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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0006764-68.2013.815.2001
ORIGEM               : 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Estado da Paraíba
PROCURADOR : Tadeu Almeida Guedes
APELADO(A) :  Marcelle  Ribera  Menezes,  assistida  por  sua  genitora
Glicélia Maria Menezes de Ribera
ADVOGADO :Glauco Antônio de Azevedo Morais

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  -
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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 Fe-
deral preceitua que o dever do Estado com
a educação será efetivado mediante a ga-
rantia de acesso aos níveis mais elevados
do ensino, segundo a capacidade de cada
um. 

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal  de Justiça,  por votação uníssona,  rejeitar  a preliminar  e negar
provimento  à  apelação  e  ao  reexame  necessário, nos  termos  do  voto  do
Relator e da súmula de julgamento de fl. 193.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível e remessa oficial
oriunda da sentença de fls. 140/145, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do mandado
de segurança,  com pedido de liminar,  impetrado por  MARCELLE RIBERA
MENEZES, assistida por sua genitora Gilcélia Maria Menezes de Ribera, em
face da GERENTE EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, concedeu a
segurança perseguida, em harmonia com o parecer ministerial, para determi-
nar que a autoridade coatora emita o Certificado de Conclusão do Ensino Mé-
dio à impetrante, aprovada no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) para
que a mesma possa efetuar a matrícula no Curso de Ciências Contábeis da
Universidade Federal da Paraíba, na qual foi aprovada.
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O Estado da Paraíba ao interpor a apelação
cível às fls. 146/156, arguiu, preliminarmente, a incompetência da Vara da Fa-
zenda Pública,  por  entender  que compete à Vara da Infância e Juventude
apreciar demandas como a dos presentes autos. No mérito, asseverou a au-
sência de direito líquido e certo, tendo em vista a impossibilidade de obtenção
prematura de certificado de conclusão do ensino médio em favor do impetran-
te, bem como de sua matrícula junto à instituição de ensino superior.

Dessa  forma,  requereu  o  acolhimento  da
preliminar, com o reconhecimento da incompetência da Vara da Fazenda Pú-
blica para apreciar o feito, anulando-se os atos processuais até então pratica-
dos, remetendo o feito à Vara da Infância e Juventude da Capital, e eventual-
mente, no mérito, a reforma do julgado, com a denegação da segurança per-
seguida.

Contrarrazões  às  fls.  159/170,  pugnando
pelo rejeição da preliminar e pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria
de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo  (fls. 177/182).

É o que importa relatar. 

VOTO.

Preliminar – Incompetência da Vara da Fazenda Pública.

O  Estado  da  Paraíba,  arguiu,
preliminarmente, a incompetência da Vara da Fazenda Pública, por entender
que compete  à  Vara da Infância  e  Juventude apreciar   demanda em que
menor de 18 (dezoito) anos requer a a emissão de Certificado de Conclusão
de Ensino Médio em razão da aprovação no ENEM e no PSS.

Assim, antes de se enfrentar o âmago do
presente recurso, faz-se mister traçar uma visão macroscópica em relação ao
fenômeno processual da competência.

É  cediço  que  a  jurisdição  é  una,  não
comportando  divisões  ou fragmentos,  cada juiz  é  investido  nela  de forma
absoluta.  No entanto,  devido ao grande número de processos instaurados,
fez-se mister adotar um critério lógico e político que distribuísse os processos
entre os vários órgãos jurisdicionais.
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Dessa  maneira,  competência  é  a
quantidade de jurisdição cujo exercício é atribuído a cada órgão ou grupo de
órgãos (LIEBMAN). Ou, na clássica conceituação, é a medida da jurisdição.

As  regras  sobre  competência  estão
previstas em múltiplos níveis jurídico-positivos. De forma resumida, poder-se-
ia estabelecer o seguinte quadro de distribuição de competência:

Encontra-se  na  Constituição  Federal
regras, de delimitação de jurisdição, especialmente, referente aos casos de
competência  originária  do  STF e do  STJ,  a  competência  dos  órgãos  das
Justiças  Especiais  (Eleitoral,  Militar  e  Trabalhista)  e  Comum  (Federal  e
Estadual, sendo esta de forma residual).

Nas  Leis  Federais  (Código  de  Processo
Civil  e  Código  de  Processo  Penal  etc.)  encontram-se  as  regras,
principalmente, sobre o Foro competente.

