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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  DEFERIMENTO  DA  TUTELA
ANTECIPADA.  INCONFORMISMO  DO  ENTE
ESTATAL.  PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  DA
AUTORIDADE  COATORA.  NÃO
CONHECIMENTO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
ANÁLISE  ORIGINÁRIA  PELA  INSTÂNCIA  AD
QUEM DE  MATÉRIA AINDA NÃO  CONHECIDA
PELO JUÍZO  A QUO,  SOB PENA DE SUPRESSÃO
DE  INSTÂNCIA.  MÉRITO.  APROVAÇÃO  NO
ENEM - EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO.
OBTENÇÃO  DE  NOTA  SATISFATÓRIA.
FORNECIMENTO  DO  CERTIFICADO  DE
CONCLUSÃO  DO  ENSINO  MÉDIO.  NEGATIVA.
IDADE MÍNIMA NÃO ATINGIDA PELO ALUNO.
IRRELEVÂNCIA.  DIREITO  À  EDUCAÇÃO.  ART.
205 C/C ART. 208, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  AGRAVADA.
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DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  A instância  ad  quem resta  impossibilitada,
originariamente,  de  analisar  temática  referente  à
ilegitimidade  passiva  que  ainda  não  foi  apreciada
pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância,
a qual é vedada no ordenamento jurídico. 

-  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 então menoridade
do agravado, imperiosa a manutenção da deliberação
concessiva na instância de origem.

-  Nos  termos do art.  205,  da  Lei  Fundamental,  “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”.

-  A pretensão  do  promovente,  ora  agravado,  tem
amparo, igualmente, na Constituição Federal, a qual
consagra, em seu art. 208, V, para o acesso aos níveis
mais elevados de ensino, a capacidade intelectual do
indivíduo.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal
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de Justiça da Paraíba, por unanimidade,  não conhecer da preliminar e, no mérito,
desprover o recurso. 

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  com
pedido de efeito suspensivo, fls. 02/13, interposto pelo Estado da Paraíba, contra a
decisão de fls. 50/55, proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca  da  Capital  que,  nos  autos  de  Mandado  de  Segurança,  impetrado  por
William  José  Melo  Chaves  contra  suposta  ilegalidade  praticada pela  Gerente
Executiva da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação do Estado da
Paraíba, deferiu o requerimento liminar formulado, consignando os seguintes termos
no excerto dispositivo:

Ante o exposto, diante da presença dos pressupostos
autorizativos acima expostos,  DEFIRO O PEDIDO
DE  LIMINAR,  para  determinar  que  a  autoridade
coatora emita o Certificado de Conclusão do Ensino
Médio  do  impetrante  WILLIAM  JOSÉ  MELO
CHAVES,  aprovado no Exame Nacional  do Ensino
Médio (ENEM), para que o mesmo possa efetuar a
matrícula no Curso de Administração de Empresas
da FACISA, para o qual foi aprovado.

Em  suas  razões,  o  recorrente  sustentou  a
impropriedade desse provimento judicial, alegando, para tanto, a ilegitimidade da
autoridade indicada como coatora, assim como a impossibilidade de expedição do
Diploma  de  Conclusão  do  Ensino  Médio,  haja  vista  o  não  preenchimento  dos
requisitos estabelecidos em lei, já que o agravado não conta com 18 (dezoito) anos
completos.  Ao  final,  requereu  o  deferimento  do  efeito  suspensivo  ao  presente
recurso, visando ao sobrestamento da decisão hostilizada.

Indeferimento do pleito liminar, fls. 61/63.

Informações prestadas pelo Juiz a quo, fl. 71.
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Contrarrazões  ofertadas  pela  parte  agravada,  fls.
79/92, pugnando pelo desprovimento do agravo e, por conseguinte, pela manutenção
do decisum hostilizado.

A Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes,  fls.  94/98, opinou pelo desprovimento do
recurso.

É o RELATÓRIO.

VOTO

William  José  Melo  Chaves  ajuizou Mandado  de
Segurança  em  face  do Estado  da  Paraíba,  pugnando,  em  sede  de  tutela  de
emergência,  pela  emissão  do  Certificado  de  Conclusão  de  Ensino  Médio  ao
estudante,  sob a  alegação de que foi  convocado para realização de matrícula  em
curso universitário, em consequência de êxito no desempenho do ENEM -  Exame
Nacional do Ensino Médio.

