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APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM  PEDIDO  DE  TUTELA  ANTECIPADA.
CANDIDATA MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO
EM CURSO SUPERIOR ANTES DA CONCLUSÃO
DO ENSINO MÉDIO. INTENTOS DE EXPEDIÇÃO
DE CERTIFICADO COM BASE NA PORTARIA Nº
144, DE 24 DE MAIO DE 2012, DO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO E CULTURA OU DE PERMISSÃO DE
REALIZAÇÃO  DE  SUPLETIVO  ESPECIAL.
IMPROCEDÊNCIA DE  AMBAS  AS  PRETENSÕES
EM  PRIMEIRO  GRAU  COM MANUTENÇÃO DA
MEDIDA  EMERGENCIAL  DEFERIDA  EM
SEGUNDO  GRAU.  INCONFORMISMO  DA
AUTORA.  APROVAÇÃO  NO  ENEM  -  EXAME
NACIONAL DE ENSINO MÉDIO. OBTENÇÃO DE
NOTAS  SATISFATÓRIAS.  POSSIBILIDADE  DE
FLEXIBILIZAÇÃO  DO  REQUISITO  ETÁRIO
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PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E  DA
PROPORCIONALIDADE.  CONSOLIDAÇÃO  DA
SITUAÇÃO  PELO  DECURSO  DO  TEMPO.
REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

- A exigência da idade mínima de 18 (dezoito) anos,
para  a  obtenção  do  certificado  de  conclusão  do
ensino  médio,  nos  casos  em  que  demonstrada  a
aptidão  intelectual  para  ingresso  em  cursos  de
graduação, malfere os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, considerando que o art. 208, V,
da Constituição Federal, assegura o acesso aos níveis
mais elevados de ensino de acordo com a capacidade
de cada indivíduo.

-  Sob esse prisma,  nada obstante a menoridade da
postulante,  ao  tempo  da  propositura  da  ação,
imperiosa a reforma da deliberação da instância de
origem,  que  julgara  improcedente  a  pretensão  de
obtenção  do  certificado  de  conclusão  do  ensino
médio, para fins de efetivação de matrícula em curso
de nível superior, em face da aprovação no ENEM -
Exame  Nacional  do  Ensino  Médio,  máxime  ao  se
verificar que a recorrente já se encontra cursando o
ensino superior há mais de três anos, já completou 18
anos e  concluiu o ensino médio,  através  de exame
supletivo, fatores que demonstram a consolidação da
situação jurídica autorizada pela decisão precária.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, dar provimento ao apelo.
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Ingrid  de  Lucena  Oliveira,  alegando  ter  sido
aprovada para o Curso de Nutrição da Universidade Federal da Paraíba, através do
ENEM - Exame Nacional de Ensino Médio, no qual atingira a pontuação de 612.32,
quando ainda cursava o 2º ano do Ensino Médio,  ajuizou a  Ação de Obrigação de
Fazer  de que cuidam os presentes  autos, contra  o  Estado da Paraíba,  fls.  02/15,
visando, inclusive emergencialmente,  à  obtenção do Certificado de Conclusão do
Ensino Médio, ou alternativamente, a permissão para realização de exame supletivo
especial,  pleitos  que  lhe  haviam  sido  negados,  respectivamente,  pela  GEEJA  -
Gerência  Executiva  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos e  pela  Coordenação  do
Supletivo da Secretaria de Estado de Educação, por não contar com a idade de 18
(dezoito) anos, tudo sob os auspícios da Gratuidade de Justiça.

Ao  analisar  o  petitório  inicial,  a  Juíza  de  primeiro
grau  em  substituição  na  unidade  onde  tramitou  o  feito  manifestou-se  pelo
deferimento  do  benefício  da  assistência  judiciária  requerida  e  indeferimento  das
demais pretensões, considerando não demonstrados, em seu sentir, os requisitos de
verossimilhança do direito invocado e de perigo de dano irreparável ou de difícil
reparação;  decisão  esta,  contudo,  que  acabou revista  nesta  instância  recursal,  fls.
87/88 e fls. 136/139.

