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MANDADO  DE  SEGURANÇA.  ESTUDANTE  QUE 
PARTICIPOU  DO  ENEM.  CLASSIFICAÇÃO  EM 
CURSO  SUPERIOR.  REQUERIMENTO  PARA 
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO  DE CONCLUSÃO 
NO  ENSINO  MÉDIO.  INDEFERIMENTO. 
SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA  EDUCAÇÃO 
APONTADA  COMO  AUTORIDADE  COATORA. 
PARTE ILEGÍTIMA PARA FIGURAR NO  WRIT.  ATO 
PRATICADO  PELA  GERENTE  EXECUTIVA  DE 
EDUCAÇÃO.  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA. 
ACOLHIMENTO  DE  OFÍCIO.  ARTIGO  267,  VI,  DO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  C/C  O  ART.  6º, 
PARÁGRAFO  5º,  DA  LEI  12.016/2009. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  SUPRIMENTO  DO  VÍCIO. 
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA SEM JULGAMENTO 
DO MÉRITO.

-  “Compete  à  vara  da Fazenda Pública  processar  e  
julgar  mandado  de  segurança  em  que  se  busca  
garantir o certificado de conclusão de ensino médio de  
menor  aprovado  em enem,  em razão  da  autoridade  
coatora  ser  o  gerente  executivo  da  educação  do  
estado.” (TJPB; Ap-RN 0006764-68.2013.815.2001; Segunda Câmara 
Especializada Cível; Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 
03/02/2015; Pág. 8)

- Tratando a demanda de suposta violação do direito a 
emissão de certificado de conclusão de ensino médio, 
por ato emanado pela Gerente Executiva de Educação, 
evidencia-se  a  incompetência  originária  desta  Corte 
para  a  apreciação  do  presente  Mandado  de 
Segurança,  pelo  fato  de  a  referida  autoridade   não 
gozar do status de Secretário de Estado, não figurando 
dentre aquelas elencadas no art. 104, XIII, alínea “d”, 
da  Constituição do Estado da Paraíba,  e  do  art.  10, 
inciso I, da Resolução TJ/PB nº 51/2011.
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VISTOS

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Francisco Ribeiro Viana 
em desfavor do indeferimento da concessão do certificado de conclusão de ensino médio,  

figurando no polo passivo a Secretária de Educação do Estado da Paraíba.

No ato apontado como coator, encartado às fls. 27, consta que o impetrante 

não atendeu ao requisito  constante no item I, do Art. 1º, da Portaria INEP nº 179, de 28  

de abril  de 2014, qual  seja,  não ter  indicado a pretensão de utilizar os resultados de 

desempenho no exame para fins de diplomação do Ensino Médio, no ato de inscrição, 

bem como a Instituição certificadora. 

Alega o suplicante que se submeteu ao Exame Nacional de Ensino Médio – 

ENEM, tendo obtido aprovação para o curso de Licenciatura em Ciências das Religiões 

na Universidade Federal da Paraíba, atendendo todos os requisitos para a emissão do 

documento pretendido, não podendo ter seu direito líquido e certo negado por excesso de 

formalismo.

Nesse contexto, pugna inicialmente pela antecipação da ordem, a fim de lhe 

ser concedida a certificação requerida, sobretudo considerando que o prazo de matrícula 

se expirará em 19/02/2015.

 

Ao final, no mérito, pretende a confirmação do requerimento liminar.

Acostou documentos - fls. 08/51.

É o relatório. 

Desembargador José Ricardo Porto
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DECIDO

Sem maiores delongas, cumpre extinguir o processo em análise, posto 
que direcionado contra parte ilegítima para figurar no polo passivo do presente writ.

Com  efeito,  verifica-se  que  a  conduta  impugnada  (fls.  27)  pela  Ação 

Mandamental  fora  praticada tão  somente pela  Gerente  Executiva  de Educação de 
Jovens e Adultos, Sra. Maria Oliveira de Moraes, não havendo qualquer relação com o 

titular da Pasta Estadual de Educação.

Dessa forma, constata-se, prima facie, não se tratar de litígio capaz de atrair 

a  competência  originária  do  Tribunal  de  Justiça,  haja  vista  que  a  legítima autoridade 

coatora,  qual  seja,  a  Gerente  Executiva  de  Educação,  não  figura  dentre  aquelas 

taxativamente  elencadas  no  art.  104,  XIII,  alínea  “d”,  da  Constituição  do  Estado  da 

Paraíba,  e  do  art.  10,  inciso  I,  da  Resolução  TJ/PB  nº  51/2011,  que  dispõem, 

respectivamente, in verbis:

Art. 104.  Compete ao Tribunal de Justiça: (...)
XIII - processar e julgar: (...)
d)  os  mandados  de  segurança  e  habeas  data  contra  atos  e  
omissões do Governador do Estado, dos Secretários de Estado,  
da  Assembléia  Legislativa  e  de  seus  órgãos,  do  Tribunal  de  
Contas e de seus órgãos, e do Tribunal de Contas dos Municípios  
e de seus órgãos; (Grifei)

Art.  10 – Compete às Seções Especializadas Cíveis, conhecer,  
processar e julgar: 
I – os mandados de segurança, de injunção e habeas data contra  
atos  das  Câmaras  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado,  dos 
Secretários  de  Estado,  dos  Comandantes  Gerais  da  Polícia  
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, do Presidente da PBPrev,  
ou  atos  de  outras  autoridades  que  detenham  o  status  de  
Secretário de Estado; (Grifei).