O Magistrado a quo deferiu o pedido de antecipação
de tutela, determinando que o promovido, através da GEEJA - Gerência Executiva de
Educação de Jovens e Adultos,  proceda a emissão do Certificado de Conclusão do
Ensino Médio,  a fim de que o impetrante possa efetuar a matrícula no Curso de
Administração de Empresas da FACISA.

 
Descontente, o recorrente interpôs o presente agravo

de instrumento com pedido liminar, pugnando pela sustação da eficácia da decisão
agravada,  sob  o  argumento  de  impossibilidade  de  expedição  do  Diploma  de
Conclusão  do  Ensino  Médio,  haja  vista  o  não  preenchimento  dos  requisitos
estabelecidos em lei, já que o agravado não conta com 18 (dezoito) anos completos.

Pois bem.
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De  antemão,  convém  esclarecer  a  impossibilidade
desta  instância  ad  quem analisar  a  preliminar  aventada  pelo  agravante  acerca  da
ilegitimidade passiva da autoridade coatora constante do Mandado de Segurança
impetrado  pela  parte  agravante,  isso  porque  o  referido  exame  da  prefacial
configuraria supressão da instância, a qual é vedada no ordenamento jurídico.

Com  efeito,  cabe  ao  juízo  ad  quem examinar  tão
somente  o  teor  da  decisão  impugnada,  devendo  as  demais  questões  serem
observadas e decididas no processo principal, ainda que se trate de matéria passível
de ser conhecida pelo Juiz, de ofício, sob pena de ocorrer prejulgamento e ofensa aos
princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse  sentido,  colaciono  escólio  desta  Corte  de
Justiça:

PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  DA
AUTORIDADE  COATORA  ALEGADA  NAS
CONTRARRAZÕES.  MATÉRIA  NÃO
SUBMETIDA  AO  CRIVO  DO  JUÍZO  A  QUO.
NÃO  CONHECIMENTO,  SOB  PENA  DE
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  -
“PRELIMINARES.  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL
E  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM
MATÉRIAS  QUE  AINDA  NÃO  FORAM
APRECIADAS  PELO  JUÍZO  A  QUO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  EXAME  PELA
INSTÂNCIA AD  QUEM,  SOB  PENA  DE
SUPRESSÃO. JULGAMENTO PREJUDICADO.  O
Tribunal não pode conhecer, em sede originária, sob
pena de supressão de uma instância, de matéria que
não  foi  apreciada  pelo  grau  inferior.  (…)  (TJPB.
Acórdão do processo  nº  20020100368048001.  Órgão
(Tribunal  Pleno). Relator Maria das  Neves do  Egito
de  A.  D.  Ferreira.  J.  Em  18/02/2013).  ”Agravo  de
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Instrumento. Mandado  de  Segurança.  ICMS.
Pagamento diferido. Ausência de provas quanto ao
impacto  financeiro  do  pagamento  imediato  do
tributo. Ausência do  fumus boni iuris e do  periculum
in  mora.  Indeferimento  do  pedido.  Julgamento  de
recurso administrativo pendente. Matéria do agravo
que constitui  praticamente  a integralidade do writ.
Desprovimento do recurso. A decisão agravada não
merece retoque eis que, ainda, pendente de análise
junto  ao conselho de recursos  fiscais  da Paraíba,  a
fim  de  saber  se  o  equipamento  adquirido  está
inserido  no  conceito  estabelecido  na  legislação
invocada,  conforme  se  infere  da  informação  fiscal
acostada  à  fl.  31.  Ademais,  a  matéria  que  se  quer
reformar,  em  sede  de agravo  de  instrumento,
constitui  basicamente  o  mérito  do mandado  de
segurança, o que merece ponderação em sua análise,
mesmo  no  mérito  recursal.  (TJPB;  AI  2001804-
24.2013.815.0000;  Terceira  Câmara  Especializada
Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Ricardo  Vital  de  Almeida;
DJPB 29/07/2014; Pág. 11).

Logo,  sem  maiores  delongas,  tendo  em  vista  a
matéria  acerca  da  ilegitimidade  passiva  ainda  não  ter  sido  apreciada  pelo  Juízo
monocrático, entendo que esta Corte de Justiça não pode conhecer, originariamente,
de referida temática, sob pena de suprir o posicionamento da instância a quo.

Por tais razões, não conheço da preliminar.

