
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES  DA SILVA

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 2004403-96.2014.815.0000                
RELATOR           : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz convocado 
EMBARGANTE  :  Estado da Paraíba, representado por seu Procurador, Dr. Tadeu Almeida

Guedes
EMBARGADO    : Petrus Santana Martins  (Adv. Alexei Ramos de Amorim)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO DE REEXAME DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  PREQUESTIONAMENTO.
INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

 Constatado que a insurgência do embargante não diz respeito a
eventual vício de integração do acórdão impugnado, mas a interpretação
que lhe foi desfavorável, é de rigor a rejeição dos aclaratórios.

 O  reexame  de  matéria  já  decidida  com  a  simples  intenção  de
propiciar efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com
a função integrativa dos embargos declaratórios.

- O STJ “tem entendimento pacífico de que os embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se a decisão
embargada  ostentar  algum  dos  vícios  que  ensejariam  o  seu  manejo
(omissão, obscuridade ou contradição).”

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a  Segunda  Seção  Especializada  Cível  do  Tribunal  de
Justiça  da Paraíba,  por unanimidade,  rejeitar os embargos de declaração,  integrando a
presente decisão a súmula de julgamento de fl. 116.

Relatório

Cuida-se de embargos declaratórios opostos pelo Estado da Paraíba
contra o acórdão de fls. 101/103 que, por unanimidade, concedeu a segurança em favor do
impetrante Petrus Santana Martins.



Inconformado, o recorrente sustenta haver omissão no julgado, na
medida em que a decisão não teceu qualquer consideração acerca do dispositivo federal o
art. 44, II, da LGB.

Aduz  que  os  presentes  embargos  objetivam  sanar  omissão  para
viabilizar a futura interposição de Recurso Especial.

Afirma que deve ser reformada a decisão, uma vez que o artigo prevê
a conclusão do ensino médio como condição do ingresso do estudante nas universidades.

Assevera que, inquestionavelmente, a decisão recorrida contraria as
disposições do perceptivo legal transcrito.

Ao  final,  requer  o  acolhimento  dos  aclaratórios,  para  dar  efeito
infringente ao presente recurso para prover o apelo do Estado, reformando a sentença e o
prequestionamento do preceptivo legal.

É o relatório.

VOTO

Os embargos devem ser rejeitados, pois não buscam sanar quaisquer
vícios  existentes  no  acórdão,  mas  simplesmente  rediscutir  matéria  já  julgada,  o  que  é
inadmissível nesta via.

O art. 535, CPC preceitua:

Art. 535. Cabem embargos de declaração quando:
I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;
II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou
tribunal.

Não  se  detecta  qualquer  omissão,  contradição  ou  obscuridade  no
acórdão  recorrido,  uma  vez  que  a  lide  foi  dirimida  com  a  devida  e  suficiente
fundamentação.

Com  efeito,  a  intenção  de  repisar  o  que  já  fora  discutido
anteriormente resta clara quando se verifica que o acórdão apreciou toda a matéria posta à
análise, inclusive em relação ao direito do impetrante de cursar o nível superior, in verbis:

“Inicialmente, vale salientar que a controvérsia posta em análise reside
em saber se o impetrante, menor de idade emancipado, tem o direito ou
não ao certificado de conclusão do ensino médio.

Entendo que o impetrante foi aprovado no ENEM e atende aos requisitos



da Portaria nº 144/2012 do INEP, fazendo jus, portanto, ao certificado de
conclusão do ensino médio.