Após  citado,  o  Estado  da  Paraíba  apresentou
resposta, fls. 119/128, defendendo, em suma, que o acolhimento dos intentos autorais
implicaria desrespeito aos princípios da legalidade estrita e da isonomia, máxime
porque, ao não atender ao requisito etário à época, a autora sequer poderia participar
do exame.

Após  parecer  desfavorável  do  Ministério  Público
estadual,  fls.  145/49,  e  da  verificação  de  desnecessidade  de  produção  de  novas
provas,  adveio  a  sentença  de  fls.  150/154,  cujo  excerto  dispositivo  consignou  o
seguinte teor:

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, com
base  nos  fundamentos  explicitados  nesta,  nos
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princípios  de  direito  aplicáveis  a  espécie  e  no  art.
269,  I,  do  CPC,  DESACOLHO OS PEDIDOS feitos
nos  presentes  autos  de  nº.  008174-30.2014.815.2001,
mantendo os efeitos da tutela, inobstante adote outro
entendimento,  posto  que  concedido  na  instância
superior.
Sem custas e sem honorários face o deferimento da
Justiça Gratuita.

Em contraposição a esse senso, a autora formulou o
RECURSO APELATÓRIO de fls. 157/170, no qual alegou, primeiramente, que, após
dois anos cursando a faculdade e em já tendo alcançado a maioridade, a sua situação
estaria consolidada pelo tempo, não sendo razoável ser obrigada regredir mais de
três  anos  em  sua  carreira  acadêmica;  depois,  sustentou  que  a  sua  capacidade
intelectual  restara  plenamente  demonstrada,  mediante  aprovação  com  notas
superiores à exigida pela Portaria nº 144, de 24 de maio de 2012, do Ministério da
Educação  e  Cultura.  Requereu,  então,  o  acolhimento  desses  fundamentos,  com a
reforma  do  provimento  atacado  e  condenação  do  recorrido  ao  pagamento  de
honorários advocatícios.

Sem contrarrazões, consoante certidão acostada à fl.
177/V.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo  Civil  de  1973,  consubstanciado,  ainda,  no  art.  169,  §1º,  do  Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Consoante  relatado,  a  questão  posta  à  apreciação
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desta instância superior, por meio do recurso em apreço, cinge-se à verificação de
acerto quanto ao juízo exarado em primeiro grau, o qual indeferiu as pretensões de
emissão da certidão de conclusão do ensino médio (principal) e de autorização para
realização  do  supletivo  especial  (alternativa),  requeridas  por  Ingrid  de  Lucena
Oliveira, com vistas a ingressar no Curso de Nutrição da Universidade Federal da
Paraíba, para o qual fora convocada a se matricular, a partir das notas obtidas na
realização do ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio.

Como  relatado,  a  impetrante  alega  que  estaria
impedida de efetuar a matrícula, por não possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos,
embora possua aptidão intelectual  já  demonstrada;  sendo,  ademais,  a  seu ver,  de
rigor, a aplicação da teoria do fato consumado, na espécie.

Pois bem, conforme preceitua o art. 44, II, da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação, os cursos e programas de graduação são abertos a
candidatos  que,  cumulativamente,  tenham  concluído  o  ensino  médio  ou
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo.

Contudo,  como  é  cediço,  existe  a  possibilidade  de
obtenção de certificação de conclusão do ensino médio,  mesmo para aqueles que
ainda não o concluíram,  com base no ENEM- Exame Nacional  de Ensino Médio,
desde que obtida a pontuação satisfatória nas avaliações e que o estudante tenha a
idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da primeira prova de cada
edição do exame. É o que se extrai dos arts. 1º e 2º da Portaria Normativa nº 144, de
24 de maio de 2012, do Ministério da Educação e Cultura - MEC, cuja transcrição não
se dispensa:

Art. 1° A certificação de conclusão do ensino médio e
a  declaração  parcial  de  proficiência  com  base  no
Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) destinam-
se  aos  maiores  de  18  (dezoito)  anos  que  não
concluíram  o  ensino  médio  em  idade  apropriada,
inclusive às pessoas privadas de liberdade.
Art. 2º O participante do ENEM interessado em obter
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certificação  de  conclusão  do  ensino  médio  deverá
possuir  18  (dezoito)  anos  completos  até  a  data  de
realização da primeira prova do ENEM e atender aos
seguintes requisitos:
I  -  atingir  o  mínimo  de  450  (quatrocentos  e
cinquenta)  pontos  em  cada  uma  das  áreas  de
conhecimento do exame;
II - atingir o mínimo de 500 (quinhentos) pontos na
redação. 

