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REMESSA OFICIAL.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER.  PROCEDÊNCIA.  ENEM  –  EXAME 
NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. OBTENÇÃO DE 
NOTA  SATISFATÓRIA.   APROVAÇÃO  NO 
VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE  FEDERAL DA 
PARAÍBA.  CURSO  DE  LICENCIATURA  EM 
CIÊNCIAS  BIOLÓGICAS.  EXPEDIÇÃO  DE 
CONCLUSÃO  DO  ENSINO  MÉDIO.  PLEITO 
DEFERIDA  LIMINAR  E  MERITORIAMENTE. 
DIREITO  À  EDUCAÇÃO.  OBSERVÂNCIA. 
SENTENÇA  CONCESSIVA.  RATIFICAÇÃO. 
DESPROVIMENTO. 

-  Nos  termos do art.  205,  da  Lei  Fundamental,  “A 
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educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família,  será  promovida  e  incentivada  com  a 
colaboração  da  sociedade,  visando  ao  pleno 
desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o 
exercício  da  cidadania  e  sua  qualificação  para  o 
trabalho”.

-  A  pretensão  da  promovente  tem  amparo  na 
Constituição  Federal,  a  qual  consagra,  em seu  art. 
208,  V,  para  o  acesso  aos  níveis  mais  elevados  de 
ensino, a capacidade intelectual do indivíduo.

-  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 a remessa oficial.

Wylma  Regina  da  Silva,  representada  por  sua 
genitora, Maria Regina da Silva, ajuizou a  Ação de Obrigação de Fazer  contra o 
Estado  da  Paraíba  e  a  GEEJA  -  Gerência  Executiva  de  Educação  de  Jovens  e 
Adultos, alegando  que  restou  aprovada  no  curso  de  Licenciatura  de  Ciências 
Biológicas, através  do ENEM -  Exame Nacional  de  Ensino  Médio,  malgrado não 
contarem com 18  (dezoito)  anos  exigidos  na Resolução nº  144/2012,  editada  pelo 
INEP.
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Dada  à  urgência  da  medida,  requereu,  em  tutela 
antecipada, a certidão de ensino médio, tendo este pleito sido atendido pela decisão 
de fls. 25/26.

As peças de defesa ofertadas pela GEEJA - Gerência 
Executiva de Educação de Jovens e Adultos, fls. 31/36, e pelo  Estado da Paraíba, 
fls.39/45,  refutam  a  súplica  da  autora,  defendendo  não  ter  esta preenchido  os 
requisitos mínimos exigidos pelo INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais  para  a  expedição  de  Certificado  de  Conclusão  do  Ensino  Médio,  a 
saber: conclusão do ensino médio e a maioridade, pois não contava com dezoito anos 
à época da realização da prova do ENEM, sendo, inclusive, vedada a participação de 
menores no referido exame.

O  Juiz  de  Direito,  fls.  61/65,  julgou  procedente  o 
pedido, nos seguintes termos:

Isto Posto e considerando tudo mais que dos autos 
consta,  ACOLHO  O  PEDIDO  AUTORAL nos 
presentes autos de nº  0002671-91.2015.815.2001, com 
base  nos  fundamentos  explicitados  nesta  e  no  art. 
269,  I,  do  CPC,  ratificar  a  decisão que concedeu a 
tutela  antecipada  e  determinar  ao  ESTADO  DA 
PARAÍBA, por sua  Gerência Executiva de Educação 
de Jovens e Adultos – GEEJA, que imita o certificado 
de conclusão do ensino médio para  Wylma Regina 
da Silva, com base na pontuação do ENEM. 

Inexistindo  recurso  voluntário,  de  acordo  com  a 
certidão de fl. 67/V, subiram os autos por força da remessa oficial.

Sem envio à Procuradoria de Justiça, por não ensejar 
intervenção ministerial. 

