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PROCESSUAL  CIVIL –  Apelação  cível  –
Ação de obrigação de fazer com pedido de
tutela antecipada – Emissão de certificado
de conclusão de ensino médio com base no
Exame  Nacional  do  Ensino  Médio   –
Liminar concedida – Sentença  -  Extinção
do  processo  sem  resolução  de  mérito  –
Ilegitimidade  passiva  “ad  causam”   -
Inocorrência  –  Rejeição  da  preliminar  –
Reforma  da  r.  sentença  –  Apreciação
meritória  em  Segunda  Instância  –
Possibilidade - Intelecção do art.515, § 3º,
do  CPC  –  Teoria  causa  madura  -   -
Aprovação  em  vestibular  –  Capacidade
intelectual – Acesso à educação segundo a
capacidade  de  cada  um  –  Garantia
constitucional  –  Reforma  da  decisão  –
Provimento.

- A competência para emitir o certificado de
conclusão  do  ensino  médio  é  das
Secretarias  de  Educação  dos  Estados  e
dos  Institutos  Federais  de  Educação,
Ciência  e  Tecnologia,  quando  solicitado
pelo  interessado,  não  existindo  qualquer
dispositivo  na  Portaria  Normativa  que
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estabeleça  que  tem  que  ser  aquela
referente ao Estado em que o requerente
foi aprovado ou cursou o ensino médio.

- A Lei nº 10.352, de 26.12.2001, visando
dar  maior  agilidade  à  prestação
jurisdicional, acrescentou o § 3º ao art. 515
do CPC. Autoriza o citado parágrafo que o
Tribunal julgue de logo a lide, desde que a
causa verse exclusivamente sobre matéria
de  direito  e  esteja  em  condições  para  o
imediato  julgamento.  É  o  que  a  doutrina
costuma  chamar  de  “Teoria  da  Causa
Madura”. 

- Emitido certificado de conclusão de ensino
médio com base em aprovação no Exame
Nacional  do  Ensino  Médio por  força  de
medida liminar concedida e já decorrendo
quase  quatro  períodos  do  curso  da
promovente,  deve-se  reconhecer  a
consolidação deste fato, sob pena de trazer
desnecessário  prejuízo  ao  discente,
contrariando-se, assim, à razoabilidade ao
bom  senso  das  relações  jurídicas  e
humanas.

− Embora a Portaria nº 144/2012 do INEP,
que dispõe sobre certificação de conclusão
do ensino médio ou declaração parcial  de
proficiência  com base no  Exame Nacional
do  Ensino  Médio  (ENEM),  exija  que  o
estudante  possua  18  (dezoito)  anos
completos, certo é que, com supedâneo nos
princípios  constitucionais  que  norteiam  o
direito  à  educação,  dito  óbice  deve  ser
afastado.

-  O  inciso  V  do  art.  208  da  Constituição
Federal  preceitua  que  o  dever  do  Estado
com a educação será efetivado mediante a
garantia  de  acesso  aos  níveis  mais
elevados do ensino, segundo a capacidade
de cada um. 
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V  I  S  T  O  S, relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, dar provimento à apelação, para
reconhecer a legitimidade passiva ad causam, e aplicando o disposto no art.
515,  §  3º,  do  CPC,  julgar  procedente  o pedido,  nos termos do  voto do
Relator e da súmula de julgamento de fl. 117.

R E L A T Ó R I O

THAISA  CIDADE  REZENDE ingressou
com  ação  de  obrigação  de  fazer  com  pedido  de  liminar  em  face  da
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA E A GERENTE
DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -
GEEJA,  para que seja concedida a liminar determinando que a autoridade
expeça em favor da impetrante certificado de conclusão de ensino médio até
o meio dia do dia 02.04.2013, permitindo assim que efetue sua matrícula no
mesmo dia, e no mérito, pugnou pelo provimento da ação, com a manutenção
da r. sentença.

Afirmou  na  inicial  que  se  submeteu  ao
Exame Nacional  do  Ensino  Médio  –  ENEM e obteve  aprovação  no  curso
superior  de  Engenharia   CTG  na  Universidade  Federal  de  Pernambuco,
necessitando, para a efetivação de sua matrícula do Certificado de Conclusão
de Ensino Médio, o qual foi negado pela Gerência Executiva de Educação de
Jovens e Adultos do Estado da Paraíba – GEEJA/PB sob o argumento de que
a autora não fazia jus ao certificado por ser menor de 18 anos.

