.º 04/2010, mostra-se 
desproporcional, visto que não pode ser obstáculo à aquisição de direito legítimo; 
o desenvolvimento intelectual não está atrelado à idade biológica do indivíduo, o 
Art.  47,  §2º,  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  prevê  hipótese  de 
abreviação da duração do curso de estudantes que demonstrem extraordinário 
aproveitamento,  o  Art.  24  da  referida  Lei  contempla  o  avanço  de  etapas, 
independente da escolarização anterior; e que a jurisprudência dos tribunais tem 
admitido  pleitos  semelhantes,  concedeu  a  segurança  em  favor  dos  três 
Impetrantes que residem nesta Capital, para confirmar a liminar anteriormente 
concedida em favor deles, cassando-a em relação aos demais.

Bertha Maria Soares de Andrade, Maria Allyne Correia 
de Araújo, Carolina Cabal de Melo Maia, Renan Rodrigues Alves, Beatriz 
Philppsen Vieira e Marina Guedes Alcoforado  interpuseram Apelação (fls. 
111/119), arguindo que o Estado da Paraíba, por ser o detentor do dever de 
proporcionar a educação, e notadamente pelo fato de ter delegado poderes ao 
2001 Colégio e Cursos Preparatórios Ltda, é parte legítima para figurar o polo 
passivo do Mandado de Segurança.

Aduziu, ainda, que apesar de residirem em outros Estados, o 
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caso discutido no processo é de competência territorial, conforme Art. 114 do 
CPC,  portanto,  relativa,  e  como  a  parte  ré  não  se  manifestou  no  momento 
oportuno, esta se prorrogou, e por isso não poderia o Magistrado ter declinado 
da competência de ofício.

No mérito, defenderam que o caso é de aplicação da teoria 
do  fato  consumado,  visto  que  a  modificação  da  situação  real  acarreta-lhes 
maiores  danos,  porquanto  já  estão  matriculados  nas  universidades, 
respectivamente nos cursos para os quais prestaram vestibulares.

Pugnaram pelo provimento do Recurso.

Nas  razões  recursais  do  Estado  da  Paraíba (fls. 
124/129),  o  Apelante  aduziu que a Resolução n.º  229/2002, ao exigir  idade 
mínima para o estudante se submeter a exame supletivo, não ultrapassou os 
limites normativos, visto que a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, 
em seu  Art.  38,  §1º,  II,  dispõe  que o  sistema de  ensino  manterá,  para  os 
maiores  de  18  anos,  cursos  e  exames  supletivos  que  os  habilitem  ao 
prosseguimento de estudos em caráter regular.

Aduziu  que  o  descumprimento  dessa  norma  importa  em 
violação ao disposto no Art. 37, I e II, da Constituição Federal, que assegura 
igualdade  de  condições  e  acessibilidade  aos  cargos  públicos,  com 
preenchimentos dos requisitos exigidos em lei, e manter a Sentença importaria 
em inobservância do princípio constitucional da isonomia.

Pugnou  pelo  provimento  do  Recurso  para  que  fosse 
reformada a sentença, denegando da segurança a todos os Impetrantes.

Intimados,  o  Estado  da  Paraíba  e  os 
Impetrantes/Recorrentes  não  ofereceram contrarrazões,  conforme  certidão  de 
fls. 136.

O  2001  Colégio  e  Cursos  Preparatório  Ltda  ofereceu 
Contrarrazões (fls. 147/155), arguindo, preliminarmente, falta superveniente de 
interesse processual,  em decorrência da perda do objeto,  visto que a liminar 
anteriormente concedida foi integralmente cumprida, os Impetrantes realizaram 
as provas do exame supletivo,  obtiveram o resultado exigido  e receberam o 
certificado de aprovação e conclusão do ensino médio.

Aduziu ser parte ilegítima para responder à demanda, visto 
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que ele Apelado apenas cumpriu a ordem emanada da Resolução n.º 229/2002 
do Conselho Estadual de Educação, que em seu Art. 30, §§ 1º a 3º, possibilita o 
exame supletivo no ensino médio para maiores de dezoito anos, e por isso a 
Autoridade coatora seria o representante do CEE, que está diretamente vinculado 
ao Estado da Paraíba.

