
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0001000-22.2015.815.0000.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Agravante : Estado da Paraíba.
Procurador : Renan de Vasconcelos Neves. 
Agravada : Gabriella Pires de Gusmão.
Advogados : Djânio Antônio Oliveira Dias.

AGRAVO  INTERNO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  MEDIDA  LIMINAR.
DEFERIMENTO.  PRELIMINAR.  VEDAÇÃO
LEGAL  À  CONCESSÃO  DE  TUTELA
ANTECIPADA  SATISFATIVA  EM  FACE  DA
FAZENDA  PÚBLICA.  MITIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE  DIANTE  DO  CASO
CONCRETO.  APROVAÇÃO  NO  EXAME
NACIONAL  DO  ENSINO  MÉDIO  –  ENEM.
NEGATIVA  DO  FORNECIMENTO  DO
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO
MÉDIO.  IDADE  MÍNIMA  NÃO  ATINGIDA
PELA  ALUNA.  IRRELEVÂNCIA.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

-  Com  efeito,  muito  embora  o  art.  1º  da  Lei  nº
9.494/97 e art. 1º da Lei nº 8.437/92 consignem não
ser cabível medida liminar que esgote, no todo ou em
parte,  o  objeto  da  ação,  tem-se  que  a  regra  em
comento  pode  ser  mitigada  quando  o  direito
perseguido exigir  urgência de atendimento,  situação
vislumbrada no presente caso.

- O Agravo Interno é uma modalidade de insurgência
cabível  contra  decisão  monocrática  interlocutória,
terminativa ou definitiva proferida pelo relator. 

- Não se mostra razoável que o aluno seja privado do
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acesso  ao  ensino  superior  em  decorrência  de  não
preencher o requisito de idade mínima, o que só se
admite diante de ausência de capacidade intelectual. 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDAM  os  integrantes  da  Primeira  Seção  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de Agravo  Interno interposto  pelo Estado  da
Paraíba (fls.  34/42),  contra  decisão  de  fls.  25/28,  que  deferiu  a  medida
liminar  requerida  no  mandamus,  para  determinar  que  as  autoridades
impetradas  providenciassem,  de  imediato,  a  expedição  de  certidão  de
conclusão de ensino médio da impetrante, Gabriella Pires de Gusmão.

Alega  o   agravante,  preliminarmente,  a  impossibilidade  de
concessão de tutela antecipatória contra atos do poder público, que esgote, no
todo  ou  em parte,  o  objeto  da  ação.  No  mérito,  consigna  a  ausência  dos
requisitos  autorizadores  da  medida,  sobrelevando  que  a  impetrante  não
alcançou a idade mínima de 18 (dezoito) anos exigidas pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional para submissão ao Exame Nacional do Ensino
Médio - ENEM. 

Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  presente  regimental,
cassando a tutela emergencial concedida neste writ.

É o relatório.

VOTO.

1. Da Preliminar 

Consoante  acima  relatado,  o  agravante  erigiu  preliminar  de
impossibilidade jurídica do pedido, respaldando seus argumentos no disposto
no art. 1º da Lei nº 9.494/97 e art. 1º da Lei nº 8.437/92.

Com  efeito,  muito  embora  os  referidos  dispositivos  legais
rezem não ser  cabível  medida  liminar  que esgote,  no todo ou em parte,  o
objeto da ação, incluída, também, a tutela antecipada, tem-se que a regra em
comento pode ser  mitigada quando o direito perseguido exigir  urgência de
atendimento, situação vislumbrada no presente caso.

Nesta  trilha,  quando  da  concessão  da  medida,  caberá  ao
julgador ponderar os prejuízos que eventualmente sofrerá uma das partes, bem
como o risco de irreversibilidade em relação à outra.