É o RELATÓRIO.
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VOTO

Em  virtude  da  não  interposição  de  recurso 
apelatório, passa-se à análise, tão somente, da decisão ora sob reexame necessário, 
uma vez que não produzirá efeito senão depois de confirmada por este Tribunal de 
Justiça.

No  tema,  dispõe  o  art.  496,  caput,  do  Código  de 
Processo Civil:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não 
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo 
tribunal, a sentença. 
I  –  Proferida  contra  União,  os  Estados,  o  Distrito 
Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias 
e fundações de direito público. 

Nesse caminhar, a sentença é irretocável. 

Na hipótese, embora exista previsão legal exigindo a 
idade mínima de 18 (dezoito) anos, conforme previsto no art. 38, da Lei nº 9.394/96, 
para obter a certificação pretendida, em obediência ao princípio da razoabilidade, 
essa regra pode ser relativizada.

Insta salientar que o abrandamento do pressuposto 
legal tem amparo, sobretudo, na Constituição Federal, que consagra em seu art. 205, 
ser “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, 
agregada ao disposto no art. 208, V, quando estabelece ser capacidade intelectual do 
indivíduo, e não a idade, o parâmetro de acesso aos níveis mais elevados de ensino, 
senão vejamos: 

Remessa Oficial nº 0002671-19.2015.815.2001                                                                                                                                                                                4



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 - destaquei.

Endossa  o  direito  da  postulante,  outrossim,  os 
princípios  que  buscam  conferir  a  máxima  efetividade  às  normas  constitucionais, 
entre  os  quais,  de  logo,  destaco  os  da  proporcionalidade  ou  razoabilidade, 
extremamente úteis, na situação de colisão de valores, como no feito em apreço.

 
Dito regramento aparace como elemento norteador 

da Administração Pública orientando o seu agente à conduta que melhor atenda a 
finalidade  da  lei  e  aos  interesses  públicos  de  acordo  com  a  conveniência  e  a 
oportunidade, núcleo do ato a que se visa tomar. In casu, calha mencionar a doutrina 
de  Karl Larenz,  esclarecendo:  “utilizado,  de ordinário,  para aferir  as  restrições de 
direitos  –  muito  embora  possa  aplicar-se  também,  para  dizer  do  equilíbrio  na 
concessão de poderes, privilégios ou benefícios -, o princípio da proporcionalidade ou 
da razoabilidade, em essência, consubstancia uma pauta da natureza axiológica que 
emana  diretamente  das  ideias  de  justiça,  equidade,  bom  sendo,  prudência, 
moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores afins; precede e 
condiciona  a  positivação  jurídica,  inclusive  de  âmbito  constitucional;  e,  ainda, 
enquanto  princípio  geral  de  direito,  serve  de  regra  de  interpretação  para  todo  o 
ordenamento jurídico” (In.  Metodologia da Ciência do Direito, 1989, pgs. 585-586; 
Derecho Justo, p. 144-145).

A interpretação teológica também tem assento nessa 
discussão, pois busca suplantar a lógica formal e se dirigir a sua intenção para o bem 
jurídico resguardado pela norma, dito de outro modo, para o desiderato que procura 
atingir. 

Explico.

Bem  se  sabe  o  arsenal  de  medidas  protetivas 
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direcionadas aos infantes, seja pelo art. 227, do texto constitucional, culminado com a 
eclosão  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  cujo  dispositivo  inaugural 
estabelece  o  amparo  integral,  quiçá  o  Código  Civil,  ao  considerá-los,  em  tese, 
absolutamente incapazes para a prática de atos na vida civil. Decerto, o art. 38, da Lei 
nº 9.394/96,  regulamentadora  das  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional, 
possivelmente  preocupou-se  com  a  tutela  desses  menores.  Porém,  supõe-se  que, 
mencionado  espírito  protecionista  tem  lugar,  em  tese,  quando,  máxime  os 
adolescentes, necessitam resguardar essa garantia. Todavia, na hipótese telada, não 
se mostra viável que venha a prejudicá-los, como se faz ao negá-los o direito de se  
inscreverem  no  curso  de  supletivo,  uma  vez  que  eles  deram  prova  plena  de 
discernimento e capacidade, conquanto aprovados no ENEM - Exame Nacional de 
Ensino  Médio,  para  os  mais  diversos  cursos,  nas  mais  díspares  instituições 
educacionais de nível superior.

