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ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E  APELAÇÃO CÍVEL - 
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  –  CONCESSÃO –  RECURSO 
VOLUNTÁRIO  –  NÃO  CONHECIMENTO  – 
INTEMPESTIVIDADE – REMESSA NECESSÁRIA – 
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 – 
NÃO  CONHECIMENTO  DO  APELO  E 
DESPROVIMENTO DO RECURSO OFICIAL. 

-  Apelação  Cível -   Sendo  a  tempestividade  um 
pressuposto  de  admissibilidade  do  recurso,  cuja 
matéria é de ordem pública, pode ser ela declarada 
a qualquer tempo e, inclusive, monocraticamente e 
de ofício pelo próprio relator. Não conhecimento.

-  Remessa  Necessária  -   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 
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CF). 

- Assim, considerando que a 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. Desprovimento.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível,  à 
unanimidade de votos, em negar provimento à remessa e não se conheceu do 
recurso apelatório, nos termos do voto do relator e da certidão de julgamento de fl. 
70.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso oficial e apelação cível, interposta pelo Estado 
da Paraíba, em face da sentença de 1º grau que concedeu a segurança, nos 
autos do Writ of Mandamus, com pedido de liminar, impetrado por Júlia Falcão de 
Moura,  contra  ato  do Diretor  do  2001  Colégio  e  Curso  Preparatórios  Ltda., 
autorizando  a  impetrante  a  realização  de  exame  supletivo  na  mencionada 
instituição educacional.

Na inicial, a impetrante alegou que, embora menor de idade, obteve 
a emancipação, e que sua pretensão de realizar o exame supletivo decorre da 
aprovação na Faculdade Maurício de Nassau, para o semestre letivo 2014.1, no 
curso de Engenharia de Produção.

Asseverou que o  impetrado não autorizou  a  sua matrícula  para 
efetivação do exame em razão de não possuir a idade mínima de dezoito anos.

Informa que essa conduta é ilegal, nos termos do art. 5º, §único, 
inciso IV, do CC.

Por  fim,  colacionou  jurisprudência  sobre  o  tema,  requereu  a 
concessão  de  liminar  para  participar  no  exame  supletivo  e  a  concessão  da 
segurança.

Liminar deferida, fls. 18/19.

Notificado o impetrado, não apresentou informações, fl. 21.

O Estado da Paraíba intimado para intervir na lide, manifestou-se 
as fls. 23/33.

O Parquet, às fls. 35/38, através da Curadoria da Educação, opinou 
favoravelmente.
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Houve  a  interposição  de  recurso  voluntário,  pelo  Estado  da 
Paraíba, às fls. 50/56, se insurgindo contra a sentença singular, e pleiteando a 
reforma do decisum por falta de direito líquido e certo.

À fl. 58, o MM Juiz de Direito a quo verificou que o recurso inserto 
encontra-se intempestivo, remetendo os autos ao Tribunal de Justiça, diante do 
feito está sujeito ao reexame necessário.

Nesta instância, o Ministério Público opinou pelo desprovimento da 
remessa.

É o relatório.

VOTO.

DA APELAÇÃO CÍVEL

Compulsando-se os autos, verifica-se a existência de questão de 
ordem  processual  que  impede  o  conhecimento  da  presente  apelação  cível, 
vejamos:

Levando-se  em  consideração  que  após  a  sentença  singular,  o 
mandado de intimação da sentença para o Estado da Paraíba fora juntado aos 
autos em 01/04/2014, fl. 46V,  assim, o termo inicial do prazo para a interposição 
da apelação cível iniciou-se no dia seguinte. Com isso, é fácil  perceber que o 
término do prazo se deu em  01/05/2014,  prorrogando para o dia 02/05/2014, 
diante  do  feriado  do  dia  do  trabalhador,  tendo  o  recurso  apelatório   sido 
interposto em 09/05/2014, conforme recebimento da peça, fl. 50.

Assim,  mostra-se  tardia  a  presente  apelação,  não preenchendo, 
portanto, um dos requisitos de sua admissibilidade, qual seja, a tempestividade 
recursal. 

Portanto,  sendo  a  tempestividade  um  pressuposto  de 
admissibilidade  do  recurso,  cuja  matéria  é  de  ordem  pública,  pode  ser  ela 
declarada  a  qualquer  tempo  e,  inclusive,  monocraticamente  e  de  ofício  pelo 
próprio relator, razão pela qual não conheço do apelo inserto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Na inicial, a impetrante alegou que, embora menor de idade, obteve 
a emancipação, e que sua pretensão de realizar o exame supletivo decorre da 
aprovação na Faculdade Maurício de Nassau, para o semestre letivo 2014.1, no 
curso de Engenharia de Produção.

Asseverou que o  impetrado não autorizou  a  sua matrícula  para 
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efetivação do exame em razão de não possuir a idade mínima de dezoito anos.

Dispõe  o  art.  1°  da  Lei  12.016  de  2009  que  o  mandado  de 
segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por 
habeas corpus ou habeas data.

