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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE 
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  COM  ANTECIPAÇÃO  DE 
TUTELA.  MATRÍCULA  EM  CURSO  DE  NÍVEL 
SUPERIOR.  ENTREGA  DE  CERTIFICADO  DE 
CONCLUSÃO  DE  ENSINO  MÉDIO  EM  DATA 
POSTERIOR À MATRÍCULA E ANTES DO INÍCIO DAS 
AULAS. MATRÍCULA AGENDADA PARA DATA MUITO 
POSTERIOR  À  PROVA  DO  SUPLETIVO.   TEMPO 
SUFICIENTE  PARA  APRESENTAÇÃO  DO 
CERTIFICADO  DE  CONCLUSÃO  NO  PRAZO 
PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO.  MANIFESTA 
IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 557,  CAPUT,  
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  SEGUIMENTO 
NEGADO.

-   A mera aprovação no processo seletivo vestibular não 
enseja,  por si  só,  o  direito  subjetivo ao  candidato  de se 
matricular  no  ensino  superior,  devendo  este,  além  da 
aprovação, ter concluído o ensino médio, nos termos do 
artigo 44, II, da Lei nº 9.394/96.
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-  Estando  a  matrícula  agendada  para  o  período 
compreendido entre 12 a 23 de janeiro de 2015, ou seja, 
quase  02  (dois)  meses  após  a  realização  do  Exame 
Supletivo a que se submeteu o recorrente, há tempo mais 
que  suficiente  para  que  o  certificado  de  conclusão  do 
curso  possa  ser  apresentado  antes  da  matrícula,  nos 
moldes previstos no edital do concurso.

-  O art.  557,  caput, do CPC, confere poderes ao Relator 
para  negar  seguimento  monocraticamente  a  recurso 
manifestamente improcedente. 

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito 
suspensivo, interposto por José Lucindo da Silva, contra decisão interlocutória 
de  fl.  14/15  proferida  na  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  com Antecipação  de 
Tutela,  que indeferiu o pleito de antecipação de tutela,  por não preencher o 
autor o requisito do art. 44, inc. I da Lei nº 9.394/96, no ato da matrícula.

Sustenta o agravante às fls.02/12 que em nada prejudicaria 
as partes se o certificado de conclusão do ensino médio fosse entregue após a 
matrícula e antes do início das aulas, uma vez que estaria devidamente regular 
no início do curso.

Assevera  que  “negar  ao  agravante  a  realização  de  sua  
matrícula,  além de  confrontar  o  entendimento  jurisprudencial  dominante,  é  querer  
impedir seu ingresso no tão sonhado curso de Direito ao qual demonstrou ser capaz de  
cursar em face de sua aprovação no Concurso Vestibular”.

Afirma  que  “não  quer,  em  nenhum  momento,  deixar  de  
preencher os requisitos exigidos para ingresso no curso superior, o que a mesma quer é  
apenas apresentar o seu certificado de conclusão de ensino médio de forma posterior à  
matrícula, mas antes do início das aulas, uma vez que se submeterá ao Exame Supletivo  
em 16.11.2014”
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Requer a atribuição do efeito suspensivo ativo, para que 
seja concedida a antecipação da tutela, com base no art. 273 do CPC, a fim de 
que seja garantida a sua matrícula no curso de direito, eis que  aprovado através 
de Concurso Vestibular, possibilitando a entrega do certificado de conclusão de 
ensino médio após o ato da matrícula e antes do início das aulas.

 
No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

É o breve relatório. 

D E C I D O

Exmo. Dr. Marcos Coelho de Salles – Juiz convocado

Alega  o  agravante  que  foi  aprovado  em  concurso 
vestibular para o curso de direito do UNIPÊ – Centro Universitário de João 
Pessoa e  que em nada prejudicaria as partes se o certificado de conclusão do 
ensino médio fosse entregue após a matrícula e antes do início das aulas, uma 
vez que estaria devidamente regular no início do curso. 

Afirma  que  não  quer,  em nenhum momento,  deixar  de 
preencher os requisitos exigidos para ingresso no curso superior, o que deseja é 
apenas apresentar o seu certificado de conclusão de ensino médio de forma 
posterior à matrícula, mas antes do início das aulas, uma vez que se submeterá 
ao Exame Supletivo em 16.11.2014.