Pedido de tutela antecipada concedido às
fls. 28/29, determinando que a Gerência Executiva de Educação de Jovens e
Adultos, após a comprovação do ensino médio, forneça a devida certificação
do  ENEM,  a  fim  de  que  a  impetrante  possa  efetuar  sua  matrícula  no
respectivo curso superior.

Devidamente  intimados,  a  Gerente
executiva  da  GEEJA  e  o  Estado  da  Paraíba  não  apresentaram  qualquer
manifestação.

Às fls. 37/39, o Ministério Público, através
da  Promotoria  de  Defesa  dos  Direitos  de  Educação,  apresentou  parecer
pugnando pela extinção do processo em virtude da carência de ação.

A parte autora apresentou petição sobre o
parecer ministerial às fls. 41/47.
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Sentenciado o feito (fls. 49/50), a MM Juíza
de primeiro grau declarou extinto o processo sem resolução de mérito, com
baldrame no artigo 267, inc. IV, do CPC, para em seguida, tornar sem efeito a
liminar concedida às fls. 28/29, em razão da ilegitimidade passiva do Estado
da Paraíba.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso
de  apelação,  aduzindo  que  o  exame  em  que  foi  aprovada  é  nacional  e
qualquer Secretaria de Educação do Brasil está apta para fazer o certificado.
Alegou,  ainda,  que  não  é  razoável  retirar  a  candidata  aprovada  em
Universidade  Federal  submetê-la  a  tudo  novamente,  arriscando  uma  não
aprovação, quando  a mesma possui situação fática favorável e amparada na
Constituição Federal

Dessa  forma,  pugnou  pelo  provimento  do
recurso, com a reforma da r. sentença (fls. 56/71).

Contrarrazões do Estado da Paraíba às fls.
79/86 e da Gerente Executiva de Educação de Jovens e Adultos às fls. 88/93.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria  de Justiça emitiu  parecer no sentido de negar  provimento ao
recurso de apelação (fls. 98/103).

É o relatório.

V O T O

Preliminar – Ilegitimidade passiva “ad causam”

A  MM.  Juíza  “a  quo”  declarou  extinto  o
processo sem resolução de mérito, em razão de reconhecer a ilegitimidade
passiva dos promoventes, uma vez que nenhum ato acadêmico foi realizado
no Estado da Paraíba, não tendo poderes para falar sobre o histórico escolar
de uma aluna de outro Estado da Federação, bem como pela promovente não
residir neste Estado.

No entanto,  joeirando os autos,  verifica-se
que a promovente, ainda cursando o ensino médio foi aprovada no ENEM –
Exame Nacional de Ensino Médio e precisava do certificado de conclusão de
ensino  médio  para  realizar  sua  matrícula  na  Universidade  Federal  de
Pernambuco.
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Para  a  obtenção  do  certificado  de
conclusão  de  ensino  médio  faz-se  necessário  alguns  requisitos,  conforme
disposto no art. 1º da Portaria Normativa. 16/2011. Veja-se:

Art. 1º – O interessado em obter certificação  no nível de
conclusão  do  ensino  médio  ou  declaração  de
proficiência  com  base  no  Exame  Nacional  de  Ensino
Médio – ENEM, deverá atender aos seguintes requisitos:
I – possuir 18 (dezoito) anos completos até a data de
realização da primeira prova do ENEM;
II – ter atingindo o mínimo de 400 pontos em cada uma
das áreas de conhecimento do ENEM;
III – ter atingido o mínimo de 500 pontos na redação.

Ademais,  o  art.  3º  da  citada  portaria
determina que a competência para emitir esse certificado é das Secretarias
de Educação dos Estados e dos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia, quando solicitado pelo interessado. Observe-se:

Art.  3º  –  Compete  às  Secretarias  de  Educação  dos
Estados e aos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia,  definir  os  procedimentos  complementares
para certificação no nível de conclusão do ensino médio
com base nas notas do ENEM.
§  1º  –  As  Secretarias  de  Educação  dos  Estados  e  os
Institutos  Federais de Educação,  Ciência e Tecnologia
poderão aproveitar as notas de uma ou mais áreas de
conhecimento  avaliadas  no  ENEM,  de  acordo  com  o
interesse  e  a  solicitação  de  certificação  no  nível  de
conclusão  do  ensino  médio  ou  declaração  de
proficiência.
§  2º  –  É  de  responsabilidade  das  Secretarias  de
Educação  dos  Estados  e  dos  Institutos  Federais  de
Educação, Ciência e Tecnologia emitir certificados de
conclusão  de  declaração  de  proficiência,  quando
solicitado pelo interessado.