No  mérito,  arguiu  que  inexiste  direito  líquido  e  certo  em 
favor  dos  Impetrantes,  porquanto  não  preencheram  o  requisito  idade  para 
obtenção do certificado almejado, conforme exigido no Art.  38, II,  da Lei  de 
Diretrizes de Base da Educação.

A Procuradoria de Justiça ofereceu Parecer  (fls.  175/187), 
opinando  pela  rejeição  da  preliminar  de  perda  do  objeto  e  acolhimento  da 
legitimidade  passiva.  No  mérito,  pugnou  pelo  provimento  do  Recurso  dos 
Impetrantes e desprovimento da Apelação do Estado da Paraíba, por entender 
que não houve perda do objeto da lide, visto que o interesse processual consiste 
na totalidade do provimento jurisdicional solicitado, a legitimidade passiva tem 
liame com o ato da autoridade que negou o direito dos Impetrantes fazerem o 
Supletivo 2º Grau, e que a educação é direito a todos, assegurado no Art. 205 da 
CF, e por isso não há impedimento para inscrição em curso supletivo de pessoa 
menor de dezoito anos, visto que a vedação do Art. 38 da Lei n.º 9.394/96 não é 
razoável e que, ao caso concreto, deve ser aplicada a teoria do fato consumado, 
diante do longo tempo da consolidação da situação assegurada na Decisão.

É o relatório.

V O T O

Da preliminar de perda do objeto.

Entendo que no caso concreto não há perda do objeto da 
lide com a aprovação dos Impetrantes no Exame Supletivo, visto que eles se 
submeteram ao certame amparados em liminar  concedida neste mandado de 
segurança, que na essência é decisão precária,  que só se consolida com sua 
confirmação da sentença.

No caso, como o objeto da lide é exatamente a realização do 
exame supletivo, os Impetrantes continuam precisando de decisão definitiva que 
assegure o direito submetido à apreciação do Judiciário.

Assim, rejeito a preliminar de perda do objeto, arguida 
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nas Contrarrazões do 2001 Colégio e Cursos Preparatório Ltda

Analiso, inicialmente, o Recurso dos apelantes Bertha Maria 
Soares de Andrade, Maria Allyne Correia de Araújo, Carolina Cabral de Melo Maia, 
Renan Rodrigues Alves, Beatriz Philppsen Vieira e Maina Guedes Alcoforrado.

Defendem os Recorrentes que a legitimidade passiva é do 
Diretor do Colégio 2001 e Cursos Preparatórios Ltda, que agiu por delegação do 
Poder Público Estadual, sendo o administrador a autoridade coatora.

O  pleito  dos  Apelante  se  volta  contra  ato  de  autoridade 
delegada  do  Estado  da  Paraíba,  que  recebeu  poderes  para  realizar  cursos  e 
exames supletivos para alunos do ensino fundamental e médio.

A  jurisprudência  deste  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  firmou 
entendimento  no  sentido  de  que  o  Estado  da  Paraíba,  por  seus  órgãos  ou 
delegados, é parte legítima para ação de mandado de segurança que se pleiteia 
inscrição em exame supletivo do ensino fundamental, ainda que o impetrante 
resida em outro Estado da Federação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
OBTENÇÃO DE NOTA SATISFATÓRIA. APROVAÇÃO 
NO ENEM. EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO. 
MATRÍCULA  DE  MENOR  DE  18  ANOS  EM 
SUPLETIVO. NEGATIVA. DEFERIMENTO DA TUTELA 
EMERGENCIAL  EM  PRIMEIRO  GRAU.  EVENTO  JÁ 
REALIZADO.  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA. 
ILEGITIMIDADEPASSIVA  AD  CAUSAM. 
ACOLHIMENTO PELA SENTENCIANTE. IMPETRANTE 
RESIDENTE EM OUTRO ESTADO. IRRELEVÂNCIA. 
AGENTE  DELEGADO.  SENTENÇA  REFORMADA. 
SITUAÇÃO  CONSOLIDADA.  MATURIDADE 
INTELECTUAL.  CONFIRMAÇÃO.  PROVIMENTO  DO 
RECURSO.  Na condição de agente de pessoa 
jurídica no exercício de atribuições do poder 
público,  o  diretor  do  colégio  e  curso 
preparatórios  Ltda  tem  legitimidade  de 
integrar a lide em que o impetrante postula o 
direito  de  se  matricular  para  participar  de 
curso  supletivo,  com posterior  recebimento 
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de certificado de conclusão do ensino médio. 
A residência ou domicílio do impetrante não 
tem  o  condão  de  provocar  a  ilegitimidade 
passiva  ad  causam do  impetrado,  uma  vez 
que, no desempenho de atividade delegada, o 
diretor de entidade privada, correspondente 
a  cursos  supletivos,  detém  condições  de 
promover a matrícula almejada. Reforma-se 
a sentença, por não ter observado a situação 
fática  já  consolidada,  bem  como  por  não 
atentar  ao  princípio  da  razoabilidade,  os 
quais socorrem o requerente, que deu prova 
suficiente  de  sua  capacidade  intelectiva, 
restando  aprovado  em  exame  antes  de 
atingir os dezoito anos exigidos no edital nº 
01/2011, conforme resolução nº 119/2011, 
em seu item 1º letra ¿d¿, editado pela geeja. 
Gerência executiva de educação de jovens e 
adultos. (TJPB; APL 0000985-26.2013.815.2004;  
Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  
Leandro dos Santos; DJPB 03/10/2014; Pág. 12).  
Grifo do Relator.