Pois bem.

Manuseando  o  caderno  processual,  verifico  que  não  há 
nenhum documento que informe a data em que a matrícula será realizada, nem 
mesmo a inicial da Ação de Obrigação de Fazer aponta tal data. 

Todavia,  acessando  o  sítio  eletrônico  do  agravado 
(www.unipe.br), observo que a matrícula para o semestre letivo 2015.1 do curso 
de  direito,  que  iniciará  em  02/02/2015,  está  agendada  para  o  período 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2013423-14.2014.815.0000                                                                                                



compreendido entre 12 a 23 de janeiro de 2015, ou seja, quase 02 (dois) meses 
após a realização do Exame Supletivo a que se submeteu o recorrente, tempo 
mais  que suficiente  para  que o  certificado de  conclusão do  curso  possa ser 
apresentado antes da matrícula., nos moldes previstos no edital do concurso.

Ademais, a mera aprovação no processo seletivo vestibular 
não enseja, por si só, o direito subjetivo ao candidato de se matricular no ensino 
superior, devendo este, além da aprovação, ter concluído o ensino médio, nos 
termos do artigo 44,  II,  da Lei  nº  9.394/96,  de forma que a apresentação do 
certificado de conclusão do ensino médio é requisito indispensável à realização 
do ato de matrícula.