Registre-se que, segundo o art. 4º, inciso IV, alínea “a”, item 1, da Lei nº  

8.186/2007  (que  define  a  estrutura  organizacional  da  Administração  Direta  do  Poder 

Executivo Estadual), as Gerências Executivas se tratam de órgãos de área finalística, não 

se encontrando entre aqueles de direção superior, onde se enquadram os Secretários de 

Desembargador José Ricardo Porto
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Estado, trazendo a conclusão de que se trata de um ente auxiliar deste, não podendo, 

pois, ser equiparado para fins de atração da competência originária deste Tribunal. 

Com relação ao tema,  trago os seguintes precedentes  desta  Corte  e do 

Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco:

PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível e reexame necessário.  
Mandado de segurança. Preliminar. Incompetência absoluta  
da  vara  da  Fazenda  Pública.  Enem.  Autoridade  coatora.  
Parte  integrante  da  administração  pública.  Vara  
especializada  da  Fazenda  Pública.  Rejeição.  Compete  à 
vara da Fazenda Pública processar e julgar mandado de  
segurança  em que se  busca  garantir  o  certificado  de  
conclusão  de  ensino  médio  de  menor  aprovado  em 
enem,  em  razão  da  autoridade  coatora  ser  o  gerente  
executivo  da  educação  do  estado. Constitucional  e  
administrativo.  Apelação  cível  e  reexame  necessário.  
Mandado de segurança. Negativa de emissão de certificado  
de conclusão do ensino médio com base no exame nacional  
do  ensino  médio.  Exigência  de  idade  mínima  de  dezoito  
anos.  Art.  2º  da  portaria  nº  144/2012  do  inep.  
Irrazoabilidade.  Aprovação  em  vestibular.  Capacidade  
intelectual.  Acesso à educação segundo a capacidade de  
cada  um.  Garantia  constitucional.  Concessão  da  ordem.  
Manutenção  da  sentença.  Desprovimento.  Embora  a  
portaria nº 144/2012 do inep, que dispõe sobre certificação  
de  conclusão  do  ensino  médio  ou  declaração  parcial  de  
proficiência com base no exame nacional do ensino médio  
(enem),  exija  que  o  estudante  possua  18  (dezoito)  anos  
completos,  certo  é  que,  com  supedâneo  nos  princípios  
constitucionais que norteiam o direito à educação, dito óbice  
deve ser afastado. 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;  Ap-RN  0006764-68.2013.815.2001;  Segunda  Câmara 
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos;  DJPB 
03/02/2015; Pág. 8)

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM 
RECONHECIDA.  PRELIMINAR  ACOLHIDA.  AGRAVO 
REGIMENTAL  PROVIDO.  DECISÃO  UNÂNIME.  1.  
Autoridade  coatora,  para  fins  de  mandado  de  
segurança,  é  aquela  que  pratica,  ordena  ou  omite  a  
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prática do ato questionado e possui poderes para revê-
lo,  isto  é,  dispõe  de  competência  para  corrigir  a  
ilegalidade impugnada, e, assim, para cumprir a ordem 
emanada do poder judiciário. 2. A contrario sensu, não é  
autoridade  coatora  a  que  não  pode  corrigir  o  ato  
inquinado de ilegal. 3. Nesse contexto, resolvo excluir  
do pólo passivo da presente demanda o secretario de  
educação do estado de pernambuco, tendo em vista que  
a  possível  denegação  da  inscrição  da  agravada  no  
exame supletivo é atribuição de competência do gerente  
de  avaliação  e  monitoramento  das  políticas  
educacionais que é quem tem a atribuição de executar o  
processo seletivo. 4. Por unanimidade dos votos, acolheu-
se  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  do  secretário  de  
educação do estado de pernambuco devendo os autos, por  
consequência, serem remetidos, por distribuição, a uma das  
varas  da  fazenda  pública  da  capital.  (TJPE;  Proc  0021349-
94.2012.8.17.0000; Grupo de Câmaras de Direito Público; Rel. Des. José Ivo de 
Paula Guimarães; Julg. 26/02/2013; DJEPE 08/03/2013; Pág. 550)

Destarte, inexistindo foro privilegiado para processamento e julgamento do 

writ originariamente, deve o presente feito, ser extinto, nos termos da redação do art. 6º, § 

5º, da Lei n. 12.016/09, que afirma: “Denega-se o mandado de segurança nos casos  

previstos  pelo  art.  267  da  Lei  nº  5.869,  de  11  de  janeiro  de  1973  -  Código  de  

Processo Civil”.

Desse modo, DENEGO A SEGURANÇA SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, 
COM FULCRO NOS ARTIGOS  267, VI, DO CPC E 127, X, DO RI-TJPB.

P.I.

Cumpra-se.

Publique-se. 

João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015.

     Des. José Ricardo Porto
                  RELATOR                                                                            

 J/04 e J/08 (R)

Desembargador José Ricardo Porto
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