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

DECISÃO     MONOCRÁTICA  

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0000917-06.2015.815.0000.
ORIGEM: 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Estado da Paraíba.
PROCURADOR: Fernanda Bezerra Bessa Granja.
AGRAVADO: Joanderson Pereira Cândido da Silva.
DEFENSOR: Marizete Batista Martins.

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER.  ANTECIPAÇÃO  DOS  EFEITOS  DA  TUTELA.  APROVAÇÃO  NO 
EXAME  NACIONAL  DO  ENSINO  MÉDIO. INDEFERIMENTO  PELA 
SECRETARIA  ESTADUAL  DE  EDUCAÇÃO  DO REQUERIMENTO  DE 
EMISSÃO  DO  CERTIFICADO  DE  CONCLUSÃO  DO  ENSINO  MÉDIO. 
CANDIDATO MENOR DE DEZOITO ANOS NA DATA DA PRIMEIRA PROVA. 
MAIORIDADE  EXIGIDA PELA PORTARIA N.º  179/2014  DO  INEP.  REGRA 
RELATIVIZADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA 
PARAÍBA EM PONDERAÇÃO COM O DIREITO À EDUCAÇÃO. CANDIDATO 
QUE  OBTEVE  A PONTUAÇÃO  MÍNIMA NECESSÁRIA E  ALCANÇOU  A 
MAIORIDADE UM DIA DEPOIS DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO ENEM. 
FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO 
DECORRENTE  DO  ENCERRAMENTO DO  PERÍODO  DAS MATRÍCULAS. 
ART. 557, CAPUT, DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO.

1.  Embora  seja  necessário,  para  emissão  do  certificado  de  conclusão  do  Ensino 
Médio,  nos termos do art.  1.º,  da Portaria 179/2014, do INEP, que o interessado 
possua, no mínimo, dezoito anos completos na data da primeira prova de cada edição 
do exame, é possível relativizar essa regra, consoante a jurisprudência dominante 
deste  Tribunal  de  Justiça,  se  o  candidato  obteve  a  pontuação  mínima  exigida  e 
atingiu a maioridade um dia depois da aplicação das provas.

2. Há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação se o autor obteve a 
antecipação dos efeitos da tutela para recebimento do certificado de conclusão do 
Ensino Médio e, à época do julgamento do agravo de instrumento interposto contra a 
decisão antecipatória, já estava encerrado o período de matrículas dos aprovados no 
Exame Nacional do Ensino Médio.

3. Agravo a que se nega seguimento.

Vistos.

O  Estado da Paraíba interpôs Agravo de Instrumento contra a  Decisão 
prolatada pelo Juízo da  2ª Vara da Fazenda Pública da  Comarca desta Capital, f. 
30/32,  nos  autos  da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer em  face  dele ajuizada  por 
Joanderson Pereira Cândido da Silva,  f.  13/16, que  deferiu a  antecipação dos 
efeitos da tutela para que seja emitido o certificado de conclusão do Ensino Médio 
do Autor, em virtude de sua aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio.



Em  suas  Razões,  alegou  que  para  emissão  do  referido  certificado  é 
necessário que o interessado possua dezoito anos completos até a data de realização 
da primeira prova do ENEM e atinja o mínimo de pontos exigido pelo Ministério da 
Educação – MEC e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira – INEP.

Afirmou que o Agravado não atingiu a idade mínima exigida e argumentou 
que  há  perigo  de  irreversibilidade  do  provimento  antecipado,  além  de  não  ser 
cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao Recurso e, no mérito, pugnou 
pela reforma da Decisão para que seja indeferida a antecipação da tutela.

O Recurso é tempestivo, f. 34, e dispensado de preparo, ex vi do art. 511, § 
1º, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a 
exigência etária contida,  atualmente, no art.  1° da Portaria n.º 179/2014, do INEP1, 
que  revogou a  Portaria  n.º  144/2012 e  passou a  regulamentar  os  requisitos  para 
obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio,  deve  ser  relativizada na 
hipótese em que o interessado, embora menor, consegue atingir a pontuação mínima, 
raciocínio que prestigia a máxima efetividade do direito constitucional à educação.

Ilustrativamente:

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. […] 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 n.º 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, Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, 
DJPB 03/02/2015).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A 
RECURSO OFICIAL E APELO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO 

1 Art. 1º O participante do ENEM interessado em obter o certificado de conclusão do Ensino Médio ou 
a declaração parcial de proficiência deverá atender aos seguintes requisitos: I – indicar a pretensão de 
utilizar os resultados de desempenho no exame para fins de certificação de conclusão do Ensino 
Médio,  no  ato  da  inscrição,  bem como a  Instituição  Certificadora;  II  –  possuir  no  mínimo  18 
(dezoito) anos completos na data da primeira prova de cada edição do exame; III – atingir o mínimo 
de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos em cada uma das áreas de conhecimento do exame; IV – 
atingir o mínimo de 500 (quinhentos) pontos na redação.



