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AGRAVO INTERNO.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.  PROCEDÊNCIA.  INCONFORMISMO  DO
ESTADO  DA  PARAÍBA.  ENEM  -  EXAME
NACIONAL DO  ENSINO  MÉDIO.  APROVAÇÃO.
CURSO  DE  CIÊNCIAS  CONTÁBEIS.
FORNECIMENTO  DO  CERTIFICADO  DE
CONCLUSÃO  DO  ENSINO  MÉDIO.  NEGATIVA.
IDADE  MÍNIMA  NÃO  ATINGIDA.
IRRELEVÂNCIA.   DIREITO À EDUCAÇÃO.  ART.
205 C/C ART. 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
OBSERVÂNCIA.  SENTENÇA. MANUTENÇÃO.
SEGUIMENTO  NEGADO  À  APELAÇÃO.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL.  PRECEDENTES DESTA CORTE
DE  JUSTIÇA. DECISUM  MONOCRÁTICO.
POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
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- O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória,  terminativa  ou  definitiva,  proferida
pelo relator.

- É de se manter a decisão monocrática que julgou os
recursos com fundamento no art. 557, do Código de
Processo Civil, sobretudo quando as razões recursais
não  são  suficientes  para  infirmar  a  fundamentação
posta no provimento combatido.

-  Nada  obstante  a  menoridade  da  postulante,
imperiosa a manutenção da deliberação da instância
de origem, para fins de obtenção do certificado de
conclusão do ensino médio,  a  fim de ser  efetivada
matrícula  em  curso  de  nível  superior,  ante  a
aprovação  no  ENEM -  Exame Nacional  do  Ensino
Médio.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO,  fls.  171/175,
interposto pelo Estado da Paraíba combatendo a decisão monocrática de fls. 160/169,
que, com fundamento no art. 557 do Código de Processo Civil, negou seguimento às
Apelações do Estado da Paraíba e Remessa Oficial, nos autos da Ação de Obrigação
de Fazer  ajuizada  por Luana de  Souza  Mendes,  aprovada no  curso  de  Ciências
Contábeis da Universidade Federal da Paraíba, através do ENEM - Exame Nacional
de  Ensino  Médio,  nada  obstante  não  contar  com  18  (dezoito)  anos  exigidos  na
Resolução nº  119/2011,  editada pela  GEEJA -  Gerência  Executiva de Educação de
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Jovens e Adultos.

Em suas razões, alega ter havido violação ao disposto
no art. 557,  caput, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência das hipóteses
que autorizam o julgamento monocrático pelo relator: entendimento dominante nas
cortes superiores de Justiça de se encontrar o Estado obrigado a fornecer certificado
de conclusão de ensino médio a pessoa menor de dezoito anos, notadamente quando
se contraria as Portarias do INEP nº 144/2012, e do MEC nº 807/2010.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Como  é  cediço,  qualquer  decisão  proferida  pelo
relator  pode  ser  revista  por  órgão  de  maior  envergadura,  assim  definido  pelas
normas  regimentais de  cada  tribunal,  porquanto,  nada  obstante,  em  algumas
situações,  a  delegação  de  atribuições  ao  membro  da  Corte  seja  necessária  à
racionalização  da  atividade  jurisdicional,  a  competência  para  julgamento  é,  em
última análise, do colegiado.

Logo,  o  agravo  interno  apresenta-se  como  uma
modalidade  de  insurgência  cabível  contra  decisão  interlocutória,  terminativa  ou
definitiva,  proferida  solitariamente  pelo  relator,  permitindo  que  a  decisão
impugnada seja submetida à competência do colegiado, através de nova suscitação
de seu pronunciamento a respeito do caso.

Todavia, em que pese a argumentação do insurgente,
não vislumbro razões para reconsiderar a decisão hostilizada.

Explico. Defende a parte agravante, em suas razões,
ter  a  decisão  monocrática  hostilizada  ofendido  o  disposto  no  art.  577,  caput,  do
Código de  Processo  Civil,  já  que inexistente,  na espécie,  hipótese  que autorize  o
relator a negar, singularmente, seguimento à apelação interposta.
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Entrementes, tal assertiva não merece guarida.

Ao  contrário  do  sustentado,  em  todas  as  Câmaras
Cíveis deste Tribunal de Justiça há julgados, no sentido de relativizar a previsão legal
exigindo a idade mínima de 18 (dezoito) anos, conforme previsto no art. 38 da Lei nº
9.394/96, ou da Portaria do INEP, para obter a certificação pretendida.

O  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba  é
composto  por  uma  Câmara  Criminal  e  quatro  Cíveis  e,  neste  tema,  existem
precedentes de todas as Câmaras Cíveis ratificando o direcionamento delineado às
fls. 160/169. Senão vejamos:

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 Especializada Cível;  Rel.  Juiz Leandro dos
Santos; DJPB 01/12/2014; Pág. 10)

Não diverge,

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
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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).

Ainda, 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MANDADO  DE
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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. De acordo com o
art.  165 da Lei de organização e divisão judiciárias
do  Estado  da  Paraíba,  compete  à  Fazenda  Pública
processar e julgar as ações em que o estado ou seus
municípios,  respectivas  autarquias,  empresas
públicas  e  fundações  instituídas  ou  mantidas  pelo
poder  público  estadual  ou  municipal,  forem
interessados na condição de autor, réu, assistente ou
oponente,  excetuadas as de falências e recuperação
de empresas. 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
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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 não
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  Especializada
Cível;  Relª  Desª  Maria  das  Graças  Morais  Guedes;
DJPB 29/08/2014; Pág. 18).

Por fim, 

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA
QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO OFICIAL E
APELO.  CERTIFICADO  DE  CONCLUSÃO  DE
ENSINO  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 DOMI-  NANTE 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
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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
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João  Alves  da  Silva;
DJPB 02/02/2015; Pág. 14).

E,

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.  EMISSÃO  DE  CERTIFICADO  DE
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18
ANOS.  APROVAÇÃO  EM  CURSO  SUPERIOR.
EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. ENEM.
EXIGÊNCIA DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO.  PREVISÃO  DE  ASPECTOS
QUALITATIVOS.  DIREITO  CONSTITUCIONAL À
EDUCAÇÃO.  APLICAÇÃO  DOS  PRINCÍPIOS  DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
POSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO
AGRAVADA.  DESPROVIMENTO.  Admite-se  a
emissão de certificado de conclusão de ensino médio
a  menor  que  tenha  obtido  o  resultado  exigido  no
exame  nacional  do  ensino  médio.  Enem,  em
observância  à  garantia  constitucional  do  pleno
acesso à educação, uma vez que presente o início de
prova da  capacidade individual  da  aluna.  (TJ/MG,
Agin  1.0112.13.005547-1/001,  Rel.  ª  Des.  ª  Sandra
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Fonseca,  julgado  em  15/04/2014,  DJ  29/04/2014).
(TJPB;  AI  2004560-69.2014.815.0000;  Quarta  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira; DJPB 12/12/2014; Pág. 14).

Nesse  raciocínio,  o  art.  557,  caput,  do  Código  de
Processo  Civil,  no  qual  permite  que  se  negue  seguimento,  por  meio  de  decisão
monocrática,  a  recurso  manifestamente  contrário  a  jurisprudência  dominante  do
respectivo tribunal, restou categoricamente atendido.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO.

É como VOTO.

Presidiu o julgamento,  o Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 24 de fevereiro de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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