Verificam-se  também  nas  Constituições
Estaduais dispositivos referentes à distribuição de competência,  sobretudo,
preceitos sobre as competências originárias dos Tribunais locais.

Por  fim,  encontra-se  nas  Leis  de
Organização Judiciária regramento sobre as competências do Juízo.

NELSON  E  ROSA  NERY1 ensinam  uma
fórmula  genérica,  bastante  prática,  para  se  solucionar  os  conflitos  de
competência. Confira-se:

“I – verificar se a justiça brasileira é competente para
julgar a causa (CPC 88 e 89); II- em sendo, investigar
se o caso é de competência originária de tribunal ou de
órgão jurisdicional atípico (Senado Federal: CF 52 I e
II;  Câmara  dos  Deputados:  CF  51  I;  Assembléia
Legislativa estadual para julgar governador do estado:
v.g., CE-SP 49); III – não sendo, caso de competência
originária de tribunal ou de órgão especial, verificar se
é  afeto  a  justiça  especial  (eleitoral,  militar  ou
trabalhista) ou comum; IV – sendo da competência da
justiça comum, verificar se é da federal (CF 109); V –
não  sendo  da  competência  da  justiça  federal,  será
residualmente  da  justiça  estadual;  VI  –  sendo  da
competência da justiça comum estadual, deve-se buscar
o  foro  competente,  segundo  os  critérios  do  CPC
(absoluta e relativa, material, funcional, valor da causa
e  territorial);  VII  determinando  o  foro  competente,
dentro dele deverá ser encontrado o juízo competente,

1 in Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 5. ed.
São Paulo : RT. 2001, p. 522.
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de  acordo  com  o  sistema  do  CPC  (prevenção,
distribuição,  propositura  da  ação)  e  das  normas
estaduais  de  organização  judiciária.”  (sem  grifos  no
original)

Importa, para o caso em apreço, verificar se
é competente a Vara da Fazenda Pública ou a Vara da Infância e Juventude
para apreciar tal demanda.

Certo é que o Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que compete à Vara da Infância e da Juventude processar e julgar
mandado de segurança impetrado por menor com o objetivo de assegurar a
matrícula em exame supletivo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO
DE  SEGURANÇA.  INSCRIÇÃO  DE  MENORES  EM
EXAME  SUPLETIVO.  ART.  148  C/C  209  DO  ECA.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA
E DA JUVENTUDE 1. Compete à Vara da Infância e da
Juventude  processar  e  julgar  mandado  de  segurança
impetrado por menor com o objetivo de assegurar a ma-
trícula em exame supletivo. Precedentes do STJ.
2.  Aplicabilidade  do  art.  148,  IV,  c/c  209  da  Lei  n.
8.069/90.
3. Recurso especial provido.
(REsp  1231489/SE,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  11/06/2013,  DJe
19/06/2013)

E:

PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
MENOR PÚBERE. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETI-
VO.  ART.  148 DO ECA.  COMPETÊNCIA ABSOLUTA
DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
1. Compete à Vara da Infância e da Juventude proces-
sar e julgar Mandado de Segurança em que se busca
garantir a inscrição de menor em exame supletivo, em
virtude de aprovação em curso vestibular.
Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial provido.
(REsp 1251578/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  20/09/2012,  DJe
10/10/2012)

Ocorre que, no caso das jurisprudência co-
lacionadas acima o menor pleiteia realizar exame supletivo em face de sua
aprovação no vestibular. No entanto, o mandado de segurança é interposto
em face do dirigente da instituição de ensino que não faz parte da administra-
ção pública.
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No caso em questão, a autoridade coatora
trata-se do gerente executivo da educação do Estado da Paraíba, atraindo as-
sim, a competência para a Vara da Fazenda Pública, uma vez que visa rece-
bimento de certificado de conclusão de ensino médio.

É o mesmo caso, por exemplo,  quando o
menor pleiteia medicamento ou algum tratamento de saúde, em que apesar
de ser um direito da criança e do adolescente, a competência é atraída à Vara
da Fazenda Pública, por a ação ser interposta em face do Estado ou Municí-
pio.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar.

MÉRITO

O  mandado  de  segurança  é  uma  ação
constitucional, de natureza civil e de rito sumário especial, posto à disposição
de  toda  pessoa  para  a  proteção  de  direito  líquido  e  certo,  lesado  ou
ameaçado de lesão, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”,
quando  o  responsável  pela  ilegalidade  ou  abuso  de  poder  for  autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público.