É  que embora  exista  previsão  legal  reclamando  aos  participantes  do
ENEM  a  idade  mínima  de  18  (dezoito)  anos  para  obter  a  certificação
perseguida,  creio  que,  em  atendimento  ao  princípio  da  razoabilidade,
essa regra pode ser mitigada, assim como entende parte da jurisprudência
a qual me filio, in verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DO IMPETRANTE DE
OBTER  CERTIFICADO  DE  CONCLUSÃO  DO  ENSINO  MÉDIO,
UTILIZANDO  O  RESULTADO  OBTIDO  NO  ENEM,  A  FIM  DE
EFETUAR  MATRÍCULA  EM  CURSO  DE  UNIVERSIDADE  FEDERAL
PARA O QUAL FOI APROVADO EM 11º  LUGAR.  NEGATIVA COM
BASE EM PORTARIA NORMATIVA QUE TRAZ COMO REQUISITO
PARA EMISSÃO DO CERTIFICADO A IDADE MÍNIMA DE 18 ANOS
DO  PARTICIPANTE  NA  DATA  DA  REALIZAÇÃO  DA  PRIMEIRA
PROVA DO EXAME.
1.Direito Fundamental à Educação: artigos 205 e 208, inc. V, da CF.
2.As normas reguladoras do ENEM, no que respeita à idade mínima para
a expedição do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, nos termos
dos  arts.  1º  e  2º  da  Portaria  Normativa  nº  144/2012,  devem  ser
interpretadas  em  harmonia  com  a  Constituição  da  República,  que
assegura,  de forma prioritária,  a  toda criança e adolescente o direito à
educação.  2.Carece  de  razoabilidade  que  um  adolescente,  prestes  a
completar a maioridade e matriculado no último ano do ensino médio,
aprovado em 11º lugar para uma universidade federal, seja impedido de
obter  o  certificado,  porque  ainda  não  completou  dezoito  anos.  3.Os
conhecimentos  necessários  para  ingresso  na  universidade  foram
regularmente aferidos com a realização do ENEM, devendo prevalecer, no
caso  concreto,  o  direito  do  menor  à  educação  constitucionalmente
assegurado,  sendo  de  somenos  importância  sua  idade  cronológica.
CONCESSÃO DA ORDEM.”1

“MANDADO  DE  SEGURANÇA  -  APROVAÇAO  NO  ENEM  -
EXPEDIÇAO  DE  CERTIFICADO  DE  CONCLUSAO  DO  ENSINO
MÉDIO - EXIGÊNCIA DE IDADE MÍNIMA DE 18 ANOS - AFASTADA -
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - ORDEM CONCEDIDA.”2 

“A submissão e consequente aprovação no Exame Nacional  do Ensino
Médio  (ENEM),  sem  que  o  candidato  tenha  18  anos  de  idade  e
comprovante da conclusão do ensino médio, basta para que seja expedido
em favor do impetrante a certidão substitutiva da aprovação no ensino
médio, pela presunção da adequada capacidade intelectual e cognitiva do
estudante. 2) O impedimento do estudante ao acesso a estágio superior de
ensino não se coaduna com o sentido das normas protetivas do direito à

1 TJRJ - MS 00374286020138190000 – Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas – 26/02/2014.
2 TJMS - MS 2395 MS 2012.002395-7 – Relator(a): Des. Sideni Soncini Pimentel – Julgamento: 26/03/2012 - Órgão Julgador: 4ª Seção 

Cível – Publicação: 29/03/2012.



educação, além de contrariar os princípios constitucionais erigidos como
norteadores  do  sistema nacional  de  ensino,  frustrando a  realização do
direito e o desempenho concreto de sua função social.”3 

É  de  se  destacar,  outrossim,  que  o  mencionado  abrandamento  do
requisito legal tem respaldo na própria Constituição Federal, que, através
do seu art. 208, V, consagra a capacidade intelectual do indivíduo e não a
idade para o acesso aos níveis mais elevados de ensino, 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; (...)” 

Ora, se a própria Constituição Federal estabelece que o acesso aos níveis
mais elevados de ensino se dará "segundo a capacidade de cada um", o
óbice trazido pela portaria do INEP está a exigir limitação que vai além
daquela prevista na Carta Política.

Em  sendo  incontroverso  que  o  impetrante  foi  aprovado  no  Exame
Nacional de Ensino Médio, apesar de ainda não concluído o nível médio,
só demonstra sua excepcional capacidade intelectual, já que não há como
questionar o nível das provas aplicadas pelo Enem.

Relevante anotar, ainda, que o impetrante é emancipado (fl. 50), fato este
que  supre  a  exigência.  De  outro  lado,  restou  demonstrado  que  o
impetrante  atingiu  as  notas  mínimas  exigidas  pelo  art.  2º,  I  e  II,  da
Portaria nº 144/2012, do INEP4 (fl. 51).

Ademais, considerando os valores em conflito, é mais razoável garantir ao
recorrido o direito de cursar o ensino superior, do que arriscar a perda da
vaga  por  força  de  uma  formalidade,  que,  a  princípio,  não  parece  se
harmonizar com a regra disposta no art. 208, V, da Constituição Federal.

Ante  todo  o  exposto,  concedo  a  segurança  requerida,  confirmando  a
liminar deferida nestes autos (fls. 53/55). ”   

Assim, da decisão embargada verifica-se, claramente, que todos os
pontos foram devidamente apreciados, não havendo se falar em omissão, contradição ou
obscuridade a ensejar a oposição de embargos declaratórios.

O STJ é claro quando trata do assunto, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
ART.  535  DO  CPC.  CARÁTER  INFRINGENTE  DA  PRETENSÃO.