Assim, não há espaço para se acolher a tese da ilegitimidade 
passiva do Estado da Paraíba por residirem os Apelantes em outros estados da 
federação, e por isso deve a Sentença ser reformada nesse ponto.

Quanto às demais questões discutidas nos Recursos, passo a 
analisá-las em conjunto.

Os Impetrantes objetivaram a concessão da ordem para que 
pudessem garantir o seu direito de inscrição no supletivo, e concluindo o exame, 
fosse oportunizado o ingresso nos cursos superiores para os quais prestaram 
vestibular.

O Art. 208, V, da Constituição Federal preceitua:

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 
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capacidade de cada um.

Como se pode inferir, o artigo e inciso acima concedem ao 
educando  o  direito  de  acesso  aos  níveis  mais  elevados  do  ensino,  não 
especificando vinculação de idade para ascensão acadêmica.

Convém registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça vem entendendo que o estudante, ainda que não tenha alcançado a 
idade de dezoito  anos e terminado o ensino médio,  pode,  excepcionalmente, 
realizar o supletivo, a fim de obter o certificado de conclusão do segundo grau e 
ingressar  em  curso  de  ensino  superior  para  o  qual  foi  aprovado  mediante 
vestibular. 

Porém, se o objetivo da realização do supletivo é superar 
reprovação em ensino regular, a Corte Superior de Justiça entende que se estaria 
burlando o sistema educacional, conforme entendimento do STJ no julgamento 
do Resp 1.394.719-DF, de relatoria do Min. Mauro Campbell Marques:

“No presente caso, o recorrente foi reprovado em 
três  disciplinas  (Biologia  Física  e  Português)  em 
seu curso regular. A matrícula do aluno que ainda 
não  atingiu  a  maioridade  em  curso  supletivo  é 
medida  excepcional,  devendo  ser  autorizada 
somente em raríssimos casos, quando comprovada 
a  capacidade  e  maturidade  intelectual  do 
estudante, o que não ocorreu nos autos onde o 
recorrente reprovou em três importantes matérias 
curriculares. Entender de modo contrário é admitir 
que a reprovação no ensino regular de quem está 
na idade legal  adequada poderia  ser  ignorada e 
superada  pelo  ingresso  no  curso  supletivo, 
burlando o sistema educacional”.

No caso concreto, os Impetrante demonstraram capacidade 
intelectual  e  foram  aprovados  em  cursos  de  nível  superior,  mas  por  ainda 
estarem matriculados na 3.ª série do ensino médio o exame supletivo teria a 
finalidade de obter o certificado de conclusão de segundo grau, a fim de que 
possam  realizar  as  suas  matrículas  para  as  faculdades  que  obtiveram 
aprovações, o que demonstra que não há o que se falar em burla ao sistema 
educacional de ensino. 
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Registre-se  que,  recentemente,  o  Superior  Tribunal  de 
Justiça assentou: 

“o exame supletivo especial, para os menores de 
18  (dezoito)  anos,  deve  ser  examinado  sob  o 
aspecto  da  razoabilidade.  In  casu,  visto  que  o 
estudante se encontra matriculado e cursando o 
3º  período  do  curso  de  Direito,  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. 
Situação  jurídica  consolidada  com o  decurso  do 
tempo, que merece 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. Recurso especial 
provido. (REsp 1289424/SE, Rel.: Ministra ELIANA 
CALMON, T2- Segunda Turma, D.J:11/06/2013.)