MÉDIO.  APROVAÇÃO  NO  ENEM.  CAPACIDADE  INTELECTUAL  DO 
INDIVÍDUO. INTELIGÊNCIA DO ART. 208, V, DA CF. EXIGÊNCIA DE IDADE 
MÍNIMA. MITIGAÇÃO. OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 2º, I E II, 
DA PORTARIA Nº 144/2012, DO INEP.  JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO 
EGRÉGIO TJPB. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC, E SÚMULA 
Nº 253, DO COLENDO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  Nos termos da 
mais  abalizada  jurisprudência  do  TJPB,  embora  exista  previsão  legal 
reclamando aos participantes do ENEM a idade mínima de 18 (dezoito) anos 
para obter a certificação perseguida, creio que, em atendimento ao princípio da 
razoabilidade, essa regra pode ser mitigada. Os conhecimentos necessários para 
ingresso na universidade foram regularmente aferidos com a realização do ENEM, 
devendo  prevalecer,  no  caso  concreto,  o  direito  do  menor  à  educação 
constitucionalmente  assegurado,  sendo  de  somenos  importância  sua  idade 
cronológica (TJPB, AgRg 0000821-27.2014.815.2004,  Quarta Câmara Cível, Rel. 
Des. João Alves da Silva, DJPB 02/02/2015).

REMESSA NECESSÁRIA. Ação de Obrigação de Fazer. Certificado de conclusão 
de  Ensino  Médio.  Resolução  do  CEE  nº  026/2011.  Exigência  de  dezoito  anos 
completos até a data de realização da primeira prova do ENEM. Necessidade de 
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.  Desprovimento  da  remessa  (TJPB,  RN  0000290-
38.2014.815.2004,  Primeira Câmara Cível, Rel. Juiz Leandro dos Santos,  DJPB 
01/12/2014).

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  MENOR 
PÚBERE.  CERTIFICADO  DE  CONCLUSÃO  DO  ENSINO  MÉDIO. 
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA 
PROCESSAR  E  JULGAR  O  FEITO.  INTERESSE  DO  ENTE  PÚBLICO. 
INTELIGÊNCIA DO ART.  165  DA LOJE.  JUÍZO COMPETENTE.  REJEIÇÃO. 
[…] Mérito. Aprovação em vestibular com base na nota do ENEM. Requerimento da 
expedição do certificado de conclusão do Ensino Médio para efetuar a matrícula em 
curso  superior.  Indeferimento  proferido  pela  Gerência  Executiva  da  Educação  de 
Jovens e Adultos. Ausência de idade mínima para obter a certificação. Maioridade 
não atingida na data da realização da primeira prova do ENEM. Requisito exigido 
pela Portaria 144/2012. Direito humano à educação. Preponderância da Constituição 
Federal.  Aplicação  dos  princípios  constitucionais  da  razoabilidade  e  da 
proporcionalidade.  Desprovimento  do  recurso.  A  viabilidade  da  progressão  nos 
estudos e conseguinte ingresso em graus de ensino mais avançados deve ser analisada 
caso  a  caso.  Embora  a  Portaria  nº  144/2012 preveja  a  necessidade de  idade 
mínima de 18 anos para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, é 
induvidoso  que o  julgador deve  utilizar o  bom senso  e  a  razoabilidade,  não 
podendo  ficar  adstrito  ao  sentido  literal  e  abstrato  do  comando  legal, 
notadamente em prejuízo aos princípios constitucionais que norteiam o direito à 
educação.  Diante  de  toda  relevância  dada  à  educação,  tanto  no  âmbito 
internacional, quanto em nossa Carta Magna, torna-se imperioso que a norma 
constitucional prevaleça sobre a portaria do Ministério da Educação, não sendo 
razoável que a impetrante nã  o obtenha seu certificado de conclusão do Ensino   
Médio com intuito de ingresso no Ensino Superior pelo simples fato de faltarem 
alguns  meses  para  completar  18  (dezoito)  anos (TJPB,  AI  2004515-
65.2014.815.0000,  Terceira  Câmara  Cível,  Rel.  Des.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes, DJPB 29/08/2014).

No mesmo sentido: Ap-RN 0002100-82.2013.815.2004, Primeira Câmara 
Cível,  Rel.  Des.  Leandro  dos  Santos,  DJPB  25/11/2014;  AI  2006063-
28.2014.815.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle 
Filho, DJPB 23/10/2014;  AI 2004138-94.2014.815.0000, Terceira Câmara Cível, 
Rel. Des. José Aurélio da Cruz, DJPB 15/08/2014;  AI 2005414-63.2014.815.0000, 
Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, DJPB 
29/09/2014.



O documento  de  f.  19,  oriundo  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação, 
informa que o Agravado obteve a pontuação necessária para a emissão do certificado 
de conclusão do Ensino Médio e que seu requerimento foi negado tão somente por 
não possuir a idade mínima de dezoito anos.

Além  de  ser  possível  relativar  essa  exigência,  consoante  os  julgados 
supramencionados, importa levar em consideração que o Recorrido já contava com 
dezoito anos à época da negativa do requerimento (29/1/2015), posto que atingiu a 
maioridade no dia 10/11/2014, f. 17, um dia depois das provas do ENEM, que foram 
aplicadas nos dias 8 e 9 do mesmo mês.

As matrículas ocorreram entre os dias 30/1/2015 e 3/2/2015, f. 22/23, o que 
demonstra haver fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Posto isso, considerando que o Agravo está em manifesto confronto com 
a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no art. 557, 
caput, do Código de Processo Civil, nego-lhe seguimento.

Publique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


