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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2009021-84.2014.815.0000.
RELATOR:  Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
IMPETRANTE: Mário Wellington Queiroga e Farias.
ADVOGADO: Juscelino de Araújo Anízio.
IMPETRADO: Secretária de Educação do Estado da Paraíba.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE RELATIVAMENTE 
INCAPAZ.  PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA SEM 
SUA ASSINATURA.  INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE PARA  SANEAMENTO 
DO VÍCIO.  INÉRCIA.  ART.  284,  CAPUT E  PARÁGRAFO ÚNICO,  DO CPC. 
ART.  10,  CAPUT,  DA LEI  FEDERAL N.°  12.016/09.  INDEFERIMENTO DA 
INICIAL. 

Não  atendida  a  diligência  de  que  trata  o  art.  284,  caput,  do  CPC,  impõe-se  o 
indeferimento  da  inicial,  nos  termos  do  parágrafo  único  do  mesmo  dispositivo, 
cumulado com o art. 10, caput, da Lei Federal n.° 12.016/09.

Vistos etc. 

Mário Wellington Queiroga e Farias impetrou o presente  Mandado de 
Segurança Preventivo contra ato imputado à Exm.ª  Secretária de Educação do 
Estado  da  Paraíba,  consubstanciado  na  iminente  negativa  de  expedição  de 
certificado de conclusão do ensino médio  ao  fundamento de que o Impetrante não 
tem dezoito anos de idade e ainda não findou aquela etapa educacional.

Alegou  que  foi  aprovado  no  ENEM  e  obteve  pontuação  suficiente  para 
ingresso no curso de Bacharelado em Administração da Universidade Federal de 
Campina Grande, cuja matrícula exige a apresentação de certificado de conclusão do 
ensino médio.

Sustentou que sua aprovação demonstrou  preparo acadêmico e  que o ato 
combatido violou os princípios da igualdade e do acesso aos mais elevados níveis de 
educação, bem como as disposições do art. 4°, V, art. 5°, §5°, art. 24 e art. 47, §1°, 
todos da Lei Federal n.° 9.394/96.

Requereu, sem êxito, f. 81/81-v, a concessão de liminar para que a Impetrada 
fosse compelida a, de imediato, emitir o certificado perseguido e, no mérito, pugnou 
por sua ratificação. 

Na  Decisão  de  f.  81/81-v,  determinou-se  a  intimação  do  Impetrante, 
relativamente  incapaz, para  que  trouxesse  aos  autos  procuração  e  declaração  de 



hipossuficiência assinadas, conjuntamente, por ele e por seu representante legal, sob 
pena  de  extinção  do  processo  sem  resolução  de  mérito,  considerando  que  os 
documentos carreados à Inicial foram assinados exclusivamente por sua genitora, f. 
13/14.

Intimado, f. 83, o Impetrante quedou-se inerte, consoante a Certidão de f. 84.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

Preceitua o art. 284, do CPC, in verbis:

Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos 
nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 
julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 
10 (dez) dias.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Regularmente intimado,  f. 83, e quedando-se inerte, f. 84, impõe-se, nesta 
oportunidade, a extinção do feito sem resolução de mérito.

Posto isso,  com espeque no art. 10,  caput, da Lei Federal n.° 12.016/09, 
c/c o art. 284, parágrafo único, do CPC, indefiro a Inicial,  extinguindo o feito 
sem resolução de mérito.

Publique-se. Intime-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,                                          .

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