A  jurisprudência  desta  Corte  é  vasta  nesse  sentido. 
Vejamos:

CONSTITUCIONAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
MENORES  DE  DEZOITO  ANOS  APROVADOS  EM 
VESTIBULAR.  PEDIDO  DE  PARTICIPAÇÃO  EM 
EXAME  SUPLETIVO  VISANDO  OBTER 
CERTIFICADO  DE  CONCLUSÃO  DO  ENSINO 
MÉDIO.  SEGURANÇA  CONCEDIDA.  RECURSO 
OFICIAL. LIMITAÇÃO DE IDADE PREVISTA NA LEI 
DE  DIRETRIZES  E  BASES  DA  EDUCAÇÃO 
PREVALÊNCIA  DAS NORMAS  DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  208,  V,  DA 
CARTA  MAGNA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  A  limitação  da 
idade mínima para o aluno se submeter a exame 
supletivo (18 anos) prevista na Lei de diretrizes e 
bases  da  educação  esbarra  na  garantia 
constitucional de acesso aos níveis mais elevados 
do ensino, segundo a capacidade de cada um (art. 
208,  V,  da  cf).  Assim,  considerando  que  os 
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impetrantes são menores de dezoito anos, porém 
aprovados  em  vestibular,  não  verifico  qualquer 
restrição  aos  mesmos  realizarem  o  exame 
supletivo justamente com o objetivo de receber o 
certificado de conclusão do ensino médio. (TJPB; 
Rec.  999.2013.001537-6/001;  Terceira  Câmara 
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  José  Aurélio  da 
Cruz; DJPB 31/10/2013; Pág. 16) 

CONSTITUCIONAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
MENOR  DE  DEZOITO  ANOS  EMANCIPADO  E 
APROVADO  EM  VESTIBULAR.  PEDIDO  DE 
PARTICIPAÇÃO EM EXAME SUPLETIVO VISANDO 
OBTER CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO 
MÉDIO.  SEGURANÇA  CONCEDIDA.  RECURSO 
OFICIAL. LIMITAÇÃO DE IDADE PREVISTA NA LEI 
DE  DIRETRIZES  E  BASES  DA  EDUCAÇÃO. 
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  208,  V,  DA 
CARTA  MAGNA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO  DO RECURSO.  A  limitação  da 
idade mínima para o aluno se submeter a exame 
supletivo (18 anos) prevista na Lei de diretrizes e 
bases  da  educação  esbarra  na  garantia 
constitucional de acesso aos níveis mais elevados 
do  ensino,  segundo  a  capacidade  de  cada  um 
(art.  208, V, da cf). Assim, considerando que o 
impetrante era menor de dezoito anos quando do 
ajuizamento  da  ação,  porém  emancipado  e 
aprovado  em  vestibular,  não  verifico  qualquer 
restrição  ao  mesmo  realizar  o  exame  supletivo 
justamente  com  o  objetivo  de  receber  o 
certificado de conclusão do ensino médio. (TJPB; 
Rec.  200.2012.079355-5/001;  Terceira  Câmara 
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  José  Aurélio  da 
Cruz; DJPB 31/10/2013; Pág. 15)  

APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
MENOR.  APROVAÇÃO  EM  VESTIBULAR  PARA 
CURSO  DE  ENSINO  SUPERIOR.  INSCRIÇÃO  EM 
EXAME SUPLETIVO PARA COMPLETAR O ENSINO 
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MÉDIO.  NEGATIVA  SOB  O  FUNDAMENTO  DA 
MENORIDADE.  IMPOSSIBILIDADE.  DIREITO 
BÁSICO À  EDUCAÇÃO.  DIGNIDADE  DA PESSOA 
HUMANA.  INTERPRETAÇÃO  TELEOLÓGICA  DOS 
ARTS.  205  E  208  DA  CARTA  MAGNA.  DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 
PROVIMENTO.  Não  se  mostra  justo  e  razoável 
que, sob o fundamento da menoridade, indivíduo 
menor,  aprovado  em  instituição  de  ensino 
superior, seja impedido de inscrever-se em curso 
supletivo  visando obter  certificado de conclusão 
do ensino médio. A Constituição Federal garante o 
acesso a todos os níveis mais elevados de ensino, 
de acordo com a capacidade individual  de cada 
estudante, sem distinção de sua faixa etária, nos 
termos do art. 208. (TJPB; AC 098.2012.000113-
0/001; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. 
Juiz  Conv.  Aluizio  Bezerra  Filho;  DJPB 
07/06/2013; Pág. 19) 