Assim, vê-se que resta claro apenas que a
competência para emissão do certificado é das Secretarias de Educação dos
Estados e que elas poderão aproveitar as notas do ENEM. Ora, o ENEM é um
exame nacional, podendo ser utilizada sua nota para ingresso em qualquer
universidade  e  não  há  nenhum dispositivo  que  a  Secretaria  teria  que  ser
aquela referente ao Estado em que o requerente foi aprovado ou cursou o
ensino médio.

Além  disso,  a  autora  recebeu  o  seu
certificado de conclusão de ensino médio emitido pela Secretaria do Estado
da  Paraíba  e  com  ele  conseguiu  realizar  sua  matrícula  na  Universidade
Federal de Pernambuco, e encontra-se cursando o terceiro ou quarto período
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de Engenharia, sem qualquer objeção da Universidade quanto a validade do
certificado.

Por fim, seria desrazoável retirar a aluna da
Universidade após cursar quase metade do curso, tendo ela sido aprovada do
ENEM, concluído o ensino médio, e estando agora com mais de 18 (dezoito)
anos.

Pelo  exposto,  rejeito  a  preliminar  de
ilegitimidade passiva “ad causam”.

APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 515, § 3º, DO CPC – TEORIA DA
CAUSA MADURA:

    No caso dos autos,  o MM. Juiz “  a quo”
extinguiu o processo sem resolução de mérito, com espeque no art. 267, inc.
VI, do CPC, por reconhecer a ilegitimidade do Estado da Paraíba para emitir
certificado de conclusão de ensino médio da parte autora.

A  Lei  nº  10.352,  de  26.12.2001,  visando
dar maior agilidade à prestação jurisdicional, acrescentou o § 3º no art. 515
do CPC. Autoriza o citado parágrafo que o Tribunal  julgue de logo a lide,
desde que a causa verse exclusivamente sobre matéria de direito e esteja em
condições para o imediato julgamento. É o que a doutrina costuma chamar de
“Teoria da Causa Madura”.

Confira-se o citado dispositivo legal:

“Art.  515.  A  apelação  devolverá  ao  tribunal  o
conhecimento da matéria impugnada.
(...)
§ 3º Nos casos de extinção do processo sem julgamento
do mérito (art. 267), o tribunal pode julgar desde logo a
lide,  se  a  causa  versar  questão  exclusivamente  de
direito e estiver em condições de imediato julgamento.”

O Superior Tribunal de Justiça, através da
relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, asseverou: “A regra do art. 515, § 3º, do
CPC, autoriza o julgamento da lide na instância superior, desde que o feito reúna todas as condições
para  tanto.””  (REsp  694469/RJ,  Rel.  Ministro  TEORI  ALBINO ZAVASCKI,  PRIMEIRA TURMA,
julgado em 15/03/2005, DJ 04/04/2005, p. 217)

No  mesmo  sentido,  a  Ministra  Eliana
Calmon  ressaltou:  “Tratando  os  autos  de  questão  eminentemente  de  direito,  devidamente
instruída pela prova pré-constituída juntada na inicial do mandamus, deve ser aplicada à espécie a
Teoria da Causa Madura, consagrada no art. 515, § 3º, do CPC, prestigiando-se, assim, os princípios
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da  celeridade,  da  economia  processual  e  da  efetividade  do  processo,  informadores  do  Direito
Processual Civil Moderno.” (RMS 17220/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 28/09/2004, DJ 13/12/2004, p. 266)

Saliente-se, ademais, que, apesar do citado
artigo apenas se referir  a causas que versem questões exclusivamente de
direito, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, as causas que se
traduzam também em questões de fato e de direito admitem a aplicação do
art. 515, § 3º, do CPC. 