JOSÉ  AFONSO  DA  SILVA conceitua  o
mandado  de  segurança  como  sendo  "um  remédio  constitucional,  com
natureza  de ação civil,  posto à disposição de titulares de direito  líquido e
certo,  lesado  ou  ameaçado  de  lesão,  por  ato  ou  omissão  de  autoridade
pública  ou agente  de pessoa jurídica  no exercício  de atribuição do Poder
Público2”.

O direito  líquido e certo,  por  seu turno,  é
aquele que se apresenta cristalino, evidente, capaz de ser apurado de plano,
sem exames mais detidos. 

A violação a direito líquido e certo, capaz
de  ser  corrigida  por  mandado  de  segurança,  deve  decorrer  de  evidente
ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública.

Pois bem. A controvérsia dos autos cinge-
se em saber se possue o impetrante direito líquido e certo ao certificado de
conclusão de ensino médio, apesar de ser menor de 18 (dezoito) anos.   

“Ab initio”, faz necessário transcrever o art.
2º da Portaria nº 144, de 24 de maio de 2012, do INEP, que dispõe sobre
certificação  de  conclusão  do  ensino  médio  ou  declaração  parcial  de
2 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2000.
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proficiência  com  base  no  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  (ENEM),  “in
verbis”:

“Art. 2º. 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.” (grifei)
 
De  fato,  vê-se  claramente  que  o  citado

preceito normativo exige do estudante que necessita da certificação do ensino
médio com base no dito exame que possua ele mais de 18 (dezoito) anos. 

Ocorre  que  a  imposição  da  referida
limitação à impetrante  afronta  os  princípios  constitucionais  que norteiam o
direito à educação. Isso porque a Constituição Federal em seu art. 208, V,
assegura  o  acesso aos  níveis  mais  elevados  de  ensino,  observando-se  a
capacidade de cada um. Veja-se:

“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.” (grifei)
   
Assim, apesar de ser clara a exigência de

que o aluno seja maior de 18 (dezoito) anos, com supedâneo nos princípios
constitucionais que norteiam o direito à educação, mostra-se razoável,  sob
pena de trazer desnecessário prejuízo ao estudante, permitir a certificação de
conclusão  do  ensino  médio  àquele  que  demonstre  possuir  adequada
capacidade  intelectual e cognitiva. 

No  que  tange  aos  demais  requisitos
exigidos  pela Portaria  nº 144/2012 do INEP (incisos I e II do art. 2º), verifica-
se que o requerente também os satisfez.

Assim,  não  há  como  não  albergar  a
pretensão manejada pela  impetrante  na presente  ação mandamental,  haja
vista  que  possui  ela  direito  líquido  e  certo  à  percepção  do  certificado  de
conclusão do ensino médio.  

Sobre  o  tema,  eis  os  seguintes  julgados
desta Egrégia Corte de Justiça:
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“MANDADO  DE  SEGURANÇA  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  SECRETÁRIO  DE
EDUCAÇÃO  DO  ESTADO  REJEITADA  -  MÉRITO
NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO
DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO -  PORTARIA
NORMATIVA  N°16/2011  DO  MINISTÉRIO  DA
EDUCAÇÃO  -  EXIGÊNCIA  DE  DEZOITO  ANOS
COMPLETOS  ATÉ  A  DATA  DE  REALIZAÇÃO  DA
PRIMEIRA  PROVA  DO  ENEM  IMPETRANTE  QUE
NECESSITA DO CERTIFICADO PARA INGRESSO NO
CURSO  SUPERIOR  DIREITO  HUMANO  À
EDUCAÇÃO  ART.6°,  205  E  208,  V,  DA  CF/88
APLICAÇÃO  DOS  PRINCÍPIOS  CONSTITUCIONAIS
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.  Apesar  do  art.1°  da
referida  portaria  exigir  o  requisito  de  dezoito  anos
completos até a data de realização da primeira prova do
ENEM, é  sabido que na aplicação da lei,  o julgador
deve zelar pelo bom senso e razoabilidade, tomando o
cuidado  de  evitar  ficar  adstrito  ao  sentido  literal  e
abstrato  do  comando  legal,  aplicando  o  dogmatismo
jurídico em prejuízo dos princípios constitucionais que
norteiam  o  direito  à  educação.  Os  princípios
constitucionais  da  proporcionalidade,  razoabilidade,
legalidade e do direito à educação devem ser buscados
no intuito de relativizar os requisitos para o ingresso em
instituição de ensino superior. 0 sentido teleológico da
norma  constitucional  deve  prevalecer  sobre  a  Tetra
impessoal  da  portaria.
(TJPB - Acórdão do processo nº 99920120007417001 -
Órgão (1 CAMARA CIVEL) - Relator DES. LEANDRO
DOS SANTOS - j. Em 23/01/2013)” (grifei)