REMESSA  OFICIAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
EXAME SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA. ART. 38, § 1º, 
DA LEI Nº 9.394/96. INTERPRETAÇÃO À LUZ DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. Aprovação em 
vestibular  de  instituição  de  ensino  superior. 
Matrícula  efetivada.  Teoria  do  fato  consumado. 
Desprovimento da remessa. Conquanto o art. 38, 
§  1º,  da Lei  de diretrizes  e  bases  da educação 
nacional  (Lei  n.  º  9.394/96)  estabeleça a  idade 
mínima de dezoito anos para prestação do exame 
supletivo,  tal  dispositivo deve ser interpretado à 
luz do regime constitucional dado à educação pela 
Constituição Federal de 1988. Segundo ele, deve-
se garantir à impetrante o pleno desenvolvimento 
de  sua  pessoa,  o  preparo  para  o  exercício  da 
cidadania  e  a  qualificação  para  o  trabalho  (art. 
205,  CF),  permitindo-lhe  realizar  a  prova 
supletiva,  concluir  o  ensino  médio  e,  por  fim, 
matricular-se  no  curso  superior  para  o  qual  foi 
aprovada.  "o  aluno  aprovado  em  concurso 
vestibular,  a  despeito  de  não  possuir  a  idade 



Processo Nº 0001531-81.2013.815.2004

mínima de dezoito anos exigida pelo art. 38, § 1º, 
II,  da  Lei  n.  º  9.394/96,  obteve,  em  sede  de 
liminar  em mandamus,  o direito  de inscrever-se 
em  curso  supletivo  para  fins  de  conclusão  do 
ensino médio, viabilizando sua matrícula em curso 
superior. Deveras, consumada a matrícula para o 
exame  supletivo  naquela  oportunidade,  o 
impetrante,  ora  recorrente,  obtendo  êxito  nos 
exames, logrou a expedição do seu certificado de 
conclusão  do  2ª  grau,  pelo  que  se  impõe  a 
aplicação da teoria do fato consumado" (STJ, RESP 
900.263/RO,  DJ  12.12.2007).  Desprovimento  da 
remessa  oficial.  (TJPB;  Rof  200.2006.030345-
6/001;  João  Pessoa;  Rel.  Des.  Manoel  Soares 
Monteiro; DJPB 09/07/2008; Pág. 5)  

REEXAME  NECESSÁRIO  EM  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  EXAME  SUPLETIVO.  MENOR 
EMANCIPADO. EXIGÊNCIA DA IDADE MÍNIMA DE 
18 ANOS COMO CONDIÇÃO PARA O CANDIDATO 
PRESTAR  AS  PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE. 
AQUISIÇÃO  DA  CAPACIDADE  PLENA  PARA 
PRATICAR  QUALQUER  ATO  DA  VIDA  CIVIL. 
DISPOSIÇÃO  EDITALÍCIA  QUE  SE  TORNA 
DESARRAZOADA  E  DESPROPORCIONAL. 
PRECEDENTES  DESTE  TRIBUNAL.  SEGURANÇA 
CONCEDIDA.  DESPROVIMENTO.  1.  O  menor 
emancipado  detém  a  plena  capacidade  para 
praticar todos os atos da vida civil, pois, segundo 
o parágrafo único do artigo 5º do Código Civil, a 
consequência  legal  do  ato  de  emancipação  é 
justamente pôr fim à incapacidade do menor.  2. 
Desse modo, o menor que adquire a condição de 
emancipado  torna-se  plenamente  capaz  para  a 
prática  de  atos  da  vida  civil  que  exigem 
maturidade elevada (contrair matrimônio, comprar 
e  adquirir  bens,  ser  sócio  de  empresa,  dentre 
outras  obrigações),  tudo  isso  sem  assistência 
legal.  3.  Portanto,  in casu, a exigência da idade 
mínima de 18 anos, em norma regulamentar, para 
que o menor emancipado possa prestar o exame 
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supletivo,  torna-se  desarrazoada  e 
desproporcional.  (TJPB;  ROf  0084800-
61.2012.815.2001; Segunda Câmara Especializada 
Cível; Rel. Juiz Conv. João Batista Barbosa; DJPB 
13/12/2013; Pág. 27)

