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DECISÃO MONOCRÁTICA

DIREITO  À  EDUCAÇÃO  – APROVAÇÃO  EM
VESTIBULAR. NOTAS DO ENEM. MENOR DE
DEZOITO  ANOS.  CERTIFICADO  DE
CONCLUSÃO  DO  ENSINO  MÉDIO.  NÃO
CONCESSÃO  POR  GERÊNCIA  EXECUTIVA.
AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
PROCEDÊNCIA  .  IRRESIGNAÇÃO  DO
ESTADO,  VIA  APELAÇÃO  CÍVEL.  REMESSA
NECESSÁRIA.  SENTENÇA  EM
CONSONÂNCIA  COM  O  ENTEDIMENTO
PÁTRIO.  MANIFESTA  IMPROCEDÊNCIA
RECURSAL, SENÃO CONTRARIEDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA  PÁTRIA.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO.

  Estamos  em  terreno  de  um  direito  de
envergadura  constitucional,  tal  qual  como  se
encontra no art. 208, V, de nossa Lex Mater, que
estabelece,  categoricamente,  que  a  educação
será efetivada mediante a garantia de “acesso
aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa
e da criação artística, segundo a capacidade de
cada um”.

  Com efeito,  ao  garantir  o  ingresso  ao  nível
superior  de  acordo  com  a  capacidade  do
indivíduo,  a  Lei  Maior  afasta  a  incidência  de
qualquer  requisito  temporal  disposto  em
regramento hierarquicamente inferior..



Trata-se de remessa necessária e apelação cível adentrado pelo
Estado da  Paraíba  em face  da  sentença,  de  fls.  169-174,  da  1ª  Vara  da
Infância e da Juventude dessa Capital/PB, que julgou procedente a presente
ação,  confirmando  a  liminar  outrora  concedida,  em  favor  do  autor,  ora
apelado.  

O promovente, ora recorrido, adentrou com a presente ação de
obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela contra o Estado da
Paraíba  pretendendo,  enfim,  que  a  Gerência  Executiva  de  Educação  de
Jovens e Adultos – GEEJA - , da Secretaria de Educação, lhe concedesse a
certificação  de  conclusão  do  ensino  médio  com  base  em  suas  notas  do
ENEM, já que sua pontuação foi de 615,96, sendo 780 pontos na redação,
superior,  portanto,  aos  quinhentos  pontos  na  redação  e  aos  quatrocentos
pontos  em cada  uma  das  áreas  de  conhecimento,  já  que  aprovado  para
ingressar no curso de Educação Física da UFPB.

Às  fls.  169-174,  foi  prolatada  sentença,  tendo  sido  julgada
procedente a presente ação, beneficiando o autor.

Em  forma  de  remessa  necessária,  bem  como  por  conta  da
apelação cível interposta pelo Estado da Paraíba (fls. 181-184), os presentes
autos subiram a essa Egrégia Corte de Justiça.

O Estado da Paraíba, em seu recuso de apelação, alega que a
sentença deve ser reformada.

Discorre  acerca  da legalidade da exigência  mínima de dezoito
anos para o recebimento de certificação de conclusão de ensino médio, já que
entende  que  a  Lei  nº  9.394/96  (Lei  de  Diretrizes  e  Base  da  Educação
Nacional – LDB), em seu art. 38, §1º, II, estabelece a idade mínima de dezoito
anos para que o aluno se submeta ao exame supletivo.

Advoga,  ainda,  que,  ao se manter  a sentença recorrida estará
havendo tratamento diferenciado, que se refere o art. 37, I e II, da CF, e a
isonomia  dos concorrentes,  incorrendo em ilegalidade de procedimento,  já
que  fora  dispensado  igual  tratamento  a  todos  os  estudantes  menores  de
dezoito anos que tencionavam realizar o exame supletivo do ensino médio.

Pugna, enfim, pela reforma da sentença hostilizada, entendendo
que deve ser julgada improcedente a presente ação. 

Contrarrazões,  às  fls.  190-200,  no  sentido  de  ser  mantida  a
sentença.



O Ministério Público, em seu parecer de fls. 206-207, entende no
sentido de ser negado provimento ao presente recurso, sob o fundamento de
que  tem o  menor  de  dezoito  anos,  regularmente  aprovado  em vestibular,
direito a submeter-se a exame supletivo de ensino médio, porque, segundo
sua visão, se assim não fosse, estaria sendo desrespeitado os arts. 5º e 205,
ambos da Constituição Federal.

É o relatório. 
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Antes  de  mais  nada,  os  pontos  levantados  pelo  Estado  da
Paraíba, em seu recurso apelatório, encontram-se dentro da matéria recursal,
que será analisada nesta hora por conta da remessa necessária, conforme
segue.

A sentença deverá ser mantida, senão vejamos.

O  presente  feito  versa,  basicamente,  acerca  do  direito  à
educação.  É  caso  de  um menor  de  dezoito  anos  na  iminência  de  restar
cerceado em seu direito de ingressar em uma Universidade, em vista de colar
grau, portanto, em curso de ensino superior.

Ele, autor, comprovou que logrou êxito em processo seletivo para
ingresso  em  curso  superior,  de  Educação  Física,  necessitando,  para
efetivação  da  respectiva  matrícula,  de  certificado  de  conclusão  de  ensino
médio.  Afirma que o certificado lhe foi  negado em razão de ser menor de
dezoito anos, o que entende ser ilegal. 