Nesse sentido:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  APROVAÇÃO  EM  VESTIBULAR. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DO SEGUNDO 
GRAU.  EXIGENCIA  PREVISTA  PARA  EFETIVAÇÃO  DE 
MATRÍCULA EM  ENSINO  SUPERIOR.  (ART.  44,  II,  DA LEI  Nº 
9.394/96).  CONCESSÃO  DE  PRAZO,  COM  RESERVA DE  VAGA, 
PARA  REALIZAÇÃO  DE  CURSO  SUPLETIVO.  CANDIDATO 
MENOR  DE  DEZOITO  ANOS.  IMPOSSIBILIDADE,  AINDA QUE 
EMANCIPADO,  NOS TERMOS DO  ART.  6º  DA RESOLUÇÃO  Nº 
3/2010,  DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. RECURSO 
PROVIDO.  1.  Hipótese  em que  foi  deferida  liminar,  em sede  ação 
mandamental, para assegurar ao impetrante, menor de dezoito anos, 
reserva de vaga no curso de direito da faculdade 7 de setembro, sem 
que tenha concluído, na data da inscrição prevista para matrícula, a 
exigência editalícia de conclusão de ensino médio, sob a consideração 
de que o ora agravado irá se submeter à avaliação de conhecimentos 
correspondentes à conclusão do ensino médio. 2.  A mera aprovação 
no  processo  seletivo  vestibular  não  enseja,  por  si  só,  o  direito 
subjetivo ao candidato de se matricular no ensino superior, devendo 
este, além da aprovação, ter concluído o ensino médio, nos termos 
do  artigo  44,  II,  da  Lei  nº  9.394/96,  situação  não  vislumbrada  na 
hipótese vertente. 3. A Constituição Federal, ao assegurar a todos o 
acesso aos níveis mais elevados de ensino, considerando a capacidade 
de  cada  um,  não  objetivou  permitir  a  todos  o  acesso  ao  ensino 
superior sem que fossem observadas determinadas regras. 4. Por sua 
vez, a Lei de diretrizes e bases da educação estabeleceu em seu art. 44, 
II,  que  a  educação  superior  abrangerá  os  cursos  e  programas  de 
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graduação,  abertos  a  candidatos  que  tenham  concluído  o  ensino 
médio ou equivalente e tenham sido aprovados em processo seletivo. 
5.  "ademais,  o  ingresso  no  ensino  de  nível  superior  pressupõe 
obrigatoriamente a conclusão do ensino médio  ou equivalente,  não 
sendo  suficiente  apenas  o  eventual  sucesso  em  processo  seletivo, 
conforme exigência inscrita no artigo 44, II, da Lei nº 9.394/96. Cumpre 
frisar  que  não  se  trata  de  mero  decurso  do  tempo,  mas  de  ato 
administrativo  complexo  que  pressupõe  o  alcance  das  notas 
necessárias para passar em cada disciplina e a expedição de diploma 
pela autoridade competente. " (trf. 5ª região. Agtr nº 131801/01 - Pb. 
Órgão julgador: primeira turma. Relator: desembargador federal José 
Maria lucena. Dje de 14/06/2013. Decisão: unânime). 6. Desse modo, 
embora o ora agravante tenha logrado êxito no vestibular para o curso 
de direito  da faculdade 7  de  setembro,  ao se inscrever no  referido 
certame, tinha conhecimento das referidas regras. 6. Não fora isso, é 
oportuno consignar que, de acordo com o art. 38, §1º, inciso II, da Lei 
nº 9.394/96 (lei de diretrizes e bases da educação), o exame supletivo, 
no nível de conclusão do ensino médio, é destinado aos alunos que 
não  tiveram  acesso  ou  continuidade  de  estudos  na  idade  própria, 
exigindo-se, para a realização dos exames, a idade mínima de 18 anos 
7. Na mesma direção se posicionou o conselho nacional de educação 
através da resolução nº 3, de 15 de junho de 2010, ao estabelecer que a 
inscrição e realização de exames de conclusão de eja do ensino médio 
só é permitida àqueles que tiverem 18 (dezoito) anos completos. 8. Na 
mesma direção se posicionou o conselho nacional de educação através 
da  resolução  nº  3,  de  15  de  junho  de  2010,  ao  estabelecer  que  a 
inscrição e realização de exames de conclusão de eja do ensino médio 
só é permitida àqueles que tiverem 18 (dezoito) anos completos.  9. 
Ressalte-se que o parágrafo único do art.  6º  da citada resolução nº 
3/2010, do conselho nacional de educação, consta expressamente que a 
emancipação para os atos da vida civil não supre o requisito da idade 
mínima  exigida  para  a  participação  em  exames  supletivos.  10. 
Destarte, permitir aos estudantes que ainda não tenham concluído o 
segundo  grau,  a  matrícula  em  faculdades  implica  não  apenas  a 
violação da regra inserta no art. 208, V, da Constituição Federal, a qual 
exige  uma  interpretação  sistemática  com  o  art.  44,  II  da  Lei  de 
diretrizes e bases da educação, como também, a violação ao princípio 
da  isonomia,  porquanto  conferiria  tratamento  desigual  entre  os 
estudantes que juntamente com ele (agravante) estejam concluindo, 
este ano, o ensino médio, além de abrir um perigoso precedente para 
aqueles  que  não  querem  obedecer  as  normas  vigentes  para 
ingressarem  nas  instituições  de  ensino  superior.  11.  Agravo  de 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2013423-14.2014.815.0000                                                                                                



instrumento ao qual se dá provimento.  (TRF 5ª R.;  AGTR 0008878-
78.2013.4.05.0000;  CE;  Primeira  Turma;  Rel.  Des.  Fed.  Francisco 
Cavalcanti; DEJF 04/10/2013; Pág. 181)”   

Assim,  considerando  que  o  exame  supletivo  já  foi 
realizado em 16.11.2014, conforme afirmado pelo próprio agravante,  e que a 
matrícula  pretendida só será realizada no período compreendido entre 12 a 23 
de janeiro de 2015, entendo que  a decisão que indeferiu a  antecipação de tutela 
não  merece  qualquer  retoque,  sendo  o  presente  recurso  manifestamente 
improcedente. 

Outrossim, dispensável levar a matéria à apreciação pela 
câmara cível, consoante preconiza o disposto no art. 557,  caput, do CPC, uma 
vez que esse dispositivo confere poderes ao Relator para negar seguimento a 
recurso manifestamente improcedente, por decisão monocrática.

Com  essas  considerações,  NEGO  SEGUIMENTO  AO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude da sua manifesta improcedência, o 
que faço com espeque nos moldes do art. 557,  caput,   do Código de Processo 
Civil. 

Publique-se. Intime-se.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 12 de dezembro de 
2014.

Dr. Marcos Coelho de Salles
       Juiz convocado/Relator
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