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ACÓRDÃO
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EMENTA:  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER. PONTUAÇÃO  MÍNIMA
ATINGIDA  NO  ENEM.  MENOR  DE  DEZOITO  ANOS.  PRETENSÃO  DE
OBTENÇÃO  DE  CERTIFICADO  DE  CONCLUSÃO  DO  ENSINO  MÉDIO.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  REMESSA  E  APELAÇÃO.  PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO
DA PARAÍBA INTEGRANDO O POLO PASSIVO. INTELIGÊNCIA DO ART.
165, I, DA LOJE.  REJEIÇÃO. MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO
ETÁRIO PRECEITUADO PELO ART. 1°, II, DA PORTARIA INEP Nº 179/2014.
RELATIVIZAÇÃO. REVOGAÇÃO DA PORTARIA Nº. 144/2012. ACESSO AOS
MAIS  ELEVADOS  NÍVEIS  DE  ENSINO  SEGUNDO  A  CAPACIDADE  DE
CADA  UM.  ART.  208,  V,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  PRINCÍPIO  DA
MÁXIMA  EFETIVIDADE  CONSTITUCIONAL.  PRECEDENTES  DESTE
TRIBUNAL. DESPROVIMENTO DA REMESSA E DO APELO.

1. Conforme a Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado da Paraíba, Lei
Complementar Estadual nº. 96/10, no art. 165, I, compete à Vara da Fazenda Pública
processar  e  julgar  ação de obrigação de fazer  em que se pretende a  emissão  do
certificado de conclusão de ensino médio de menor aprovado em ENEM, em razão
do Ente Estatal integrar o polo passivo da demanda.

2.  A  jurisprudência  consolidada  deste  Tribunal  de Justiça é  no sentido  de  que a
exigência  etária  contida  no  art.  1°,  II,  da  Portaria  n.°  179/2014  do  INEP  (que
revogou  a  Portaria  n.°144/2012),  deve  ser  relativizada  na  hipótese  em  que  o
interessado em obter  certificação de  conclusão do ensino  médio,  embora  menor,
consegue  atingir  a  pontuação  mínima  regulamentada  por  aquele  dispositivo,
raciocínio que prestigia a máxima efetividade do direito de acesso aos mais elevados
níveis de ensino segundo a capacidade de cada um, preceituado pelo art. 208, V, da
Constituição Federal.

VISTO, examinado, relatado e discutido o presente procedimento referente à
Remessa Necessária  e  à  Apelação na Ação de Obrigação de Fazer  n.°  0002838-
11.2015.815.2001,  em  que  figura  como  Apelante  o  Estado  da  Paraíba  e  como
Apelado Joanderson Pereira Cândido da Silva.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  rejeitar  a  preliminar  de  incompetência
absoluta  da  Vara  da  Fazenda  Pública  e,  no  mérito,  negar  provimento  à
Remessa e ao Apelo.



VOTO. 

O  Estado da Paraíba interpôs  Apelação  contra a Sentença prolatada pelo
Juízo da 2.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, f. 61/64, na Ação de
Obrigação de Fazer proposta em seu desfavor por  Joanderson Pereira Cândido,
que  julgou  procedente  o  pedido,  ratificando  a  antecipação  dos  efeitos  da  tutela,
determinando que o Apelante emita em favor do Apelado o certificado de conclusão
do ensino médio,  e  deixou de condená-lo ao pagamento  das  custas  e  honorários
advocatícios, por ser a parte Autora assistida por Defensor Público, submetendo, ao
final, o Julgado ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Em suas razões recursais, f. 84/94,  arguiu, como preliminar, a incompetência
absoluta  da Vara da Fazenda Pública,  ao argumento  de  que o Juízo  da Vara da
Infância e da Juventude é o órgão jurisdicional competente para conhecer de ações
civis fundadas em interesses individuais difusos ou coletivos afetos à criança e ao
adolescente, requerendo a declaração de nulidade de todos os atos praticados nesta
demanda, determinando a remessa dos autos à Vara competente.