Adentrando  propriamente  no  mérito,  o  cerne  da
questão a ser enfrentado gravita acerca da possibilidade de suspensão ou não da
decisão agravada que determinou a emissão do Certificado de Conclusão do Ensino
Médio, a fim de que o agravado, aprovado no ENEM - Exame Nacional do Ensino
Médio, possa efetuar a matrícula no Curso de Administração da FACISA, no qual
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restou aprovado.

Nessa  ordem,  cumpre  ressaltar  que,  embora  exista
previsão legal  exigindo aos participantes  do  ENEM - Exame Nacional  do Ensino
Médio, a idade mínima de 18 (dezoito) anos, conforme previsto no art. 38, da Lei nº
9.394/96,  para  obter  a  certificação  pretendida,  em  obediência  ao  princípio  da
razoabilidade, essa regra pode ser relativizada.

De  início,  insta  salientar  que  o  abrandamento  do
pressuposto legal tem amparo, sobretudo, na Constituição Federal, que consagra em
seu art. 205, ser “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”, agregada ao disposto no art. 208, V, quando estabelece
ser capacidade intelectual do indivíduo, e não a idade, o parâmetro de acesso aos
níveis mais elevados de ensino, senão vejamos: 

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.

Outrossim, socorre ao postulante,  ora agravado, os
princípios  que  buscam  conferir  a  máxima  efetividade  às  normas  constitucionais,
entre  os quais,  de  logo,  destaco  os  da  proporcionalidade  ou  razoabilidade,
extremamente úteis, na situação de colisão de valores, como no feito em apreço.

 
Dito regramento aparece como elemento norteador

da Administração Pública orientando o seu agente à conduta que melhor atenda a
finalidade  da  lei  e  aos  interesses  públicos  de  acordo  com  a  conveniência  e  a
oportunidade, núcleo do ato a que se visa tomar. In casu, calha mencionar a doutrina
de  Karl Larenz,  esclarecendo:  “utilizado,  de ordinário,  para aferir  as  restrições de
direitos  –  muito  embora  possa  aplicar-se  também,  para  dizer  do  equilíbrio  na
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concessão de poderes, privilégios ou benefícios -, o princípio da proporcionalidade ou
da razoabilidade, em essência, consubstancia uma pauta da natureza axiológica que
emana  diretamente  das  ideias  de  justiça,  equidade,  bom  senso,  prudência,
moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores afins; precede e
condiciona  a  positivação  jurídica,  inclusive  de  âmbito  constitucional;  e,  ainda,
enquanto  princípio  geral  de  direito,  serve  de  regra  de  interpretação  para  todo  o
ordenamento jurídico” (In.  Metodologia da Ciência do Direito, 1989, pgs. 585-586;
Derecho Justo, p. 144-145).

A interpretação teológica também tem assento nessa
discussão, pois busca suplantar a lógica formal e se dirigir a sua intenção para o bem
jurídico resguardado pela norma, dito de outro modo, para o desiderato que procura
atingir. 

Explico.

Bem  se  sabe  o  arsenal  de  medidas  protetivas
direcionadas ao infante, seja pelo art. 227, do texto constitucional, culminado com a
eclosão  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  cujo  dispositivo  inaugural
estabelece  o  amparo  integral,  quiçá  o  Código  Civil,  ao  considerá-lo,  em  tese,
absolutamente incapaz para a prática de atos na vida civil. Decerto, o art. 38, da Lei
nº 9.394/96,  regulamentadora  das  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional,
possivelmente  preocupou-se  com  a  tutela  desse  menor.  Porém,  supõe-se  que,
mencionado espírito protecionista tem lugar, em tese, quando, máxime o adolescente,
necessita resguardar essa garantia. Todavia, na hipótese telada, não se mostra viável
que venha a prejudicá-lo, como se faz ao negá-lo o direito de se inscrever no curso
universitário,  uma  vez  que  ele  deu  prova  plena  de  discernimento  e  capacidade,
conquanto aprovado no ENEM - Exame Nacional de Ensino Médio, para o Curso de
Administração na FACISA.