Conforme ensina Luiz Guilherme Marinoni,
as causas que admitem a aplicação do art. 515, § 3º, CPC, são as causas
maduras.  E  conceitua  causa  madura  como  sendo  “aquela  cujo  processo  já  se
encontra com todas as alegações necessárias feitas e todas as provas admissíveis colhidas.”. Segue
ainda  afirmando  que  para  aplicação  do  dispositivo  em  questão,  o  que
realmente  interessa  é  que  a  causa  comporte  imediato  julgamento  pelo
tribunal,  por  se  encontrar  devidamente  instruída,  pouco  importando  que  a
causa  apresente  questões  que  não  se  traduzam  em  questões
“exclusivamente de direito”.  Ou seja, estando madura a causa, nada obsta
que  o  tribunal,  conhecendo  da  apelação,  avance  sobre  questões  não
versadas na sentença para resolvê-la no mérito. (Marinoni,  Luiz Guilherme.
Código  de  processo  civil:  comentado  artigo  por  artigo/Luiz  Guilherme
Marinoni, Daniel Mitidiero. – 4. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2012)

Neste sentido, segue julgado do STJ:

“ADMINISTRATIVO,  CIVIL  E  PROCESSO  CIVIL  –
RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO  ESTADO  –
ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, II; 515, § 3º;
165, 333 E 458, II, TODOS DO CPC, BEM COMO DOS
ARTS. 93, IX, E 5º, LV, DA CF – "CAUSA MADURA"
PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA
DE SUPRESSÃO  DE INSTÂNCIA  –  ACÓRDÃO QUE
ENCAMPA,  IPSIS  LITERIS,  O  PARECER  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE, NO CASO
–  NULIDADE  DO  ACÓRDÃO  POR  FALTA  DE
FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DOS
PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA UNIÃO E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
ESTADO  DE  SANTA  CATARINA  –  PRESCRIÇÃO  –
DECRETO  N.  20.910/32  –  DISCUSSÃO  SOBRE
PRESCRIÇÃO DE PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO
POR  VIOLAÇÃO  DE  DIREITOS  FUNDAMENTAIS  –
TORTURA  DE  CIDADÃO  BRASILEIRO  DE
ASCENDÊNCIA ALEMÃ POR "POLICIAIS DA FARDA
AMARELA"  DURANTE  A  SEGUNDA  GUERRA
MUNDIAL,  EM  1942  –  RESPONSABILIDADE  DO
ESTADO  PELAS  PERSEGUIÇÕES  POLÍTICAS,
PRISÕES,  TORTURA,  LOUCURA  E  SUICÍDIO  DO
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CIDADÃO,  EM  DECORRÊNCIA  DE  TAIS  ATOS  –
RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS PARTICULARES
– PRETENSÃO DE VALORAÇÃO DO ARBITRAMENTO
DOS  DANOS  MORAIS  ACIMA  DO  ARBITRADO  NA
SEGUNDA INSTÂNCIA (R$ 500.000,00).
1. Não-existência de violação do art.  535, II,  do CPC.
Apesar de o acórdão embargado ter encampado o que
registrou  o  parecer  do  Ministério  Público  Federal,
exarado na segunda instância,  frisou que esta era,  na
integralidade, a conclusão adotada.
2.  Muito  embora  seja  o  parecer  ministerial  peça
meramente informativa, pode levar o julgador a adotá-la
como parâmetro,  desde que o faça motivadamente.  Na
esteira de alguns precedentes do STJ, "não se constitui
em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões de
decidir  do  parecer  ministerial  que,  suficientemente
motivado,  analisa  toda  a  tese  defensiva."  (HC
40.874/DF,  Relatora  Ministra  Laurita  Vaz,  Quinta
Turma, julgado em 18.4.2006, DJ 15.5.2006 p.
244.)
3. Alegada violação do art. 515, § 3º, do CPC. O caso
dos autos  amolda-se  ao conceito de "causa madura"
trazida pela doutrina e jurisprudência, uma vez que o
Tribunal  a  quo,  ao  estabelecer  que  não  eram as  rés
partes  ilegítimas,  adentrou  desde  logo  no  mérito  da
questão,  pois  toda  a  instrução  probatória  já  se  fazia
presente nos autos, bem como assim lhe permitia o art.
515, § 3º, do CPC.
4.  O  art.  515,  §  3º,  do  CPC  deve  ser  lido  à  luz  do
disposto no art. 330, I, do mesmo diploma, que trata do
julgamento  imediato  do  mérito.  Poderá  o  Tribunal
(assim  como  o  juiz  de  primeiro  grau  poderia)
pronunciar-se desde logo sobre o mérito se as questões
de mérito forem exclusivamente de direito ou, sendo de
fato e de direito, não houver necessidade de produção
de  novas  provas.  Entendimento  doutrinário  e
jurisprudencial. [...]
Recurso especial  da União parcialmente provido, para
reconhecer a prescrição da parcela referente aos danos
materiais.  Recurso  especial  adesivo  dos  particulares
improvido.” 
(REsp  797989/SC,  Rel.  Ministro  HUMBERTO
MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
22/04/2008, DJe 15/05/2008)

Diante de todas as considerações expostas,
reconhecendo  a  legitimidade  passiva  ad  causam  e   estando  o  feito  em
condições de imediato julgamento, em consonância com o disposto no art.
515, § 3º, do CPC, passa-se a analisá-lo.