Em  algumas  oportunidades,  o  Supremo  Tribunal  Federal
posicionou-se  no  sentido  da  necessidade  de  manutenção  de  interpretação
restritiva em relação à aplicação da Lei nº 9.494/97, consoante exemplifica o
julgado abaixo ementado: 
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PROCESSUAL.  RECLAMAÇÃO.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO.  EVENTUAL  AFRONTA  AO
QUANTO  DECIDIDO  POR  ESTA  CORTE  NOS
AUTOS  DA  ADC  4/DF.  AUSÊNCIA  DE
IDENTIDADE  MATERIAL.  RECURSO
DESPROVIDO. I - A decisão proferida pela Corte na
ADC 4-MC/DF, Rel. Min. Sidney Sanches, não veda
toda  e  qualquer  antecipação  de  tutela  contra  a
Fazenda  Pública,  mas  somente  as  hipóteses
taxativamente previstas no art. 1º da Lei 9.494/1997.
II  -  Ausência  de  identidade  material  entre  o  caso
aludido  e  a  decisão  tida  como  afrontada.  III  -  A
reclamação  não  é  sucedâneo  ou  substitutivo  de
recurso próprio para conferir  eficácia à jurisdição
invocada  nos  autos  dos  recursos  interpostos  da
decisão  de  mérito  e  da  decisão  em  execução
provisória. IV - Precedentes. V - Agravo improvido. 
(Rcl  6257  AgR,  Relator  (a):  Min.  RICARDO
LEWANDOWSKI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
14/10/2009, DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC
29-10-2009  EMENT  VOL-02380-01  PP-00170
LEXSTF v. 31, n. 371, 2009, p. 172-180) 

No caso  em disceptação,  além da matéria  em debate  não se
inserir naquelas expressamente elencadas na referida lei, não possui o condão
de esgotar total ou parcialmente o objeto da ação, pois caso seja concedida a
antecipação  da  tutela  pretendida  e,  ao  final,  venha  a  sê-la  revogada,  será
plenamente viável e possível o retorno ao status quo ante.

Por  outro  lado,  uma  vez  rechaçado  tal  requerimento,  a
matrícula em curso superior de ensino, no qual a autora obteve aprovação, não
poderia ser realizado, haja vista a exiguidade do tempo para cadastramento
obrigatório. 

Nesse contexto, não se verifica impedimento à antecipação da
tutela pleiteada pela parte agravada, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

2. Mérito

Prefacialmente, convém ressaltar que o Agravo Interno é uma
modalidade de recurso cabível em face de decisão monocrática proferida pelo
relator. 

A Lei Ordinária Federal nº 12.016, de 07 de agosto de 2009,
que disciplina o Mandado de Segurança individual e coletivo, prevê em seu
art. 7º, inc. III, que:

“Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
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III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido,
quando  houver  fundamento  relevante  e  do  ato
impugnado  puder  resultar  a  ineficácia  da  medida,
caso  seja  finalmente  deferida,  sendo  facultativo
exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com
o objetivo  de  assegurar  o  ressarcimento  à  pessoa
jurídica.” (Art. 7º, III, Lei nº 10.016/09).

Da análise  da  redação  do  dispositivo  legal  acima  transcrito,
percebe-se que a concessão de medida de urgência nas ações mandamentais
está condicionada à comprovação da “relevância do fundamento esposado”
(fumus boni juris), bem como da “possibilidade da ocorrência de lesão de
incerta ou difícil reparação ao direito perseguido” (periculum in mora).

Portanto,  para  a  outorga  do  requerimento  de  urgência  é
imprescindível a presença de ambos os requisitos.

Conforme  visto  no  relatório,  o  objeto  do  presente  Agravo
Interno é aferir  o acerto da decisão agravada  que  deferiu o pedido liminar
“para  determinar  que  as  autoridades  impetradas  providenciem,
imediatamente, a expedição do Certificado de Conclusão de Ensino Médio de
Gabriella Pires de Gusmão.” (fls. 28).

Em  que  pese  os  argumentos  expendidos  pelo  agravante,
mantenho a decisão hostilizada,  uma vez que,  ao meu sentir,  encontram-se
presentes os requisitos para a concessão da liminar. 

Com efeito, o direito  social de acesso à educação, abarcado no
art.  6º,  caput,  da  Constituição  Federal,  visa  garantir,  a  todos,  “o  pleno
desenvolvimento da  pessoa,  seu  preparo  para  o  exercício  da  cidadania e
sua qualificação para o trabalho”, nos termos do disposto no art.205 da Lei
Maior.

Em consonância com o referido postulado, o artigo 208, inciso
V,  da  Constituição  Federal  determina  a  observância  da  capacidade  do
indivíduo como requisito para acesso aos patamares mais elevados de ensino,
in verbis: 

 
"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; (…)"

Neste  ínterim,  de acordo com o artigo  38,  §  1º,  da  Lei  de
Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), a idade mínima de dezoito
anos é condição para submissão do aluno ao exame final de curso supletivo. 

Outrossim, a Portaria nº 144 do Ministério da Educação de 24
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maio de 2012, que trata sobre a certificação  de  conclusão  do  ensino  médio
ou  declaração  parcial   de proficiência  com base  no  Exame Nacional  do
Ensino Médio - ENEM, assim dispõe:

“Art. 1º A certificação de conclusão do ensino médio
e a declaração parcial de proficiência com base no
Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) destinam-
se  aos  maiores  de  18  (dezoito)  anos  que  não
concluíram  o  ensino  médio  em  idade  apropriada,
inclusive às pessoas privadas de liberdade.