No mérito,  alegou que  o  Apelado  não preenche os  requisitos  legais,  que
explicita,  ser  maior  de  dezoito  anos,  para  a  obtenção  da  certificação  perquirida,
pugnando pelo provimento do recurso para que a Sentença seja reformada e o pedido
julgado improcedente.

Contrarrazoando,  f.  80/84,  o  Apelado  alegou,  de  forma  genérica,  que  o
provimento  jurisdicional  atacado  não  merece  reparos,  posto  que  o  exercício  do
direito deduzido na presente Ação é incontroverso, pugnando pelo desprovimento do
Apelo.

Desnecessária a intervenção Ministerial  no feito,  por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 179, do Código de Processo Civil de 2015.

É o Relatório.

O Apelo é tempestivo, o Apelante isento de custas e a Sentença sujeita ao
duplo grau de jurisdição obrigatório,  pelo que,  presentes os demais  requisitos de
admissibilidade previstos no CPC/73, conforme Enunciado Administrativo nº. 02 do
STJ1, conheço da Remessa e da Apelação, julgando-as conjuntamente.

Conforme a Lei de Organização e Divisão Judiciáiras do Estado da Paraíba,
Lei Complementar Estadual nº. 96/10, no art. 165, I2, compete à Vara da Fazenda
Pública processar e julgar a ação de obrigação de fazer em que se pretende a emissão
do certificado de conclusão de ensino médio de menor aprovado em ENEM, em
razão do Ente Estatal integrar o polo passivo da demanda, segundo precedentes deste

1STJ,  Enunciado  administrativo  nº.  02: Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973
(relativos  a  decisões  publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser  exigidos  os  requisitos  de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.

2 Lei Complementar Estadual nº. 96/10, Art. 165. Compete a Vara de Fazenda pública processar e
julgar: I - as ações em que 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;
(…).



Tribunal3,  pelo que rejeito a preliminar de incompetência absoluta da Vara da
Fazenda Pública.

Quanto ao mérito, a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça é no
sentido de que a exigência etária contida no art. 1°, II, da Portaria n.° 179/2014 do
INEP4, deve ser relativizada na hipótese em que o interessado em obter certificação
de conclusão do ensino médio, embora menor, consegue atingir a pontuação mínima
regulamentada por aquele dispositivo, raciocínio que prestigia a máxima efetividade
do direito de  acesso aos mais elevados níveis de ensino segundo a capacidade de
cada um, preceituado pelo art. 208, V, da Constituição Federal.

Nesse  sentido,  dentre  outros:  Mandado  de  Segurança  n.º  2004403-
96.2014.815.0000, Segunda Seção Especializada Cível, Rel. Juiz Convocado Miguel
de Britto Lyra Filho, julgado em 06/08/2014; Agravo de Instrumento n.º 2000123-
19.2013.815.0000,  Quarta  Câmara  Especializada  Cível,  Rel.  Des.  Frederico
Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  julgado  em  30/06/2014;   Apelação  Cível  n.°
0001553-42.2013.815.2004,  Quarta  Câmara  Especializada  Cível, Rel.
Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, julgado em 30/06/2014;
Agravo Interno em Mandado de segurança n.º 00004648120138152004, Primeira
Seção Especializada Cível, Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, julgado
em  26/06/2014;  Agravo  Interno  em  Mandado  de  segurança n.º
20044039620148150000, Segunda Seção Especializada Cível, Rel. Des. João Alves
da Silva, julgado em 02/04/2014; Agravo Interno em Mandado de segurança nº
00179135020138150000,  Primeira Seção Especializada Cível, Rel.  Des. Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho,  julgado  em 22/01/2014;  Mandado de  Segurança  n.º
99920120007417001, Primeira Câmara Especializada Cível, Rel. Des. Leandro dos
Santos, julgado em 23/01/2013. 