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
MENOR.  APROVAÇÃO  EM  VESTIBULAR  PARA 
CURSO DE ENSINO SUPERIOR.  INSCRIÇÃO EM 
EXAME  SUPLETIVO  PARA  COMPLETAR  O 
ENSINO  MÉDIO.  NEGATIVA  SOB  O 
FUNDAMENTO  DA  MENORIDADE. 
IMPOSSIBILIDADE.  DIREITO  BÁSICO  À 
EDUCAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DOS ARTS. 205 
E 208 DA CARTA MAGNA. DIREITO LÍQUIDO E 
CERTO.  CONCESSÃO  DA  SEGURANÇA. 
PROVIMENTO. Não se mostra justo e razoável que, 
sob o fundamento da menoridade, indivíduo menor, 
aprovado  em  instituição  de  ensino  superior,  seja 
impedido de inscrever-se em curso supletivo visando 
obter  certificado  de  conclusão  do  ensino  médio.  A 
Constituição  Federal  garante  o  acesso  a  todos  os 
níveis  mais  elevados  de  ensino,  de  acordo  com  a 
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capacidade  individual  de  cada  estudante,  sem 
distinção de sua faixa etária, nos termos do art. 208. 
(TJPB;  AC  098.2012.000113-0/001;  Segunda  Câmara 
Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Convocado  Aluizio 
Bezerra Filho; DJPB 07/06/2013; Pág. 19).

Também,

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE 
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  EXAME  DE 
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO.  MATRÍCULA 
DE  MENOR  DE  18  ANOS  EM  SUPLETIVO. 
EMANCIPAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. 
POSSIBILIDADE. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA 
EDUCAÇÃO  NACIONAL.  RELEVÂNCIA  DOS 
FUNDAMENTOS.  APROVAÇÃO  EM  CURSO 
SUPERIOR.  PARTICIPAÇÃO  DO  EXAME 
SUPLETIVO.  PROVIMENTO  DO  AGRAVO.  A 
negativa de prestação do exame supletivo implica, a 
um  só  tempo,  impedir  a  agravante  de  dar 
continuidade  à  sua  formação  intelectual,  ademais 
quando resta devidamente comprovada a aprovação 
em  vestibular.  (TJPB;  AI  200.2011.050181-0/001; 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Relª  Juíza 
Convocada Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 
15/05/2012; Pág. 14).

Por  seu  turno,  a  dignidade  da  pessoa  humana, 
erigida a fundamento da República Federativa do Brasil, nos moldes do art. 1º, III, da 
Constituição Federal, não sendo justo submeter os requerentes a um novo exame, já 
que  lograram  êxito  naquele  que  prestaram,  independentemente  da  idade  que 
tenham.

 Nesse sentido, é o entendimento sedimentado pela 
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jurisprudência pátria, conforme os seguintes escólios:

APELAÇÃO  CÍVEL.  APROVAÇÃO  EM 
VESTIBULAR. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE 
18 (DEZOITO) ANOS. POSSIBILIDADE.  1. Ainda 
que a idade mínima de 18 anos seja a exigida pelo 
art.  38,  §  1º  da Lei  nº  9394/96 para a concessão do 
certificado  de  conclusão  de  ensino  médio,  não  há 
impedimento para que, antes disso, seja expedido o 
certificado de conclusão do curso supletivo, eis que o 
Código Civil admite a colação de grau em curso de 
ensino superior para menores de 18 anos. 2. Recurso 
desprovido.  (TJDF;  Rec  2012.01.1.110162-6;  Ac. 
758.494;  Quarta  Turma  Cível;  Rel.  Des.  Antoninho 
Lopes; DJDFTE 14/02/2014; Pág. 90) - negritei.