Segundo a lição de Celso Agrícola Barbi,  a circunstância de um 
direito subjetivo realmente existir não lhe dá a característica de liquidez e certeza; 
esta só lhe é atribuída se os fatos em que se fundar puderem ser  provados de 
forma incontestável, certa, no processo.

A Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  (Lei  no  9.394/1996) 
organiza o sistema de ensino em níveis escolares de educação básica (educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio) e educação superior.

Consoante o previsto na referida norma presume-se, em tese, que 
após a conclusão do ensino médio, o estudante estará apto a ingressar no ensino
superior, como um caminho natural. A norma citada prevê ainda uma oportunidade 
educacional reparadora (supletiva) aos jovens e adultos que não tiveram acesso 
ou não puderam continuar os estudos no ensino fundamental e médio na idade 
própria.

Para tal fim apenas é que seriam oferecidos os cursos e exames 
supletivos, sob as seguintes condições legais:

Art.  38.  Os sistemas de ensino manterão cursos e exames 
supletivos,  que  compreenderão  a  base  nacional  comum do 
currículo,  habilitando  ao  prosseguimento  de  estudos  em 
caráter regular.
§1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:
I  -  no  nível  de  conclusão  do  ensino  fundamental,  para  os 
maiores de quinze anos;
II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de 
dezoito anos.
§2o  Os  conhecimentos  e  habilidades  adquiridos  pelos 
educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos 
mediante exames.

No entanto, esses preceitos normativos devem ser interpretados 
em harmonia com a Constituição Federal, a qual em seu art. 208, inciso V, dispõe 
que o acesso aos diversos níveis de educação depende da capacidade de cada 
um, sem explicitar qualquer critério restritivo, relativo a idade, vejamos:

"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 capacidade de cada um;"

Cumpre  acrescentar  a  previsão  do  artigo  47,  §2º,  da  Lei  nº 
9.394/96 que confere direito liquido e certo aos impetrantes ao dispor que se faz 
possível, conforme o caso concreto, a expedição do certificado pleiteado, ainda 
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que  o  impetrante  não  tenha  atingido  a  idade  mínima,  tendo  em  vista  o  seu 
"extraordinário aproveitamento nos estudos", veja-se:

Art. 47 
(...)
§ 2º. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento 
nos
estudos, demonstrado por meio de provas e outros
instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca
examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos
seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de
ensino.

Com efeito, o critério de idade condicionante à realização do exame 
supletivo, mostra-se antagônico à garantia constitucional de "acesso a nível mais 
elevado do ensino segundo a capacidade de cada um" (art. 208, V ), não podendo 
a requerente ser tolhida de seu direito em razão da idade, mormente por não 
permitir a Constituição limitações ao acesso a educação (art. 206, 1).

Assim, apreciando a contenda devolvida a esta Corte por meio da 
remessa necessária, penso que a sentença não merece qualquer retoque, vez 
que  me  filio  ao  entendimento  de  que  o  menor  emancipado,  já  aprovado  em 
vestibular  ofertado por  instituição superior  de ensino,  detém plena capacidade 
para realizar o supletivo, sendo desproporcional qualquer regra que obstaculize 
esse direito. Nesse sentido, destaco:

“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  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.”  (TJPB  –  Processo: 
20020120981002001  –  Relator:  DES.  LEANDRO  DOS 
SANTOS - Data do Julgamento: 26/02/2013)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
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FAZER.  EXAME  DE  CONCLUSÃO  DO  ENSINO  MÉDIO. 
MATRÍCULA DE  MENOR  DE  18  ANOS  EM  SUPLETIVO. 
EMANCIPAÇÃO  DEVIDAMENTE  COMPROVADA. 
POSSIBILIDADE.  LEI  DE  DIRETRIZES  E  BASES  DA 
EDUCAÇÃO  NACIONAL.  RELEVÂNCIA  DOS 
FUNDAMENTOS.  APROVAÇÃO  EM  CURSO  SUPERIOR. 
PARTICIPAÇÃO  DO  EXAME  SUPLETIVO.  PROVIMENTO 
DO  AGRAVO.  -  A  negativa  de  prestação  do  exame 
supletivo implica, a um só tempo, impedir a agravante de 
dar  continuidade  à  sua  formação  intelectual,  ademais 
quando resta devidamente comprovada a aprovação em 
vestibular.” (TJPB  –  Processo:  20020110501810001  – 
Relator: MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES - Data do 
Julgamento: 08/05/2012)

Ante  o  exposto,  não  conheço  da  apelação  cível, por  ser 
intempestiva, e nego provimento ao recurso oficial, mantendo o dispositivo da 
sentença em todos os seus termos.

É como voto. 

Presidiu a Sessão o Exma. Sra. Desa. Maria das Graças Morais 
Guedes.   Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz 
(relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. Ricardo 
Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques 
de Sá e Benevides.

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Paulo Lavor, Promotor de 
Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, João Pessoa, 09 de setembro de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                                 RELATOR  
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