O Apelado comprovou, por meio do Espelho do Resultado do ENEM 2014,
f. 14, que atingiu pontuação superior ao mínimo de 450 pontos em cada uma das
áreas de conhecimento do exame e 500 pontos na redação, satisfazendo os requisitos
previstos  nos  incisos  III  e  IV do art.  1°  da  citada  Portaria  INEP n.°  179/2014,
somente não preenchendo o requisito de idade, porquanto, à época, contava com
dezessete anos.

Acrescento que, no curso do processo, o Apelado alcançou a maioridade,
conforme bem retratado pelo Juízo, por ocasião da prolatação da Sentença, o que só
reforça o seu direito à obtenção do certifico pleiteado.

3Processual  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. […] (TJPB, Apelação nº. 0006764-68.2013.8.15.2001, 2ª
Câmara Especializada Cível, Relator Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, j. em 27-01-2015).

4Portaria INEP nº. 179/2014, 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.



Ademais,  no  julgamento  do  INCIDENTE  DE
INCONSTITUCIONALIDADE NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº2010980-
90.2014.815.0000 (0000271-59.2016.815.0000),  da minha relatoria,  o Pleno deste
Sodalício decidiu pela declaração incidental de inconstitucionalidade material do art.
1°, II, da Portaria INEP n.° 179/2014, art. 5° da Portaria MEC n.° 807/2010, art. 1°
da Portaria MEC n.° 10/2012, e art. 1°, I, da Resolução CEE/PB n.° 05/2013, bem
como pela aplicação da técnica da interpretação conforme a Constituição ao art. 38,
§1°,  II,  e  art.  44,  II,  da  Lei  Federal  n.°  9.394/96,  de  sorte  a  considerar
inconstitucional qualquer sentido construído a partir desses dispositivos legais que
resulte em restrição do acesso ao ensino superior de menores de dezoito anos de
idade que tenham obtido a pontuação mínima regulamentada para tanto no Exame
Nacional do Ensino Médio - ENEM, tendo sido proposta de imediato, com espeque
no art. 294, §§1° e 2°, c/c o art. 211, §6°, do Regimento Interno deste Tribunal5, a
aprovação  de  enunciado  sumular  com  o  seguinte  teor:   “A exigência  de  idade
mínima para obtenção de certificado de conclusão do ensino médio requerido com
base na proficiência obtida no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM viola o
art. 208, V, da Constituição Federal, bem como os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade,  pouco  importando  que  a  restrição  etária  esteja  expressa  ou
implicitamente preceituada por lei ou por ato administrativo normativo”.

Posto isso,  conhecidas a Apelação e a Remessa Necessária, rejeitada a
preliminar de incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública, no mérito,
nego-lhes provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 01 de dezembro de
2016,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator, o Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho)  e  o  Exmo.  Des.  João Alves  da Silva.
Presente  à  sessão  o Excelentíssimo Procurador  de Justiça  Dr.  José Raimundo de
Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

5Regimento Interno do TJPB, Art. 294. A jurisprudência firmada pelo Tribunal será compendiada na
Súmula do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. 
§ 1º. Será objeto de súmula o julgamento do Plenário, tomado pelo voto da maioria absoluta dos seus
membros, em incidente de uniformização de jurisprudência.
§ 2º. Também poderão ser objeto de súmula os enunciados correspondentes às decisões firmadas por
unanimidade dos membros do Tribunal, em um caso, ou por maioria absoluta, em dois julgamentos
concordantes, pelo menos.

Art. 211. Na arguição incidental de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, o
relator, ouvido o Ministério Público, submeterá à Câmara ou à Seção Especializada a apreciação da
matéria. [...]
§  6º.  O  julgamento,  seja  declaratório  ou  denegatório  da  inconstitucionalidade,  e  sendo  unânime,
constituirá precedente na uniformização da jurisprudência.