ADMINISTRATIVO.  Agravo  de  instrumento. 
Mandado  de  segurança.  Exame  supletivo. 
Exigência legal de idade mínima de dezoito anos. 
Inscrição  negada.  Menor  emancipado.  Aprovação 
em  vestibular.  Capacidade  intelectual.  Acesso  à 
educação  segundo  a  capacidade  de  cada  um. 
Garantia  constitucional.  Requisitos  legais 
demonstrados.  Provimento.  Para  a  concessão  da 
medida  liminar  em  sede  mandamental  faz-se 
necessário  a  presença  obrigatória  dos  requisitos 
legais  esculpidos  no  art.  7º,  III,  da  Lei  n. 
12.016/09,  quais  sejam:  “fumus  boni  iuris”  e  o 
“periculum  in  mora”.  Assim,  preenchidos  esses 
requisitos,  é  de  ser  concedida  a  medida 
antecipatória. Embora a Lei nº 9.394/ 96 apenas 
permita acesso ao exame supletivo ao estudante 
maior de 18 (dezoito) anos, certo é que dito óbice 
deve ser afastado com a emancipação, uma vez 
que  ao  menor  emancipado  é  permitido  praticar 
todos os atos da vida civil. O inciso V do art. 208 
da Constituição Federal preceitua que o dever do 
estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia  de  acesso  aos  níveis  mais  elevados  do 
ensino, segundo a capacidade de cada um. (TJPB; 
AI  200.2012.124539-9/001;  Segunda  Câmara 
Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Aluizio Bezerra 
Filho; DJPB 03/10/2013; Pág. 13)

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  EXAME  SUPLETIVO. 
MENOR  EMANCIPADO.  EXIGÊNCIA  DA  IDADE 
MÍNIMA DE 18 ANOS COMO CONDIÇÃO PARA O 
CANDIDATO  PRESTAR  AS  PROVAS. 
IMPOSSIBILIDADE.  AQUISIÇÃO  DA  CAPACIDADE 
PLENA PARA PRATICAR QUALQUER ATO DA VIDA 
CIVIL.  DISPOSIÇÃO  EDITALÍCIA  QUE  SE  TORNA 
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DESARRAZOADA  E  DESPROPORCIONAL. 
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SEGURANÇA
CONCEDIDA.  1.  O  menor  emancipado  detém  a 
plena capacidade para praticar  todos os atos  da 
vida  civil,  pois,  segundo  o  parágrafo  único  do 
artigo 5º do código civil, a consequência legal do 
ato de emancipação é justamente pôr
fim à incapacidade do menor. 2. Desse modo, o 
menor  que  adquire  a  condição  de  emancipado 
torna-se plenamente capaz para a prática de atos 
da  vida  civil  que  exigem  maturidade  elevada 
(contrair matrimônio, comprar e adquirir bens, ser 
sócio de empresa, dentre outras obrigações), tudo 
isso sem assistência legal. 3. Portanto, in casu, a 
exigência da idade mínima de 18 anos, em norma 
regulamentar,  para  que  o  menor  emancipado 
possa  prestar  o  exame  supletivo,  torna-se 
desarrazoada  e  desproporcional.  (TJPB;  MS 
999.2011.001479-5/001;  Tribunal  Pleno;  Relª 
Juíza  Conv.  Vanda  Elizabeth  Marinho;  DJPB 
27/06/2012; Pág. 7) Diante do exposto, utilizo-me 
do “caput”, do art. 557, da Lei Adjetiva Civil, com 
base  nas  decisões  desta  Corte  de  Justiça,  para 
negar seguimento a ambos os recursos.”