Ora,  estamos  falando  de  um  direito  de  envergadura
constitucional, tal qual como se encontra no art. 208, V, de nossa Lex Mater,
que estabelece, categoricamente, que a educação será efetivada mediante a
garantia de “acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da
criação artística, segundo a capacidade de cada um”.

Com efeito,  ao garantir  o ingresso ao nível  superior de acordo
com a capacidade do indivíduo, a Lei Maior afasta a incidência de qualquer
requisito temporal disposto em regramento hierarquicamente inferior.

Nesse passo, a despeito do que dispõe as normas contrárias ao
entendimento ora exteriorizado, em especial a que exige da idade mínima de
18  anos  para  o  ingresso  em instituição  de  ensino  superior,  penso  que  o
sentido teleológico da norma constitucional deve prevalecer, flexibilizando tais
disposições,  de  modo  que  prevaleça  os  princípios  da  proporcionalidade,
razoabilidade, e do direito à educação.

Considero,  assim,  que  o  critério  de  idade  condicionante  à
realização do exame se mostra incompatível com a garantia constitucional de



"acesso a nível mais elevado do ensino segundo a capacidade de cada um",
não  podendo  o  impetrante  ter  seu  direito  tolhido  em  razão  da  idade,
principalmente  quando a  Constituição  não permite  limitações  ao  acesso à
educação (art. 206, inciso I).

Nesse sentido:

“[...]. Aplicando o juízo de ponderação, a proporcionalidade
e razoabilidade ao caso, bem como, considerando o direito
social  requerido,  entendo  que,  com  base  apenas  no
requisito  etário,  seria  desarrazoado impedir  o acesso ao
certificado de conclusão do ensino médio a um aluno que
demonstrou  possuir  capacidade  intelectual  para  ser
aprovado no enem (exame nacional de ensino médio) com
médias  bastante  acima  das  exigidas  pela  portaria
normativa  do  MEC  nº  16/2011.” (TJPB;  AI  2000838-
61.2013.815.0000; Primeira Câmara Especializada Cível;  Rel.
Des. Leandro dos Santos; DJPB 25/04/2014; Pág. 14)

“REMESSA  OFICIAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
OBTENÇÃO  DE  NOTA SATISFATÓRIA.  APROVAÇÃO  NO
ENEM.  EXAME  NACIONAL  DE  ENSINO  MÉDIO.
FORNECIMENTO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO
ENSINO MÉDIO. NEGATIVA. IDADE MÍNIMA NÃO ATINGIDA
PELA ALUNA.  IRRELEVÂNCIA.  LIMINAR CONCEDIDA NA
INSTÂNCIA  PRIMEVA.  DIREITO  À  EDUCAÇÃO.
OBSERVÂNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXISTÊNCIA.
SENTENÇA  CONCESSIVA.  DECISÃO  MONOCRÁTICA.
POSSIBILIDADE.  SÚMULA  Nº  253,  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO DECISUM EM
REEXAME.  SEGUIMENTO  NEGADO  AO  RECURSO.  O
mandado de segurança é remédio processual destinado a
coibir  atos  abusivos  ou  ilegais  de  autoridades públicas,
protegendo o direito individual do cidadão diante do poder
por elas exercido. Devidamente comprovada a necessidade
da obtenção do certificado de conclusão do ensino médio,
ante  a  aprovação  no  enem.  Exame  nacional  de  ensino
médio,  nada  obstante  a  menoridade  da  impetrante,
imperiosa  a  manutenção  da  deliberação  concessiva  na
instância de origem. Reconhecida a correção da sentença
em  reexame,  inclusive,  por  sua  patente  conformação  à
jurisprudência  deste  sodalício,  cumpre  ao  relator  negar
seguimento  à  remessa  de  ofício,  por  meio  de  decisão
monocrática,  nos termos da Súmula nº  253,  do Superior
Tribunal de justiça.” (TJPB; ROf 0001368-04.2013.815.2004;
Rel.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho;  DJPB
02/04/2014; Pág. 28)

“ADMINISTRATIVO.  Mandado  de  segurança.  Negativa  de
emissão de certificado de conclusão do ensino médio com
base no exame nacional  do  ensino médio.  Exigência  de
idade  mínima  de  dezoito  anos.  Art.  2º  da  portaria  nº
144/2012 do inep. Irrazoabilidade aprovação em vestibular.
Capacidade  intelectual.  Acesso  à  educação  segundo  a
capacidade  de  cada  um.  Garantia  constitucional.
Concessão da ordem.  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.”
(TJPB;  MS  0588241-45.2013.815.0000;  Primeira  Seção
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha
Ramos; DJPB 24/03/2014; Pág. 13)

Ex  positis,  forte  nas  razões  acima  e  sem  maiores  delongas,
NEGO  SEGUIMENTO  AOS  RECURSOS,  mantendo  a  sentença  em  sua
íntegra,  já  que em plena consonância  com o entendimento  jurisprudencial
pátrio. Assim faço, com fundamento no art. 557, caput, do CPC.

Transitada sem recurso a presente decisão, devolva-se o feito ao seu
Juízo de origem, com as cautelas de praxe e diligências de estilo.

P.I.

João Pessoa/PB, 04 de dezembro de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
RELATOR