3 TJPR – Processo: 9075652 PR 907565-2  – Rel. Gilberto Ferreira –  7ª Câmara Cível em Composição Integral – j. 14/08/2012. 
4 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.



FINALIDADE INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO RECURSO.
APLICAÇÃO  DO  DIREITO  À  ESPÉCIE.  PREQUESTIONAMENTO.
MITIGAÇÃO. 1.  Os embargos de declaração,  cujos pressupostos estão
relacionados no art. 535 do Código de Processo Civil, visam a eliminar
contradição  ou  obscuridade,  ou  suprir  omissão  a  respeito  de  questão
jurídica  de  especial  relevância  para  o  desate  da  lide.  Ausentes  essas
hipóteses,  não  há  como  prosperar  irresignação  recursal.  2.  (...)  3.  O
reexame  de  matéria  já  decidida  com  a  simples  intenção  de  propiciar
efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função
integrativa  dos  embargos  declaratórios. 4.  Embargos  de  declaração
rejeitados.”5

Na  verdade,  o  que  tenciona  o  embargante  é  a  reapreciação  da
decisão,  vez  que  não  lhe  agradou o  seu  resultado  final,  o  que,  decididamente,  não  é
possível através dessa estreita via. Nesse sentido, o STJ já decidiu que “constatado que a
insurgência da embargante não diz respeito a eventual vício de integração do acórdão
impugnado,  mas  a  interpretação  que lhe  foi  desfavorável,  é  de rigor  a  rejeição dos
aclaratórios.”6

Outrossim,  importa  destacar  entendimento  da  Corte  Superior  no
sentido de que  “os embargos de declaração que enfrentam explicitamente a questão
embargada não ensejam recurso especial pela violação do artigo 535, II, do CPC, sendo
certo que  o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar
a decisão.”7

Por outro lado,  entendo,  também, que os embargos de declaração
não  tem  por  finalidade  prequestionar,  mas  tão-somente  sanar  os  vícios  porventura
existentes no julgado, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
COBRANÇA INDEVIDA.  VIOLAÇÃO AO ART.  535  DO CPC.  NÃO-
OCORRÊNCIA.  PREQUESTIONAMENTO  PELOS  ACLARATÓRIOS.
DESCABIMENTO.  DECISÃO  FUNDAMENTADA  EM  PROVA
PERICIAL.  I.-  O  Tribunal  de  origem  apreciou  todas  as  questões
relevantes  ao  deslinde  da  controvérsia  nos  limites  do  que  lhe  foi
submetido,  não  havendo,  portanto,  violação  do  artigo  535  do  CPC.
Ressalte-se não ser do escopo dos Embargos de Declaração a finalidade
de  prequestionamento  explícito  de  dispositivos  legais. II.-  Não  se
caracteriza como carecedora de fundamentação a decisão que se funda em
prova pericial  para  o  estabelecimento do valor  a  ser  repetido.  Agravo
Regimental improvido.”8

5 STJ – Edcl no Resp 592839/RS – Min. João Otavio de Noronha T4 – Dj 08/03/2010
6 STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – Primeira Seção - DJe 15/09/2009.
7 STJ - REsp 1065913 / CE – Ministro Luiz Fux – T1 – Primeira Turma - DJe 10/09/2009 .
8 STJ – AgRg no Edcl no Ag 1095460/SP – Min. Sidnei Beneti – T3 – Dj 12/02/2010



Portanto, entendo que esta não é a via correta para se rediscutir uma
matéria,  até porque a decisão atacada foi devidamente analisada e fundamentada pela
Segunda Seção Especializada Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,  creio que os aclaratórios têm a única e específica
função de rediscutir a matéria do mandamus e de prequestionar a matéria, razão pela qual
voto pela rejeição dos mesmos.É como voto.

DECISÃO

A Segunda Seção Especializada Cível por unanimidade,  rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca,
Presidente.  Relator:  Dr.  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (juiz  convocado  para  substituir  o
Exmo. Des. João Alves da Silva). Participaram ainda do julgamento os Desembargadores
Frederico  Martinho da Nóbrega Coutinho,  José Aurélio  da Cruz,  Dr.  Ricardo Vital  de
Almeida  (juiz  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo  Desembargador  Saulo
Henriques de Sá e Benevides). Ausente, justificadamente, a Desembargadora Maria das
Graças de Morais Guedes.

Presente  o  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  do
Excelentíssimo Dr. Francisco de Paula Ferreira Lavor, Promotor de Justiça Convocado.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 03 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 04 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
          Juiz Convocado