No caso em apreço, da ficha de resultado do exame
admissional  multicitado,  colaciona  à  fl.  33,  verifica-se  que  a  impetrante  obteve
pontuações bem superiores à exigidas em todas as matérias listadas, do que se extrai
sua plena capacidade inteléctica para cursar o Ensino Superior.

Sob  esse  prisma,  nada  obstante  a  menoridade  da
postulante, ao tempo da propositura da ação, tenho que a exigência da idade mínima
de 18 (dezoito) anos, para a obtenção do Certificado de Conclusão do Ensino Médio,
malfere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando que o
art. 208, V, da Constituição Federal, assegura o acesso aos níveis mais elevados de
ensino de acordo com a capacidade de cada indivíduo, senão veja-se:

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.

Ora, se é a capacidade de cada indivíduo que deve
prevalecer,  entender  pela  impossibilidade  de  relativização  de  regra  desconectada
com esse valor, como é o requisito etário, implicaria negar a própria validade da dita
norma constitucional.

Outro não é o entendimento deste Sodalício:
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APELAÇÃO  E  REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  ALUNO  DO  ENSINO
MÉDIO E MENOR DE IDADE.  APROVAÇÃO NO
ENEM.  CLASSIFICAÇÃO  EM  CURSO  SUPERIOR.
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO
DO  ENSINO  MÉDIO  NEGADO.  EXIGÊNCIA DE
IDADE MÍNIMA DE 18 ANOS. LIMITAÇÕES QUE
CONTRARIAM  A  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL
(ART. 208, V). DECISÃO MANTIDA. SEGUIMENTO
NEGADO  AOS  RECURSOS.  PRECEDENTES  DA
CORTE.  CPC,  ART.  557,  CAPUT.  -  Os  direitos  e
garantias  constitucionais  devem  ser  interpretados
sempre  de  forma  distensiva,  buscando  dar-lhes  a
máxima  efetividade.  Adotar  pensamento  diverso,
salvo  melhor  juízo,  importaria  criar  limitação  não
imposta  pelo  legislador constituinte,  restringindo o
acesso a níveis mais elevados de ensino, com base,
exclusivamente,  em critérios objetivos,  deixando de
considerar a capacidade individual do aluno. Fosse
essa a  intenção do legislador constituinte,  teria,  no
próprio dispositivo, registrado as ressalvas inerentes
à idade e à conclusão do ensino médio,  ou,  ainda,
teria  deixado  a  critério  da  legislação
infraconstitucional fazê-lo. - Nos termos do art. 557,
caput, do CPC, O relator deverá negar seguimento a
recurso manifestamente inadmissível, haja vista ser a
tempestividade  um  pressuposto  objetivo
imprescindível  à  admissibilidade  de  qualquer
recurso  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO do  Processo
Nº  00222578520138152001,  -  Não  possui  -,  Relator
DES  JOÃO  ALVES  DA SILVA,  j.  em  14-10-2015) –
grifei.
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E,