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
MENOR.  APROVAÇÃO  EM  VESTIBULAR  PARA
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CURSO DE ENSINO SUPERIOR.  INSCRIÇÃO EM
EXAME  SUPLETIVO  PARA  COMPLETAR  O
ENSINO  MÉDIO.  NEGATIVA  SOB  O
FUNDAMENTO  DA  MENORIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.  DIREITO  BÁSICO  À
EDUCAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DOS ARTS. 205
E 208 DA CARTA MAGNA. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO.  CONCESSÃO  DA  SEGURANÇA.
PROVIMENTO. Não se mostra justo e razoável que,
sob o fundamento da menoridade, indivíduo menor,
aprovado  em  instituição  de  ensino  superior,  seja
impedido de inscrever-se em curso supletivo visando
obter  certificado  de  conclusão  do  ensino  médio.  A
Constituição  Federal  garante  o  acesso  a  todos  os
níveis  mais  elevados  de  ensino,  de  acordo  com  a
capacidade  individual  de  cada  estudante,  sem
distinção de sua faixa etária, nos termos do art. 208.
(TJPB;  AC  098.2012.000113-0/001;  Segunda  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Convocado  Aluizio
Bezerra Filho; DJPB 07/06/2013; Pág. 19).

Por fim, a  dignidade da pessoa humana, erigida a
fundamento  da  República  Federativa  do  Brasil,  nos  moldes  do  art.  1º,  III,  da
Constituição Federal, não sendo justo submeter o requerente a um novo exame, já
que logrou êxito naquele que prestou, independentemente da idade que tenha.

Nesse sentido,  é  o entendimento sedimentado pela
jurisprudência pátria, conforme os seguintes escólios:

APELAÇÃO  CÍVEL.  APROVAÇÃO  EM
VESTIBULAR.  EXAME  SUPLETIVO. MENOR DE
18 (DEZOITO) ANOS. POSSIBILIDADE. 1. Ainda
que a idade mínima de 18 anos seja a exigida pelo
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art.  38,  § 1º da Lei nº 9394/96 para a concessão do
certificado de conclusão de ensino médio,  não há
impedimento para que, antes disso, seja expedido o
certificado de conclusão do curso supletivo, eis que
o Código Civil admite a colação de grau em curso de
ensino superior para menores de 18 anos. 2. Recurso
desprovido.  (TJDF;  Rec  2012.01.1.110162-6;  Ac.
758.494;  Quarta  Turma  Cível;  Rel.  Des.  Antoninho
Lopes; DJDFTE 14/02/2014; Pág. 90) - negritei.

E,

CONSTITUCIONAL.  Mandado  de  segurança.
Candidata  aprovada  em  vestibular  antes  da
conclusão do ensino médio. Pedido de realização de
exame  supletivo.  Comprovação  documental  de
emancipação  civil.  Princípio  da  universalidade  do
acesso  à  educação.  Concessão da  segurança.  -  1.  A
exigência de 18 (dezoito) anos de idade, contida no
art. 38 da Lei nº 9.394/96 deve ser interpretado à luz
do direito à educação, que possui  a universalidade
como uma de suas vertentes, daí porque tal restrição
não  pode  ser  mantida  para  aqueles  que  já  foram
emancipados  civilmente.  2.  A  aprovação  da
impetrante no vestibular da UFRN demonstra que a
mesma  tem  plena  capacidade  de  submeter-se  ao
exame  supletivo.  3.  Precedentes  do  tribunal  pleno
desta  corte  (MS  nº.  2012.000933-5,  Rel.
Desembargador Vivaldo Pinheiro,  j.  30/01/2013;  MS
nº.  2013.001423-6,  Rel.  Desembargador  Virgílio
Macêdo Jr.,  j.  10/07/2013; MS nº. 2012.007205-3, relª.
Desembargadora  Maria  Zeneide  Bezerra,  j.
15/08/2012)  4.  Concessão  da  segurança.  (TJRN;  MS
2012.013169-4;  Tribunal  Pleno;  Rel.  Des.  Virgílio
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Macêdo Jr.; DJRN 04/09/2013).

Nessa  ordem  de  ideias,  entendo  que  deve  ser
considerado o desempenho do agravado na prova do ENEM - Exame Nacional do
Ensino Médio, além de seus históricos acadêmicos, bem como os precedentes e o
dispositivo constitucional, acima mencionado.

Ante  o  exposto,  NÃO  CONHEÇO  DA
PRELIMINAR  E,  NO  MÉRITO, NEGO  PROVIMENTO  AO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.

É como VOTO.     

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, Miguel de Britto Lyra
Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  João  Alves  da  Silva)  e
Alexandre Targino Gomes Falcão (Juiz convocado para substituir o Desembargador
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).

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

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador

                               Relator           
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