
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO  TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0017913-50.2013.815.0000.
Relator : Gustavo Leite Urquiza – Juiz de Direito Convocado.
Impetrante : Kelly Anne da Silva Ribeiro.
Defensora : Terezinha Alves Andrade de Moura.
Impetrado : Secretário de Educação do Estado da Paraíba.
Interessado :Estado da Paraíba.
Procuradora : Sancha Maria F. C. R. Alencar. 

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  APROVAÇÃO
EM  EXAME  VESTIBULAR.  MENOR  DE
DEZOITO  ANOS.  NEGATIVA  DE
FORNECIMENTO  DE  CERTIFICADO  DE
CONCLUSÃO  DE  ENSINO  MÉDIO.
INOPORTUNIDADE.  GARANTIA
CONSTITUCIONAL DE ACESSO AOS NÍVEIS
MAIS ELEVADOS DE ENSINO. CAPACIDADE
INTELECTUAL  COMPROVADA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

-  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  arts.  205  e  208,  inciso  V,
determina a observância da capacidade do indivíduo
como  pressuposto  para  acesso  aos  patamares  mais
elevados de ensino.

-  Embora  a impetrante contasse com  menos  de
dezoito anos de idade  à época do indeferimento do
requerimento  da  certidão  de  conclusão  do  ensino
médio, obteve  aprovação  decorrente  do  Exame
Nacional do Ensino Médio – ENEM, estando apta a
ingressar  no  curso  de  Engenharia  Mecânica da
Universidade  Federal  da  Paraíba  –  UFPB,  o  que
demonstra a sua capacidade intelectual e consequente
enquadramento  nos  requisitos  estampados  pela
Constituição Federal.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a Primeira  Seção Especializada  Cível  do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  em sessão ordinária,  conceder a segurança, nos termos do voto do
relator, unânime.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Kelly Anne
da  Silva  contra  ato reputado ilegal  e  abusivo  e  atribuído ao Secretário  de
Educação  e  Cultura  do  Estado  da  Paraíba,  consistente  na  negativa  de
fornecimento do certificado de conclusão do ensino médio, sob justificativa de
que, na data da primeira prova do ENEM, a estudante não contava com a idade
de 18 anos.

Em suas razões (fls. 02/03), a demandante alega que prestou o
Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  –  ENEM,  no  ano  de  2012,  obtendo
pontuação  suficiente  para  ingressar  na  Universidade  Federal  da  Paraíba  –
UFPB,  no  curso  de  Engenharia  Mecânica,  porém,  foi  impedida  de  se
matricular porque não possuía o certificado de conclusão de curso. Sustenta
que a obtenção do certificado, diante das circunstâncias, é direito líquido e
certo, que lhe permitirá o acesso à universidade.

Ao final, pugnou pela concessão de liminar para que lhe fosse
garantida  a  emissão  do  certificado,  sendo,  após,  confirmado  o  pleito
antecipatório e concedida a segurança.

Juntou documentos (fls. 04/28).

Liminar  deferida  (fls.  36/37v),  contra  a  qual  fora  interposto
Agravo Interno (fls. 50/56), a que foi negado provimento (fls. 72/76).

Peça  defensiva  apresentada  pela  Procuradoria  do  Estado  da
Paraíba  (fls.  43/48),  alegando  a  legalidade  da  exigência  de  idade  mínima
prevista  no  art.  38,  §1º,  inciso  II,  da  Lei  nº  9.394/96,  pleiteando,  por
conseguinte, a denegação da segurança.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer (fls. 65/69), manifestando-se pela denegação da segurança.

É o relatório. 

VOTO.
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Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
mandamus, passando à sua apreciação meritória.

Como relatado, pretende a impetrante a obtenção do certificado
de conclusão do ensino médio, decorrente da aprovação no Exame Nacional
do Ensino Médio, certificação que lhe foi negada administrativamente sob o
fundamento de não possuir a demandante, na data da realização da primeira
prova do ENEM, 18 (dezoito) anos completos.

É  cediço  que,  de  acordo  com  o  artigo  44,  II,  da  Lei  de
Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), a idade mínima de dezoito
anos é condição para o ingresso em curso superior de ensino.

