
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0001625-56.2015.815.0000.
ORIGEM: 1.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE:  Yuri  Manuel  de  Brito  Sales,  representado  por  seu  genitor  Washington
Wladimir Sales Alves.
DEFENSORA: Maria Fátima Leite Ferreira.
AGRAVADO: Estado da Paraíba.
ADVOGADO: Não consta.

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.  PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO
DO  ENSINO  MÉDIO  A  ALUNO  DE  DEZESSEIS  ANOS  APROVADO  NO
ENEM PARA FINS DE MATRÍCULA NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA
UFPB.  OBTENÇÃO  DE PONTUAÇÃO  MÍNIMA NO  CERTAME.  DECISÃO
QUE  INDEFERE  LIMINAR  DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA,  AO
FUNDAMENTO  DE  INOBSERVÂNCIA  DO  REQUISITO  ETÁRIO
PRECEITUADO PELO ART. 1°,  II,  DA PORTARIA N.°  179/2014 DO INEP.
RELATIVIZAÇÃO.  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. PROVIMENTO.

A jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
a exigência etária contida no art. 1°, II, da Portaria n.° 179/2014 do INEP1, 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,  relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo
de Instrumento n.º  0001625-56.2015.815.0000, em que figuram como Agravante
Yuri  Manuel  de  Brito  Sales,  representado  por  seu  genitor  Washington  Wladimir  Sales
Alves, e como Agravado o Estado da Paraíba. 

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,

1 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.



acompanhando  o  Relator,  em  conhecer  do  Agravo  de  Instrumento  e  dar-lhe
provimento. 

VOTO.

Yuri Manuel de Brito Sales, neste ato assistido por seu genitor Washington
Wladimir Sales Alves, interpôs Agravo de Instrumento, petição de f.2/10, contra a
Decisão  do  Juízo  da  1.ª  Vara  da  Fazenda  da  Comarca  desta  Capital,  f.  36/37,
prolatada nos autos do processo da ação de obrigação de fazer por ele interposta
contra o  Estado da Paraíba, que indeferiu a liminar de antecipação de tutela por
ele  requerida  para  obtenção  do  certificado  de  conclusão  do  ensino  médio,  ao
fundamento  de  que,  tendo  ele  apenas  dezesseis  anos  de  idade,  a  aprovação  no
ENEM não o habilitava a ingressar no ensino superior.

Em suas razões, alega que mesmo tendo nascido em 18.05.1998, contando, à
época, com apenas dezesseis anos de idade, submeteu-se e foi aprovado no Exame
Nacional  do  Ensino  Médio  -  ENEM,  tendo  obtido  vaga  para  o  Curso  de
Administração  da  Universidade  Estadual  da  Paraíba,  entretanto,  ao  requerer  o
certificado de conclusão do ensino médio teve seu requerimento indeferido, por não
satisfazer o requisito da idade mínima de dezoito anos exigida pela legislação.

Invocando entendimentos jurisprudenciais em favor de seu pleito, pugnou
pela concessão da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso para que
lhe fosse deferida a certificação.

O Recurso foi distribuído inicialmente para o Des. Frederico Coutinho que
deferiu a liminar, Decisão de f. 41/45.

Intimado para contrarrazoar o Estado da Paraíba não se manifestou, certidão
de f. 53.

Em suas informações, o Juízo manteve a Decisão atacada, ao fundamento de
que, sendo o Agravante menor de dezesseis anos, a legislação não amparava a sua
pretensão, f. 52.

O  Ministério  Público  opinou  pelo  provimento  do  agravo,  invocando  a
aplicação dos art. 205 e 208 da Carta Constitucional em favor do pedido autoral.

Tendo  o  processo  sido  incluído  e  retirado  de  pauta,  o  eminente  Relator
original averbou suspeição, vindo a mim a relatoria, f. 66/71.

É o Relatório.

A jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de que a exigência etária contida no art. 1°, II, da Portaria n.° 179/2014 do INEP2,

2 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.



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 Impetrante, que já cursa o terceiro ano do ensino médio, certidão de f. 24,
e é portador de excelente histórico escolar, f. 25, comprovou que atingiu além do
mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento do exame e 500
pontos na redação, f. 26, satisfazendo os requisitos previstos nos incisos III e IV do
art. 1° da citada Portaria (517.1 pontos em Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
626,7 em Ciências Humanas e suas Tecnologias; 610.4 em Linguagens, Códigos e
suas Tecnologias; 675.6 pontos em Matemática e suas Tecnologias e 600 pontos em
Redação),  demonstrando que, apesar da idade,  tem conhecimento suficiente para
ingressar no ensino superior. 

Posto  isto, dou  provimento  ao  Agravo  ratificando  a  liminar
anteriormente concedida. 

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 31 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva,
dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
                                          Juiz convocado - Relator