Vale  registrar  que  os  Impetrantes  foram  aprovados  nos 
vestibulares,  conforme  se  infere  dos  documentos  (fls.  11/66),  sendo  Bertha 
Maria Soares de Andrade Lobo aprovada no curso de gastronomia da faculdade 
de Boa Viagem (fls.  11), Rebecca Walenska Cabral  da Silva para o curso de 
direito da faculdade UNIPÊ, Maria Allyne Correia de Araújo Lima no curso de 
administração de empresa da Faculdade Católica de Recife PE, Carolina Cabral de 
Mello Maia no curso de administração da Faculdade Maurício de Nassau, Daniel 
Carneiro de Andrade no curso de direito da FESP Faculdades, Kaio Trigueiro de 
Brito no curso de direito da Faculdade UNIPÊ, Marina Guedes Alcoforado Rego no 
curso  de  direito  da  FVB,  Beatriz  Philppsen  Vieira  no  curso  de  arquitetura  e 
urbanismo da Faculdade Damas e Renan Rodrigues Alves no curso de engenharia 
de produção da Universidade Potiguar

Por  outro  lado,  atualmente  sete  dos  Impetrantes  já 
completaram 18 anos e dois estão prestes a adquirir a maioridade civil, sendo 
razoável  a  concessão  da  segurança  em  favor  de  todos  eles,  conforme 
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entendimento jurisprudencial dominante do STJ e desta Corte, nos termos acima 
delineados.

Por fim, o STJ vem admitindo a aplicação da teoria do fato 
consumado para manter na faculdade o aluno que ingresso com idade inferior a 
dezoito anos, após aprovação no ENEN e convocação pelo SISU, por considerar 
que  prejuízo  maior  seria  modificar  a  situação  areal,  após  longo  tempo  de 
atividade acadêmica.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  AUSÊNCIA  DE  OMISSÕES.  ENSINO. 
CERTIFICADO  DE  CONCLUSÃO  DO  ENSINO 
MÉDIO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO 
DE  ORIGEM  NÃO  IMPUGNADO.  SÚM.  283/STF. 
APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO.
PRECEDENTES  DO  STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL 
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação do art. 535, inc. II, do 
CPC  quando  o  aresto  recorrido  adota 
fundamentação  suficiente  para  dirimir  a 
controvérsia, sendo desnecessária a manifestação 
expressa sobre todos os argumentos apresentados 
pelos litigantes.
2.  A  ausência  de  impugnação  de  fundamento 
autônomo apto, por si só, para manter o acórdão 
recorrido, atrai o disposto na Súmula 283/STF.
3.  Conforme a orientação jurisprudencial do 
STJ, aplica-se a teoria do fato consumado nas 
hipóteses  em  que  a  restauração  da  estrita 
legalidade ocasionaria mais danos sociais do 
que  a  manutenção  da  situação  consolidada 
pelo decurso do tempo em razão de ordem 
judicial  concedida  em  mandado  de 
segurança.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 460.157/PI, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES,  SEGUNDA TURMA, julgado 
em 20/03/2014, DJe 26/03/2014).

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO. 
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
REEXAME  NECESSÁRIO.  EXAME  SUPLETIVO. 
ACESSO  AO  ENSINO  SUPERIOR.  MENOR  DE  18 
ANOS.  RAZOABILIDADE.  SITUAÇÃO  FÁTICA 
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CONSOLIDADA COM O DECURSO DO TEMPO.
1. 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.
2.  In  casu,  visto  que  o  estudante  se  encontra 
matriculado e cursando o 3º período do curso de 
Direito,  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.
3. Situação jurídica consolidada com o decurso do 
tempo, que merece 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. Recurso especial provido.
(REsp 1289424/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 11/06/2013,  DJe 
19/06/2013).

Com essas considerações, rejeitada a preliminar de perda do 
objetivo e acolhida a arguição de legitimidade passiva da autoridade, no mérito, 
nego provimento ao Recurso do Estado da Paraíba e à Remessa Oficial e dou 
provimento à Apelação dos Impetrantes para conceder a segurança confirmando 
a liminar anteriormente deferida, e com a aprovação deles, que seja expedido o 
certificado de conclusão do ensino médio.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do julgamento os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro dos Santos.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus 
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 02 de 
dezembro de 2014.
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Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 