E mais:

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  SECRETÁRIO  DE
EDUCAÇÃO  DO  ESTADO  REJEITADA.  MÉRITO.
NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO
DE  CONCLUSÃO  DE  ENSINO  MÉDIO.  PORTARIA
NORMATIVA  Nº16/2011  DO  MINISTÉRIO  DA
EDUCAÇÃO.  EXIGÊNCIA  DE  DEZOITO  ANOS
COMPLETOS  ATÉ  A  DATA  DE  REALIZAÇÃO  DA
PRIMEIRA  PROVA  DO  ENEM.  IMPETRANTE  QUE
NECESSITA DO CERTIFICADO PARA INGRESSO NO
CURSO  SUPERIOR.  DIREITO  HUMANO  À
EDUCAÇÃO.  ART.6º,  205  E  208,  V,  DA  CF/88.
APLICAÇÃO  DOS  PRINCÍPIOS  CONSTITUCIONAIS.
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE.
CONCESSÃO  DA SEGURANÇA.  Apesar  do  art.1º  da
referida  portaria  exigir  o  requisito  de  dezoito  anos
completos até a data de realização da primeira prova do
ENEM, é  sabido que na aplicação da lei,  o julgador
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deve zelar pelo bom senso e razoabilidade, tomando o
cuidado  de  evitar  ficar  adstrito  ao  sentido  literal  e
abstrato  do  comando  legal,  aplicando  o  dogmatismo
jurídico em prejuízo dos princípios constitucionais que
norteiam  o  direito  à  educação.  Os  princípios
constitucionais  da  proporcionalidade,  razoabilidade,
legalidade e do direito à educação devem ser buscados
no intuito de relativizar os requisitos para o ingresso em
instituição de ensino superior. O sentido teleológico da
norma  constitucional  deve  prevalecer  sobre  a  letra
impessoal da portaria.
(TJ-PB - Relator: Juiz convocado Marcos Coelho de
Salles.  DJ  –  Disponibilização  em  20.06.2013.
Publicação em 21.06.2013)” (grifei)

Sem destoar:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO NO ENEM
- EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO PARA O
CURSO  DE  EDUCAÇÃO  FÍSICA.
FORNECIMENTO  DO  CERTIFICADO  DE
CONCLUSÃO  DO  ENSINO  MÉDIO.  NEGATIVA.
IDADE  MÍNIMA  NÃO  ATINGIDA  PELA  ALUNA.
IRRELEVÂNCIA.  TUTELA  ANTECIPADA
INDEFERIDA  NA  INSTÂNCIA  PRIMEVA.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. REFORMA
DO  DECISUM.  PROVIMENTO.  Devidamente
comprovada  a  necessidade  da  obtenção  do
certificado de conclusão do ensino médio, ante
a  aprovação  no  ENEM  -  Exame  Nacional  do
Ensino Médio, para o curso de Educação Física,
imperiosa a reforma da decisão que indeferiu a
antecipação de tutela na instância de origem.  O
art.  557,  §1º-A,  do  Código de  Processo  Civil,  confere
poderes  ao  relator  para  dar  provimento  ao  recurso,
desde  que  a  decisão  recorrida  esteja  em  manifesto
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Recurso  ao  qual  se  dá  provimento.  Vistos.  DECIDO:
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
P. I. João Pessoa, 19 de agosto de 2013.
(TJ-PB -  Relator:  Desembargador  Frederico  Martinho
da  Nóbrega  Coutinho.  DJ  –  Disponibilização  em
20.08.2013. Publicação em 21.08.2013)” (grifei)

Nesse contexto,  é forçoso concluir  que o
veredicto do Primeiro Grau encontra-se absolutamente consentâneo com o
escólio pretoriano prevalente. 

É como voto.
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Presidiu a Sessão a sessão o Exmo. Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza (Juiz
convocado, com jurisdição limitada, em substituição ao Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho)  e o Exmo. Dr. Miguel  de Brito de Lyra Filho (juiz
convocado, para substituir a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira).

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 27 de janeiro de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
 Relator
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