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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0005241-21.2013.815.2001 
ORIGEM: 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
RELATOR: Juiz Tercio Chaves de Moura, convocado para 
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
EMBARGANTE: Estado da Paraíba
PROCURADOR: Felipe de Brito Lira Souto
EMBARGADA: Ana Flávia Barros de Farias 
ADVOGADA: Gabrielle Barros de Farias

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO  INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

- O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o órgão julgador
não é obrigado a pronunciar-se sobre todas as teses arguidas
pelos  litigantes,  quando adotar  fundamentação lógico-jurídica
coerente, apta a viabilizar o exercício da ampla defesa pelas
partes.

- Embargos de declaração rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda  Câmara  Especializada  Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração.
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O ESTADO DA PARAÍBA opôs embargos de declaração contra o
acórdão  de f. 124/128, que deu provimento à apelação interposta pela
autora, ANA FLÁVIA BARROS DE FARIAS, garantindo-lhe o direito de obter
o Certificado de Conclusão do Ensino Médio.

Este órgão colegiado decidiu que a Portaria n° 144/2012, do
INEP, que limita a expedição do Certificado de Conclusão do Ensino Médio
ao aluno que possuir 18 (dezoito) anos completos até a data da primeira
prova do ENEM, fere os princípios constitucionais que regem o direito à
educação.

O referido acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PORTARIA NORMATIVA
DO  MINISTÉRIO  DA  EDUCAÇÃO.  EXIGÊNCIA  DE  DEZOITO  ANOS
COMPLETOS ATÉ A DATA DE REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA PROVA DO
ENEM.  AUTORA  QUE  NÃO  POSSUÍA  A  IDADE  COMPLETA,  MAS
CONCLUIU O ENSINO MÉDIO E FOI APROVADA EM EXAME PARA
CURSO  SUPERIOR.  DIREITO  À  EDUCAÇÃO.  PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL.  EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO QUE SE IMPÕE.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. PROVIMENTO. 

- TJPB: “O candidato chamado para efetuar matrícula na Universidade
em razão do desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio tem o
direito líquido e certo de obter o certificado de conclusão do ensino
médio, ainda que não tenha completado 18 anos de idade, sendo
ilegal o ato administrativo que nega tal direito por falta de idade. - 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 letra impessoal da portaria.” (Agravo Interno n.
0000196-27.2013.815.2004,  Relator:  Des.  José  Ricardo  Porto,
Publicação: DJ de 11 de Março de 2014).

Nos  aclaratórios (f.  132/135)  o  Estado  da  Paraíba  alegou
omissão no julgado quanto ao disposto no art. 44, II, da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação (Lei 9.394/1996). Ao final, requereu que o apontado
vício fosse sanado e, consequentemente, julgado improcedente o pedido
inicial.

Sem contrarrazões (f. 139).

É o breve relato.
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VOTO: Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
           Relator

Os  embargos declaratórios devem ser rejeitados, pois buscam
deliberadamente a rediscussão da matéria já conhecida e julgada por esta
Corte de Justiça, e não sanar qualquer  omissão porventura existente no
acórdão hostilizado.

O art. 1.022 do CPC/2015 é bastante claro quando diz que os
embargos declaratórios são cabíveis para sanar  omissão, obscuridade e
contradição  que  poderiam  vedar  a  interposição  de  recursos  contra  a
decisão, diante da dificuldade de compreensão, ou, ainda, corrigir  erro
material.

Além disso, é totalmente descabida a alegação do embargante,
uma vez  que  o  acórdão  abordou  de  forma  coerente  todos  os  pontos
necessários para a solução da lide.

Ressalte-se que não há vício no acórdão que, dentre várias
teses debatidas no feito, escolhe e acolhe uma para prover ou desprover o
pedido, sendo desnecessário que o órgão julgador responda a todos os
argumentos das partes ou se pronuncie sobre todos os dispositivos legais
supostamente aplicáveis ao caso, como os referidos pelo embargante.

Quanto ao art. 44, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
entendo desnecessária qualquer manifestação a respeito, tendo em vista
que tal dispositivo não condiciona a emissão do Certificado à idade mínima
de 18 (dezoito) anos. Para ilustrar segue sua redação:

Art.  44.  A  educação  superior  abrangerá  os  seguintes  cursos  e
programas:
(…)
II  –  de graduação,  abertos a candidatos  que tenham concluído o
ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo
seletivo.

Ora, há prova nos autos de que a autora/embargada concluiu o
ensino médio e de que foi classificada em processo seletivo. Dessa forma,
o referido artigo não serve como fundamento para a negativa do Estado
da Paraíba em expedir o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, objeto
da lide.
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Ademais,  ressoa com significativa importância a concepção
defendida pelo Superior Tribunal de Justiça de que o órgão julgador não é
obrigado a pronunciar-se sobre todas as teses arguidas pelas partes,
quando adotar fundamentação lógico-jurídica coerente, apta a viabilizar o
exercício da ampla defesa pelas partes. Vejamos:

Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal
de origem enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária
para o deslinde da controvérsia, de forma objetiva e fundamentada.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e
qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre os
considerados suficientes para fundamentar sua decisão.1

O órgão julgador, como acentuado pelo entendimento pretoriano, não
é obrigado a se pronunciar sobre todos os temas, mas apenas acerca
daqueles relevantes e aptos à formação de sua convicção.2

Esta  Corte firmou compreensão de que o magistrado não está
obrigado a se pronunciar sobre todos os pontos abordados pelas
partes, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros
fundamentos.3

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE  RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado  para
substituir a Excelentíssima Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO
DE A. D. FERREIRA) e o  Excelentíssimo Doutor  CARLOS EDUARDO
LEITE  LISBOA (Juiz  de  Direito  Convocado  para  substituir  o
Excelentíssimo  Desembargador  OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE
FILHO).

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  VANINA
NÓBREGA DE FREITAS DIAS, Promotora de Justiça Convocada.

1 AgRg no Ag 1038673/RS, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Terceira
Turma, julgado em 04/11/2010, DJe 17/11/2010.

2 AgRg no Ag 1232500/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 17/08/2010, DJe
06/09/2010.

3 AgRg no Ag 1214153/RS, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Sexta
Turma, julgado em 05/08/2010, DJe 06/09/2010.
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Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 12
de dezembro de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                           Relator


	EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0005241-21.2013.815.2001