DO MÉRITO
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“Ab initio”, faz necessário transcrever o art.
2º da Portaria nº 144, de 24 de maio de 2012, do INEP, que dispõe sobre
certificação  de  conclusão  do  ensino  médio  ou  declaração  parcial  de
proficiência  com  base  no  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  (ENEM),  “in
verbis”:

“Art. 2º. O participante do ENEM interessado em obter
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.” (grifei)
 
De  fato,  vê-se  claramente  que  o  citado

preceito normativo exige do estudante que necessita da certificação do ensino
médio com base no dito exame que possua ele mais de 18 (dezoito) anos. 

Ocorre  que  a  imposição  da  referida
limitação ao autor,  ora  agravante,  afronta os princípios  constitucionais que
norteiam o direito à educação. Isso porque a Constituição Federal em seu art.
208, V, assegura o acesso aos níveis mais elevados de ensino, observando-
se a capacidade de cada um. 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.” (grifei)
   
Assim, apesar de ser clara a exigência de

que o aluno seja maior de 18 (dezoito) anos, com supedâneo nos princípios
constitucionais que norteiam o direito à educação, mostra-se razoável,  sob
pena de trazer desnecessário prejuízo ao estudante, permitir a certificação de
conclusão  do  ensino  médio  àquele  que  demonstre  possuir  adequada
capacidade  intelectual e cognitiva. 

No  que  tange  aos  demais  requisitos
exigidos  pela Portaria  nº 144/2012 do INEP (incisos I e II do art. 2º), verifico
que  o  recorrente  também  os  satisfaz,  conforme  afirmado  pelo  próprio
agravado.

Sobre  o  tema,  eis  os  seguintes  julgados
desta Egrégia Corte de Justiça:
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“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER.  APROVAÇÃO NO ENEM -
EXAME  NACIONAL  DO  ENSINO  MÉDIO  PARA  O
CURSO  DE  EDUCAÇÃO  FÍSICA.  FORNECIMENTO
DO  CERTIFICADO  DE  CONCLUSÃO  DO  ENSINO
MÉDIO. NEGATIVA. IDADE MÍNIMA NÃO ATINGIDA
PELA  ALUNA.  IRRELEVÂNCIA.  TUTELA
ANTECIPADA  INDEFERIDA  NA  INSTÂNCIA
PRIMEVA.  IRRESIGNAÇÃO  DA  PARTE  AUTORA.
REFORMA  DO  DECISUM.  PROVIMENTO.
Devidamente comprovada a necessidade da obtenção do
certificado  de  conclusão  do  ensino  médio,  ante  a
aprovação  no  ENEM  -  Exame  Nacional  do  Ensino
Médio, para o curso de Educação Física, imperiosa a
reforma  da  decisão  que  indeferiu  a  antecipação  de
tutela  na  instância  de origem.  O  art.  557,  §1º-A,  do
Código  de  Processo  Civil,  confere  poderes  ao  relator
para  dar  provimento  ao  recurso,  desde  que  a  decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou
com  jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior. Recurso ao qual se dá
provimento.  Vistos.  DECIDO:  Ante  o  exposto,  NEGO
SEGUIMENTO AO RECURSO. P. I. João Pessoa, 19 de
agosto de 2013.
(TJ-PB -  Relator:  Desembargador  Frederico  Martinho
da  Nóbrega  Coutinho.  DJ  –  Disponibilização  em
20.08.2013. Publicação em 21.08.2013)” (grifei)

Sem destoar:

