
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2004209-96.2014.815.0000.
ORIGEM: 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
RELATOR:  Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Estado da Paraíba.
PROCURADOR: Igor de Rosalmeida Dantas.
AGRAVADO: Lucas Bezerra Cavalcanti Medeiros. Nobre 
ADVOGADO: Odésio de Souza Medeiros Filho. 

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
PRELIMINAR  DE  PERDA DO  OBJETO  DO  RECURSO  ARGUIDA EM 
SEDE  DE  CONTRARRAZÕES. REALIZAÇÃO  SUPERVENIENTE  DE 
EXAME SUPLETIVO E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE 
ENSINO  MÉDIO.  MATRÍCULA  EFETUADA  POR  FORÇA  DE  ORDEM 
JUDICIAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM 
RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO  PELA PERDA SUPERVENIENTE  DO  OBJETO. 
REJEIÇÃO. MÉRITO. MENOR DE 18 ANOS. RECUSA NA MATRÍCULA EM 
CURSO SUPLETIVO EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA. EXIGÊNCIA DA LEI 
DE  DIRETRIZES  E  BASES  DA  EDUCAÇÃO.  PREVISÃO  DE  ASPECTOS 
QUALITATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. APLICAÇÃO 
DOS  PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E  DA  PROPORCIONALIDADE. 
POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Não há que falar em perda de objeto do recurso, fundada na alegação de que 
realizada a matrícula do Impetrante e concluído o Curso do Ensino Médio, se sua 
participação no Exame somente ocorreu por força da liminar concedida no writ que 
permitiu a supressão de requisito supostamente não preenchido. 

2.  “Admite-se  a  realização  do  exame  supletivo  do  ensino  médio  por  estudantes 
menores,  aprovados  em  exame  vestibular  de  instituição  de  ensino  superior,  em 
observância  à  garantia  constitucional  do  pleno  acesso  à  educação,  uma vez  que 
presente o início de prova da capacidade individual do aluno 2. Recurso provido” 
(TJ/MG, AGIN 1.0317.13.010964-6/001,  Rel.ª  Des.ª  Sandra Fonseca,  julgado em 
14/01/2014, DJ 28/01/2014). 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo 
de Instrumento n.º 2004209-96.2014.815.0000, em que figuram como Agravante o 
Estado da Paraíba e Agravado Lucas Bezerra Cavalcanti Medeiros Nóbrega.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à 
unanimidade, acompanhando o Relator, em conhecer do Agravo de Instrumento, 
rejeitar a preliminar de perda do objeto do Recurso e, no mérito, negar-lhe 
provimento. 

VOTO.

O Estado da Paraíba interpôs Agravo de Instrumento contra a Decisão do 



Juízo da 3.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, prolatada nos autos 
do  Mandado  de  Segurança  impetrado  por  Lucas  Bezerra  Cavalcanti  Medeiros 
Nobre  contra ato imputado ao Presidente do Conselho Estadual de Educação que 
deferiu  a  liminar,  garantindo  ao  Agravado  a  realização  da  matrícula  no  Curso 
Supletivo disponibilizado pelo Colégio e Curso 2001.

Em suas razões recursais, f. 02/09, alegou que não é abusivo ou ilegal o ato 
de autoridade que nega a realização de matrícula de aluno em Exame Supletivo por 
ausência de cumprimento da idade mínima exigida na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, que é a de dezoito anos, razão pela qual o Recorrido não possui o direito à 
inscrição no referido Curso, porquanto ainda não atingiu aquela idade.

Requereu, com êxito, a suspensão dos efeitos da Decisão vergastada e, no 
mérito,  pelo  provimento  do  Agravo  para  que  a  Interlocutória  fosse  reformada, 
indeferindo-se a liminar requestada na origem.

Nas Contrarrazões,  f.  47/53,  o Agravado arguiu a preliminar  de perda do 
objeto do Recurso, ao argumento de que, não apenas obteve aprovação em todas as 
Disciplinas  do  curso,  como  já  concluiu  o  Curso  Supletivo,  com  a  emissão  do 
Certificado  de  Ensino  Médio  e,  no  mérito,  alegou  que  não  há  óbice  para  sua 
participação no Exame Supletivo, porquanto é civilmente  emancipado. 

Pugnou pelo desprovimento do Recurso. 

Sem informações do Juízo, conforme a Certidão de f. 55.

