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ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 2010980-90.2014.815.0000.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
IMPETRANTE: Déborah Cecília Trigueiro Custódio de Brito.
ADVOGADO:  Alexei  Ramos  de  Amorim  (OAB/PB  9.164),  André  Villarim  (OAB/PB  8.909),
Renbrandt Medeiros Asfora (OAB/PB 17.251) e outros.
IMPETRADO: Secretária de Estado da Educação.

EMENTA:  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  OBTENÇÃO  DE  PONTUAÇÃO
MÍNIMA  NO  ENEM  –  EXAME  NACIONAL  DO  ENSINO  MÉDIO.
IMPETRANTE MENOR DE DEZOITO ANOS. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO
DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE
INGRESSO EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR. DIREITO LIMITADO PELA
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  AOS  MAIORES  DE  DEZOITO  ANOS.
RESTRIÇÃO ETÁRIA FUNDAMENTADA NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA
DO ART.  1.º,  II,  DA PORTARIA INEP N.º  179/2014,  ART.  5.º,  CAPUT,  DA
PORTARIA MEC N.º  807/2010,  ART.  1.º  DA PORTARIA MEC N.º  10/2012,
ART. 1.º, I, DA RESOLUÇÃO CEE/PB N.º 005/2013, ART. 38, § 1.º, II, E ART.
44,  II,  DA  LEI  FEDERAL  N.º  9.394/1996.  EXIGÊNCIA  EM
DESCONFORMIDADE  COM  O  ART.  208,  V,  DA  CONSTITUIÇÃO  DA
REPÚBLICA. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR O ACESSO AOS MAIS
ELEVADOS  NÍVEIS  DE  ENSINO  SEGUNDO  A  CAPACIDADE
INTELECTUAL  DE  CADA  UM.  VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DA
RAZOABILIDADE  E  DA  PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO  DO
PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE CONSTITUCIONAL. SÚMULA N.º
52 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

“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” (Súmula n.º 52 do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba).

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  ao
Mandado  de  Segurança  n.º  2010980-90.2014.815.0000,  em  que  figuram  como
Impetrante  Déborah  Cecília  Trigueiro  Custódio  de  Brito e  como  Impetrado  a
Secretária de Estado da Educação.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Segunda  Seção  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  Conceder  a  segurança
requestada.



VOTO.

Déborah  Cecília  Trigueiro  Custódio  de  Brito impetrou  o  presente
Mandado  de  Segurança contra  ato  imputado  à  Excelentíssima  Secretária  de
Estado da Educação, consubstanciado na negativa de  expedição de certificado de
conclusão do Ensino Médio em razão de a Impetrante não haver completado dezoito
anos de idade e ainda não ter concluído aquela etapa educacional.

Alegou que foi aprovada no ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio com
pontuação  suficiente  para  ingressar  no  curso  de  Arquitetura  e  Urbanismo  da
Universidade Federal de Campina Grande, cuja matrícula exige a apresentação de
certificado de conclusão do Ensino Médio.

Sustentou que é civilmente emancipada, que sua aprovação e classificação
demonstraram seu preparo acadêmico e que o ato combatido violou os princípios da
igualdade e do acesso aos mais elevados níveis de educação.

Requereu, com êxito, f. 53/53-v, a concessão de medida liminar para que a
Impetrada  seja  compelida  a,  de  imediato,  emitir  o  certificado  perseguido  e,  no
mérito, pediu a confirmação da tutela provisória de urgência

Em suas Informações, f.  77/89, a Impetrada arguiu,  como preliminar,  sua
ilegitimidade  passiva,  afirmando  que  não  tem  competência  administrativa  para
emitir certificado de conclusão do Ensino Médio.

Alegou, no mérito, que o ENEM não pode ser utilizado para abreviar a vida
escolar, de sorte que a limitação etária é incontornável, invocando as disposições do
art. 1.º da Portaria INEP n.º 144/2012, do art. 1º, I, da Portaria MEC n.º 16/2011, e
as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  de  Jovens  e  Adultos,
pugnando, ao final, pela denegação da segurança.

O Estado da Paraíba ingressou no feito, f. 62/70, sustentando a mesma tese
meritória com base no art. 44, II, da Lei Federal n.º 9.394/1996, art. 1.º da Portaria
INEP n.º 144/2012 e art. 5.º da Portaria MEC 807/2010.