“MANDADO  DE  SEGURANÇA  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  SECRETÁRIO  DE
EDUCAÇÃO  DO  ESTADO  REJEITADA  -  MÉRITO
NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO
DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO -  PORTARIA
NORMATIVA  N°16/2011  DO  MINISTÉRIO  DA
EDUCAÇÃO  -  EXIGÊNCIA  DE  DEZOITO  ANOS
COMPLETOS  ATÉ  A  DATA  DE  REALIZAÇÃO  DA
PRIMEIRA  PROVA  DO  ENEM  IMPETRANTE  QUE
NECESSITA DO CERTIFICADO PARA INGRESSO NO
CURSO  SUPERIOR  DIREITO  HUMANO  À
EDUCAÇÃO  ART.6°,  205  E  208,  V,  DA  CF/88
APLICAÇÃO  DOS  PRINCÍPIOS  CONSTITUCIONAIS
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.  Apesar  do  art.1°  da
referida  portaria  exigir  o  requisito  de  dezoito  anos
completos até a data de realização da primeira prova do
ENEM, é sabido que na aplicação da lei, o julgador deve
zelar  pelo  bom  senso  e  razoabilidade,  tomando  o
cuidado  de  evitar  ficar  adstrito  ao  sentido  literal  e
abstrato  do  comando  legal,  aplicando  o  dogmatismo
jurídico em prejuízo dos princípios constitucionais que
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norteiam  o  direito  à  educação.  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.  0 sentido teleológico da
norma  constitucional  deve  prevalecer  sobre  a  Tetra
impessoal  da  portaria.
(TJPB - Acórdão do processo nº 99920120007417001 -
Órgão (1 CAMARA CIVEL) - Relator DES. LEANDRO
DOS SANTOS - j. em 23/01/2013)”

E mais:

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  SECRETÁRIO  DE
EDUCAÇÃO  DO  ESTADO  REJEITADA.  MÉRITO.
NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO
DE  CONCLUSÃO  DE  ENSINO  MÉDIO.  PORTARIA
NORMATIVA  Nº16/2011  DO  MINISTÉRIO  DA
EDUCAÇÃO.  EXIGÊNCIA  DE  DEZOITO  ANOS
COMPLETOS  ATÉ  A  DATA  DE  REALIZAÇÃO  DA
PRIMEIRA  PROVA  DO  ENEM.  IMPETRANTE  QUE
NECESSITA DO CERTIFICADO PARA INGRESSO NO
CURSO  SUPERIOR.  DIREITO  HUMANO  À
EDUCAÇÃO.  ART.6º,  205  E  208,  V,  DA  CF/88.
APLICAÇÃO  DOS  PRINCÍPIOS  CONSTITUCIONAIS.
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE.
CONCESSÃO  DA SEGURANÇA.  Apesar  do  art.1º  da
referida  portaria  exigir  o  requisito  de  dezoito  anos
completos até a data de realização da primeira prova do
ENEM, é sabido que na aplicação da lei, o julgador deve
zelar  pelo  bom  senso  e  razoabilidade,  tomando  o
cuidado  de  evitar  ficar  adstrito  ao  sentido  literal  e
abstrato  do  comando  legal,  aplicando  o  dogmatismo
jurídico em prejuízo dos princípios constitucionais que
norteiam  o  direito  à  educação.  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.  ACORDA  a  Primeira  Seção
Especializada  Cível,  à  unanimidade,  em  rejeitar  a
preliminar e, no mérito, conceder a segurança pleiteada,
nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da  certidão  de
julgamento de fl. 122.
(TJ-PB  -  Relator:  Juiz  convocado  Marcos  Coelho  de
Salles.  DJ  –  Disponibilização  em  20.06.2013.
Publicação em 21.06.2013)”

Por  todo  o  exposto,  dá-se  provimento  à
apelação, para reconhecer a legitimidade passiva ad causam, e aplicando o
disposto no art. 515, § 3º, do CPC, julgar procedente o pedido.
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Condeno os promovidos ao pagamento dos
honorários  advocatícios,  estes  arbitrados,  com arrimo no  art.  20,  §  4º,  do
CPC, em R$ 1.000,00 (hum mil reais). Sem custas, com base na Lei Estadual
5.672/92, art. 29).

É como voto.

Presidiu a Sessão a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira. Participaram do julgamento, o Exmo.
Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho,  Juiz  convocado,  com  jurisdição  plena,  em
substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Dr.
Gustavo Leite Urquiza, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição
ao Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e a Exma. Desa. Maria das Neves
do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.
Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 02 de dezembro de 2014

Dr. Aluízio Bezerra Filho
Juiz convocado - Relator
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