E,

CONSTITUCIONAL.  Mandado  de  segurança. 
Candidata  aprovada  em  vestibular  antes  da 
conclusão do ensino médio. Pedido de realização de 
exame  supletivo.  Comprovação  documental  de 
emancipação  civil.  Princípio  da  universalidade  do 
acesso  à  educação.  Concessão da  segurança.  -  1.  A 
exigência de 18 (dezoito) anos de idade, contida no 
art. 38 da Lei nº 9.394/96 deve ser interpretado à luz 
do direito à educação, que possui  a universalidade 
como uma de suas vertentes, daí porque tal restrição 
não  pode  ser  mantida  para  aqueles  que  já  foram 
emancipados  civilmente.  2.  A  aprovação  da 
impetrante no vestibular da UFRN demonstra que a 
mesma  tem  plena  capacidade  de  submeter-se  ao 
exame  supletivo.  3.  Precedentes  do  tribunal  pleno 
desta  corte  (MS  nº  2012.000933-5,  Rel. 

Remessa Oficial nº 0002671-19.2015.815.2001                                                                                                                                                                                8



Desembargador Vivaldo Pinheiro,  j.  30/01/2013;  MS 
nº  2013.001423-6,  Rel.  Desembargador  Virgílio 
Macêdo Jr.,  j.  10/07/2013; MS nº 2012.007205-3, Relª. 
Desembargadora  Maria  Zeneide  Bezerra,  j. 
15/08/2012)  4.  Concessão  da  segurança.  (TJRN;  MS 
2012.013169-4;  Tribunal  Pleno;  Rel.  Des.  Virgílio 
Macêdo Jr.; DJRN 04/09/2013).

Ainda, 

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.  ERRO  MATERIAL. 
INEXISTÊNCIA.  REDISCUSSÃO  DE  MATÉRIAS. 
APROVAÇÃO  EM  VESTIBULAR  ANTES  DA 
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. REALIZAÇÃO 
DE  EXAME  SUPLETIVO.  POSSIBILIDADE.  O 
ACESSO  A NÍVEL MAIS  ELEVADO  DE  ENSINO 
DEVE  SER  AFERIDO  DE  ACORDO  COM  A 
CAPACIDADE  INDIVIDUAL  DE  CADA 
ESTUDANTE,  INDEPENDENTE  DA  IDADE. 
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  REJEITADOS.  1. 
[...]. 3. Não é razoável impedir que o aluno aprovado 
em  vestibular  obtenha  a  inscrição  em  exame 
supletivo, pois a Constituição Federal prevê o acesso 
aos  níveis  mais  elevados  de  ensino,  segundo  a 
capacidade  individual  de  cada  estudante.  4. 
Embargos declaratórios rejeitados. (TJAM; EDcl-MS 
2011.001617-9/0002.00;  Manaus;  Câmara  Reunidas; 
Relª Desª Maria das Graças Pessoa Figueiredo; DJAM 
29/02/2012; Pág. 4).

Sendo assim, em razão da pretensão autoral referir-
se à necessidade de obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, diante à 
aprovação no  Concurso Vestibular, e do alto rendimento atingido, nada obstante a 
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menoridade,  imperiosa  a  manutenção  da  deliberação  concessiva  na  instância  de 
origem.

Por haver a devolutividade de análise processual na 
hipótese de remessa oficial, tenho não merecer a decisão singular quaisquer reparos, 
porquanto  o  Juízo  a  quo bem  apreciou  a  prova  coligida,  aplicando  a  legislação 
pertinente ao caso, mantendo-se indene as questões suscitadas e decididas naquela 
oportunidade.

Ante  o  exposto, NEGO  PROVIMENTO  À 
REMESSA OFICIAL,  mantendo, por conseguinte, incólume a decisão de primeiro 
grau.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de 
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador 
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 12 de dezembro de 2016 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
      Juiz de Direito Convocado 
                    Relator
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