A Procuradoria de Justiça, f. 57/59, opinou pelo desprovimento do Agravo, 
ao fundamento de que o ato combatido violou os princípios da igualdade e do acesso 
aos mais elevados níveis de educação.

O Recurso é  tempestivo  e  o Recorrente  isento do pagamento do preparo 
recursal, art. 511, § 1.º, CPC.

É o Relatório.

Inicialmente, analiso a preliminar de perda do objeto arguida pelo Agravado, 
por entender que seria aplicado ao caso a teoria do fato consumado, porquanto já 
teria não apenas efetuado a matrícula no Exame Supletivo, como também concluido 
o ensino médio com a emissão do Certificado de Conclusão.

O Agravado somente obteve a aludida matrícula em razão do provimento 
judicial que foi deferido, em caráter precário, dando-lhe a oportunidade de realização 
do  exame  supletivo  independentemente  do  atendimento  aos  supostos  requisitos 
legais, o que resultou na expedição, também provisória, do Certificado de conclusão 
do Ensino Médio. 

Assim  sendo,  não  há  como  conferir  àquele  decisum o  mesmo  valor  de 
sentença de mérito, sob pena de flagrante violação à garantia do devido processo 
legal, pelo que, rejeito a preliminar de perda do objeto. 

Passo, por conseguinte, à análise do mérito do Recurso. 



A questão  principal  da  lide  reside  na  verificação  da  possibilidade  de  o 
Impetrante/Agravado matricular no curso supletivo antes de alcançar a idade mínima 
prevista no art. 38, §1º, inciso II, da Lei 9.394/1996, ou seja, os dezoito anos. 

A jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça firmou o entendimento 
de que a exigência etária contida no art. 2° da Portaria n.° 144/2012 do INEP1, deve 
ser relativizada na hipótese em que o interessado em obter certificação de conclusão 
do  ensino  médio,  embora  menor,  consegue  atingir  a  pontuação  mínima 
regulamentada por aquele dispositivo, raciocínio que prestigia a máxima efetividade 
do direito constitucional à educação. 

Nesse  sentido,  dentre  outros:  Mandado  de  Segurança  n.º  2004403-
96.2014.815.0000,  Segunda  Seção  Especializada  Cível,  Rel.  Juiz  Convocado 
Miguel de Britto Lyra Filho, julgado em 06/08/2014;  Agravo de Instrumento n.º 
2000123-19.2013.815.0000,  Quarta  Câmara  Especializada  Cível,  Rel.  Des. 
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, julgado em 30/06/2014; Apelação Cível 
n.°  0001553-42.2013.815.2004, Rel.  Desembargador  Frederico  Martinho  da 
Nóbrega  Coutinho,  julgado  em  30/06/2014;  Agravo  Interno  em  Mandado  de 
segurança n.º 00004648120138152004, Primeira Seção Especializada Cível, Rel. 
Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, julgado em 26/06/2014; Agravo Interno 
em  Mandado  de  segurança n.º  20044039620148150000,  Segunda  Seção 
Especializada Cível, Rel. Des. João Alves da Silva, julgado em 02/04/2014; Agravo 
Interno em Mandado de segurança nº 00179135020138150000, Primeira Seção 
Especializada  Cível,  Rel.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho,  julgado  em 
22/01/2014;  Mandado de Segurança n.º 99920120007417001,  Primeira Câmara 
Especializada Cível, Rel. Des. Leandro dos Santos, julgado em 23/01/2013. 

Posto  isso,  rejeitada  a  preliminar  de  perda  do  objeto  do  recurso, 
conhecido o Agravo de Instrumento, nego-lhe provimento, em harmonia com o 
Parecer Ministerial e, por consequência, torno sem efeito a Decisão de f. 38/39.

É o voto. 

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 02 de dezembro de 
2014,  conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva,  dele 
também participando, além deste Relator, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz 
convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho). 
Presente à sessão a Exma Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima Campos de 
Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

1 Art. 2°. O participante do ENEM interessado em obter certificação de conclusão do ensino médio 
deverá possuir 18 (dezoito) anos completos até a data de realização da primeira prova do ENEM e 
atender aos seguintes requisitos:

I – atingir o mínimo de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos em cada uma das áreas de 
conhecimento do exame;

II – atingir o mínimo de 500 (quinhentos) pontos na redação.