No mesmo sentido é o art. 1º da Portaria INEP nº 144/2012:
“Art. 1º A certificação de conclusão do ensino médio e a declaração parcial
de  proficiência  com base  no  Exame  Nacional  de  Ensino  Médio  (ENEM)
destina-se aos maiores de 18 (dezoito) anos que não concluíram o ensino
médio em idade apropriada, inclusive as pessoas privadas de liberdade”.

Inobstante, tais disposições legais não devem ser interpretados
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, in verbis:

“Art.  205. A educação, direito de todos e dever do
Estado e da família,  será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o
exercício  da  cidadania  e  sua  qualificação  para  o
trabalho” .

“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”

Aliado a isso, tem-se que o artigo 47, § 2º, da Lei nº 9.394/96
prevê a possibilidade de expedição do certificado perseguido pelo agravante,
ainda que não tenha atingido a idade mínima, caso reste comprovado o seu
"extraordinário aproveitamento nos estudos", confira-se:

“Art. 47 - § 2º. Os alunos que tenham extraordinário
aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio
de  provas  e  outros  instrumentos  de  avaliação
específicos,  aplicados  por  banca  examinadora
especial, poderão ter abreviada a duração dos seus
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cursos,  de  acordo com as  normas dos sistemas  de
ensino”.

Destarte,  como  muito  bem  asseverado  pelo  insigne
representante do  Parquet, “o impedimento da menor ao estágio superior de
ensino não se coaduna com o sentido das normas protetivas  do direito à
educação, além de contrariar os princípios  erigidos  como norteadores  do
sistema  nacional  de  ensino,  frustrando  a  realização  do  direito  e  o
desempenho concreto de sua função social” (fls. 66). 

No  caso  em exame,  as  circunstâncias  fáticas  demonstram  a
capacidade intelectual da impetrante,  que,  antes de encerrar efetivamente o
ensino médio, já conseguiu a tão almejada aprovação para o estudo em curso
universitário com ampla concorrência, em instituição de ensino público (fls.
09/10), 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 estar tolhendo o seu
avanço  educacional,  sobrepondo,  de  maneira  desarrazoada,  a  idade  em
detrimento da capacidade intelectual de cada pessoa.

Nesse sentido, revela-se pacífica a jurisprudência desta Egrégia
Corte de Justiça:

“REMESSA  NECESSÁRIA.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  CERTIFICADO  DE  CONCLUSÃO
DE  ENSINO  MÉDIO.  RESOLUÇÃO  DO  CEE  Nº
026/2011.  EXIGÊNCIA  DE  DEZOITO  ANOS
COMPLETOS ATÉ A DATA DE REALIZAÇÃO DA
PRIMEIRA PROVA DO ENEM. NECESSIDADE DE
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.
DESPROVIMENTO DA REMESSA. - Apesar do art.
1º  da  Resolução  do  CEE  nº  026/2011  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 resolução. 
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(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00008389720138152004,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em
21-10-2014). 

Assim, não  se  mostra  razoável  que  o  aluno  seja  privado do
acesso ao ensino superior  em decorrência  de não preencher  o  requisito  de
idade mínima, o que só se admite diante de ausência de capacidade intelectual.

Por  tudo o  que  foi  exposto,  CONCEDO A SEGURANÇA,
confirmando  os  efeitos  da  medida  liminar  de  fls.  36/37v,  assegurando  à
impetrante  a  expedição  do  respectivo  Certificado  de  Conclusão  de  Ensino
Médio. 

É COMO VOTO.  

Presidiu a sessão, com voto, o Excelentíssimo Senhor Desembargador
José  Ricardo Porto,  Presidente. Relator:  Excelentíssimo Senhor Doutor Gustavo  Leite
Urquiza  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho) .

Participaram  ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Marcos Cavalcanti de Albuquerque, Leandro dos Santos e Aluízio Bezerra Filho (Juiz

convocado para  substituir  o  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos). Ausente,  justificadamente,  a
excelentíssima Senhora Desembargadora Maria das Neves do Egito de Araújo Duda
Ferreira.

 
Presente  à  sessão,  representando  o  Ministério  Público,  a

Excelentíssima Senhora Doutora Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora
de Justiça, convocada.

Primeira  Seção  Especializada  Cível,  Sala  de  Sessões  do
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em João  Pessoa,  no  dia  10  de
dezembro de 2014.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado – Relator
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