REMESSA NECESSÁRIA.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE  FAZER.  APROVAÇÃO  EM  EXAME
VESTIBULAR.  MENOR  DE  DEZOITO  ANOS.
NEGATIVA  DE  FORNECIMENTO  DE
CERTIFICADO  DE  CONCLUSÃO  DE  ENSINO
MÉDIO.  GARANTIA  CONSTITUCIONAL  DE
ACESSO  AOS  NÍVEIS  MAIS  ELEVADOS  DE
ENSINO.  CAPACIDADE  INTELECTUAL
COMPROVADA.  APLICABILIDADE  DA SÚMULA
51  DO  TJPB.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Não obstante a
exigência  legal  de  dezoito  anos  completos  para
obtenção de certificado de ensino médio, aplicando-
se  a  correta  exegese,  tal  disposição  não  deve  ser
interpretada de maneira isolada, mas em cotejo com
os  princípios  insculpidos  pela  nossa  Carta  Magna
que, em seus artigos 205 e 208, inciso V, determina a
observância  da  capacidade  do  indivíduo  como
pressuposto  para  acesso  aos  patamares  mais
elevados de ensino. - Nos termos da Súmula 51 deste
Tribunal  de  Justiça:  "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".  -  As
circunstâncias  fáticas  demonstram  a  capacidade
intelectual  do  autor  que,  antes  de  encerrar
efetivamente  o  ensino  médio,  já  conseguiu  a  tão
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almejada  aprovação  para  o  estudo  em  curso
universitário  com  ampla  concorrência,  atendendo,
assim,  ao  mencionado  requisito  constitucional.  Sob
tal  perspectiva,  a  expedição  do  certificado  de
conclusão do ensino médio lhe deve ser assegurada,
sob  pena  de  se  tolher  o  seu  avanço  educacional,
sobrepondo,  de  maneira  desarrazoada,  a  idade em
detrimento da capacidade intelectual de cada pessoa.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00035526820158152001,  2ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES.  OSWALDO  TRIGUEIRO  DO
VALLE FILHO, j. em 12-12-2016).

De outra banda, não fosse isso, é de se consignar que
a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem  aplicado  a  teoria  do  fato
consumado,  na  hipótese  em  que  o  estudante,  amparado  por  medida  judicial  de
natureza precária, consegue frequentar a instituição de ensino por pelo menos três
anos, reconhecendo seu direito de continuar matriculado e estudando até se formar;
panorama em que se subsume o caso  dos  autos,  já  que a  recorrente  se  encontra
cursando o ensino superior desde março de 2014, fl. 34; já completou 18 anos, fl. 20, e,
além de tudo, concluiu o ensino médio, através de exame supletivo, fl. 176; fatores
esses,  extreme  de  dúvidas,  que  demonstram  a  consolidação  da  situação  jurídica
inicialmente autorizada pela decisão precária.

A propósito:

ADMINISTRATIVO.  UNIVERSIDADE  FEDERAL
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SISTEMA
DE  COTAS.  EGRESSOS  DE  ESCOLA  PÚBLICA.
EXCLUSÃO DE ALUNA DO SISTEMA DE COTAS.
DECURSO DE ANOS DA CONCESSÃO LIMINAR.
TEORIA DO FATO CONSUMADO.
A jurisprudência desta Corte, especialmente por sua
Segunda Turma, apresenta-se disposta no sentido da
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aplicabilidade  da  teoria  do  fato  consumado  na
hipótese de o estudante frequentar a instituição de
ensino, na qualidade de aluno, há pelo menos 3 anos,
ainda  que  amparado  por  medidas  de  natureza
precária, como liminar e antecipação dos efeitos da
tutela. Precedentes.
Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  REsp  1267594/RS,  Rel.  Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 15/05/2012, DJe 21/05/2012)

Deste modo, imperiosa a reforma da deliberação da
instância de origem, que julgara improcedente a pretensão de obtenção do certificado
de conclusão do ensino médio, para fins de efetivação de matrícula em curso de nível
superior, em face da aprovação no ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO,
para,  reformando a  decisão apelada,  julgar  procedente  o  pedido de  emissão,  em
favor da apelante, do certificado de que trata o art. 1º, da Portaria Normativa nº 144,
de 24 de maio de 2012, do Ministério da Educação e Cultura – MEC; validando, por
conseguinte, aquele eventualmente expedido por força da decisão emergencial de fls.
87/88.

Por  fim,  em  face  da  modificação  da  sentença,
condeno  a  Fazenda  Pública  ao  pagamento  dos  honorários  advocatícios,  os  quais
arbitro,  por  apreciação  equitativa,  em  R$  1.500,00  (mil  e  quinhentos  reais),  nos
moldes do art. 85, §8º, do Novo Código de Processo Civil, considerando ser muito
baixo o valor da causa.

É o VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e João Alves da Silva.
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Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 29 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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