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: (…).” 

A interpretação conferida à predita legislação, contudo, deve ser
realizada  em cotejo  com as  disposições  constitucionais  acerca  do  tema,  já
mencionadas alhures, sob  pena  de afronta  direta  a  objetivo  precípuo  da
Carta Magna.

Deste modo, inobstante os pressupostos exigidos na Portaria nº
144 do Ministério da Educação, a meu sentir, impedirem o acesso do aluno a
nível educacional superior ao que ocupa hoje, por aspecto unicamente etário,
revelam-se  descabidos,  mormente  quando  demonstrada  a  sua  capacidade
intelectual apta a lhe permitir o ingresso em curso superior de ensino.

Conforme já  asseverado  na  decisão agravada,  não  se  mostra
razoável que o aluno seja privado do acesso ao ensino superior em decorrência
de não preencher o requisito de idade mínima, o que só se admite diante de
ausência de capacidade intelectual. 

Na presente hipótese, a prova pré-constituída nos autos revela
que  a  impetrante,  antes  mesmo  de  encerrar  efetivamente  o  ensino  médio,
obteve  resultado  satisfatório  nos  exames  do  ENEM,  suficiente  para  a  sua
aprovação no curso de  Terapia Ocupacional, perante a Universidade Federal
da  Paraíba,   não   remanescendo  razões  que  a  impeçam,  pois,  de  obter  o
certificado  de  conclusão  de  ensino  médio,  exigido  para  a  sua  matrícula
universitária. 

Sobre o tema, já decidiu esta Corte:

“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
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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  RAZOABI-
LIDADE 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 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
Tetra impessoal da portaria.” (TJPB - Acórdão do
processo  nº  99920120007417001  –  Órgão:  1ª
CAMARA CIVEL -  Relator  DES.  LEANDRO DOS
SANTOS - j. Em 23/01/2013).

E, 

“MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM
VESTIBULAR. MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE.
INDEFERIMENTO.  NÃO  CONCLUSÃO  DO
ENSINO  MÉDIO.  POSSIBILIDADE  DE
ANTECIPAÇÃO DO SEGUNDO GRA1 POR MEIO
DO  ENEM.  PORTARIA  16  DE  2011  DO
MINISTÉRIO  DA  EDUCAÇÃO  E  CULTURA.
ESTUDANTE QUE CUS 1PRIU OS  REQUISITOS
NECESSÁRIOS.  CONCESSÃO  DA  O1UÌEM.
REMESSA  OFICIAL.  REEXAME
MANIFESTAMENTE  IMPROCEDENTE.  ART.  557
DO  CÓDIGO  DE PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA
DE SEGUIMENTO. 
Caso o estudante cumpra as exigências necessárias,
poderá  utilizar-se  do  ENEM  como  forma  de
antecipar  a  conclusão  do  ensino  médio,  conforme
regulamenta  a  Portaria  Normativa  16/2011  do
Ministério  da  Educação  e  Cultura.”  (TJPB  -
Acórdão  do  processo  nº  00120110033741001  -
Órgão (TRIBUNAL PLENO) -  Relator  DES.  JOSÉ
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RICARDO PORTO. - j. Em 26/10/2012). 

Outrossim, presente também o requisito do perigo da demora,
pois  a  aluna/impetrante poderia  perder a oportunidade de  se matricular em
curso de ensino superior pela não expedição da certidão requerida. 

A par das referidas considerações, NEGO PROVIMENTO ao
Agravo Interno, mantendo incólume a decisão agravada. 

É COMO VOTO.  

Presidiu  a  sessão,  com  voto, o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Leandro dos  Santos,  Presidente. Relator:  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho. Participaram
ainda do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores  Ricardo
Vital de Almeida  (Juiz convocado para substituir  a Desª.  Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti) e Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Ausente,
justificadamente, a Exmª. Srª. Desª. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda
Ferreira.  Ausente, momentaneamente, a Drª. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza
convocada para substituir  o Des. José  Ricardo  Porto).  Presente  à  sessão,
representando o Ministério Público, a Excelentíssima Senhora Doutora Lúcia
de  Fátima  Maia  de  Farias,  Procuradora  de  Justiça.  Primeira  Seção
Especializada  Cível,  Sala  de  Sessões  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado da
Paraíba, em João Pessoa, no dia 1º de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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