A Procuradoria de Justiça, f. 88/96, opinou pela rejeição da preliminar com
base na teoria da encampação, afirmando que a Secretária, em suas Informações,
apresentou  defesa  meritória,  e  pela  concessão  da  segurança,  por  entender  que  a
negativa  fundada  exclusivamente  no  requisito  etário  fere  a  razoabilidade,  a
proporcionalidade e o princípio do livre acesso à educação.

Esta Seção Especializada Cível rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva
e acolheu a arguição de inconstitucionalidade do art. 1.º, II, da Portaria  INEP n.º
179/2014 (que revogou a Portaria n.º 144/2012), afetando a questão constitucional
ao  Tribunal  Pleno,  f.  100/102-v,  que,  por  sua  vez,  declarou,  incidentalmente,  a
inconstitucionalidade material do referido dispositivo e dos arts. 5.º da Portaria MEC
n.º 807/2010, 1.º da Portaria MEC n.º 10/2012 e 1.º, I, da Resolução CEE/PB n.º
05/2013, e conferiu interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 38, § 1.º,
II,  e  ao  art.  44,  II,  ambos  da  Lei  Federal  n.º  9.394/1996,  de  sorte  a  considerar
inconstitucional qualquer norma construída 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 ENEM,
aprovando, ao final, o enunciado sumular de n.º 52.

O Estado da Paraíba interpôs Recurso Especial contra o Acórdão que julgou
o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade,  f.  156/171, que foi inadmitido
pela douta Presidência deste Tribunal de Justiça, f. 186/187, decorrendo in albis o
prazo para a interposição de Agravo contra essa Decisão, f. 190.

Os autos, em seguida, foram devolvidos a esta Segunda Seção Especializada
Cível, em conformidade com o art. 211, § 4.º, do Regimento Interno deste Tribunal1.

É o Relatório. 

A preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela Impetrada, a Secretária
de Estado da Educação, em suas Informações, foi apreciada anteriormente por esta
Seção Especializada Cível,  na mesma Sessão em que foi acolhida a  arguição de
inconstitucionalidade dos atos normativos que embasaram o ato impugnado neste
writ,  sem que  tenha  havido  a  interposição  de  recurso,  tratando-se,  portanto,  de
questão preclusa, sendo descabida sua reapreciação.

Passo, então, ao mérito.

A jurisprudência  deste  Tribunal  de  Justiça,  firmada  em  Incidente  de
Arguição  de  Inconstitucionalidade  suscitado  neste  Mandado  de  Segurança,  é  no
sentido de que a exigência etária contida nos arts. 1.º, II, da Portaria n.º 179/2014 do
INEP2 (que revogou a Portaria n.º 144/2012), 5.º da Portaria MEC n.º 807/2010, 1.º
da Portaria MEC n.º 10/2012 e 1.º, I, da Resolução CEE/PB n.º 05/2013, deve ser
relativizada na hipótese em que o interessado em obter certificação de conclusão do
Ensino  Médio,  embora  menor  de  idade,  consegue  atingir  a  pontuação  mínima
regulamentada  por  aqueles  dispositivos,  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 da República.

É nesse sentido o teor da Súmula n.º 52 desta Corte, assim redigida:

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

1 Art. 211, § 4.º. Acolhida ou não a arguição, os autos, com o acórdão, serão devolvidos à Câmara ou à
Seção Especializada para que decida o mérito ou como for de direito, sem contrariar a decisão do
Tribunal, de efeito vinculante.

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.



normativo.

A Impetrante comprovou que atingiu o mínimo de 450 pontos em cada uma
das áreas de conhecimento do exame e 500 pontos na redação, f. 27, satisfazendo os
requisitos previstos nos incisos III e IV do art. 1º da citada Portaria (611 pontos em
Ciências  da  Natureza  e  suas  Tecnologias;  630,6  em  Ciências  Humanas  e  suas
Tecnologias;  598  em  Linguagens,  Códigos  e  suas  Tecnologias;  780,6  em
Matemática e suas Tecnologias e 760 em Redação, obtendo uma média de 676,04). 

Posto  isso,  concedo  a  segurança  requestada,  ratificando  a  ordem  de
emissão  do  certificado  de  conclusão  do  Ensino  Médio  da  Impetrante
liminarmente deferida às f. 53/53-v.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária  da  Segunda  Seção
Especializada Cível do dia 30 de agosto de 2017, conforme Certidão de Julgamento,
com voto, a Excelentíssima Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes e,
dele também participando, além deste Relator, os Excelentíssimos Desembargadores
João Alves da Silva, Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Marcos Cavalcanti
de Albuquerque e  Saulo Henriques de Sá e Benevides.  Presente à sessão a Exma.
Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


