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ACÓRDÃO
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EMBARGANTE: Estado da Paraíba, rep. por seu Procurador, Felipe de Brito Lira Souto
EMBARGADA: Aureliane Dulcie Jacklin Daluz
ADVOGADA: Isabel Carlos Rocha, OAB/PB Nº 4.598 – Defensora Pública 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
OMISSÃO.    INOCORRÊNCIA.  TENTATIVA  DE
REDISCUSSÃO DO  FEITO.  IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO  SUFICIENTE.  EXEGESE  DO
ART.  1.025  DO  NOVO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
REJEIÇÃO DA SÚPLICA ACLARATÓRIA.

- É de se rejeitar os embargos de declaração que visam  rediscutir a
matéria  julgada  ou  quando  inexistem  qualquer  eiva de  omissão,
obscuridade, contradição ou erro material porventura apontados.

-“Consideram-se  incluídos  no  acórdão  os  elementos  que  o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos  de  declaração  sejam  inadmitidos  ou  rejeitados,  caso  o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.”
(Art. 1.025 do NCPC)

- “Deve ser efusivamente comemorado o art. 1.025 do Novo CPC, ao
prever que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos  de  declaração  sejam  inadmitidos  ou  rejeitados,  caso  o
tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou
obscuridade.  Como  se  pode  notar  da  mera  leitura  do  dispositivo
legal,  está  superado  o  entendimento  consagrado  na  Súmula
211/STJ.”
(NEVES,   DANIEL  AMORIM  ASSUNPÇÃO.  MANUAL  DE  DIREITO
PROCESSUAL  CIVIL  –  VOLUME  ÚNICO.  8ª  ED.  SALVADOR:  ED.
JUSPODIUM, 2016. PGS. 1.614)

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.
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ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos  pelo Estado da Paraíba,  em face da
decisão monocrática de fls. 99/102, que desproveu o seu recurso apelatório  nos autos  “Ação de
Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela” movida por Aureliane Dulcie Jacklin
Daluz”.

Em suas razões (fls. 104/107), alega novamente a impossibilidade de expedição do
diploma de conclusão de ensino médio para a demandante, uma vez que não preenche requisitos
estabelecidos em lei e atos normativos. 

Ademais, aduz que não agiu com vício ou mácula, inexistindo ofensa ao direito à
educação, uma vez que a medida de negar a emissão do certificado visa proporcionar um processo
de formação adequada ao estudante.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, a fim de sanar a omissão
verificada e prequestionar a matéria.

É o breve relatório.

VOTO:

De início, vislumbro que o presente recurso horizontal será apreciado sob a égide no
Novo Código de Processo Civil, eis que a decisão atacada fora proferida quando a referida norma já
se encontrava vigente.

Segundo  o  rol  taxativo  do  art.  1.022  do  Novel  Código  de  Ritos, os  Embargos
Declaratórios  somente  são  cabíveis  para  esclarecer  obscuridade,  eliminar  contradição,  suprir
omissão e corrigir erro material. In verbis:

Art.  1.022.  Cabem embargos  de  declaração  contra  qualquer  decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

É  necessário,  portanto,  para  o  seu  acolhimento,  a  presença  de  algum  desses
pressupostos, de sorte que, inexistindo-os, a sua rejeição é medida que se impõe.

No caso em tela, tenho que o recurso em apreço não merece prosperar.

O que se depreende dos fundamentos utilizados na presente insurgência é a tentativa
de discussão da matéria, inviável nesta seara.

Desembargador José Ricardo Porto
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Posto isso, deve-se concluir pela impropriedade dos argumentos trazidos pela parte
embargante,  por  não  haver  pontos  omissos  ou  contraditórios  a  serem  corrigidos  no  acórdão
impugnado.

Sobre o tema, vejamos o posicionamento a seguir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. Rediscussão
da  matéria  já  confrontada.  Meio  escolhido  impróprio.
Prequestionamento.  Rejeição  dos  aclaratórios.  -  Não  se  admitem
embargos  declaratórios  com  propósito  claramente  modificativo,  no
flagrante  intuito  de  ver  reapreciada  a  matéria  já  decidida,  sem,
contudo,  revelar  a  existência  de  qualquer  omissão,  obscuridade  ou
contradição do decisum, capaz de mudar o julgamento. - Ainda que
para fim de prequestionamento, deve estar presente ao menos um dos
três requisitos enseadores dos embargos de declaração.”1

Em verdade, o decisório apreciou todas as questões postas em debate para a devida
solução da demanda.

A título elucidativo, colaciono pertinente excerto da decisão vergastada:

“A  demandante  alega  que  alcançou  a  pontuação  necessária  para  a
aprovação no curso de Odontologia pelo Centro Universitário de João
Pessoa  -  Unipê,  todavia,  ao  requerer  o  certificado  de  conclusão  do
ensino médio junto à  Gerência Executiva, lhe foi negado o documento,
sob o fundamento de não possuir a idade mínima de 18 (dezoito) anos
exigida  pela  legislação  em  vigor,  bem  como  outros  requisitos
normativos. 

Sobre o tema, vejamos como dispõe a Portaria Nº 144/2012 do INEP: 

Art. 1º – A certificação de conclusão de ensino médio e a declaração
parcial de proficiência com base no Exame Nacional de Ensino Médio
(ENEM)  destinam-se  aos  maiores  de  18  (dezoito)  anos  que  não
concluíram o ensino médio em idade apropriada, inclusive às pessoas
privadas de liberdade.

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 (…)

Entretanto, malgrado estar disposto a exigência da faixa etária para a
emissão do  certificado de  conclusão de  ensino  médio,  verifico  que  o
critério a ser observado, quanto ao acesso aos diversos níveis do ensino
deve  ser  norteado  pelo  mérito  e  capacidade  de  cada  um,  conforme
preceituado pelos arts. 205 e 208, V da nossa Carta Magna, 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

1 TJPB - Acórdão do processo nº 20020090180999001 - Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DES. MANOEL
SOARES MONTEIRO - j. Em 20/05/2010.
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ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho. Grifo nosso.

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; Grifo nosso. 

Nesse  sentido,  colaciono  acórdãos  extraídos  da  jurisprudência  desta
Corte de Justiça:

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.
RAZOABILIDA- DE 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. (TJPB;  MS
999.2013.000135-0/001; Primeira Seção Especializada Cível; Rel. Juiz
Conv.  Marcos  Coelho  de  Salles;  DJPB 21/06/2013;  Pág.  15)   Grifo
nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO
DE  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. PROVIMENTO DO
RECURSO. 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
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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. (TJPB;  AI  999.2013.000.105-3/001;  Primeira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 10/10/2013;
Pág. 9)  Grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ALUNO DO ENSINO MÉDIO E MENOR DE IDADE. APROVAÇAO
NO  ENEM.  CLASSIFICAÇÃO  EM  CURSO  SUPERIOR.
EXPEDIÇAO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO
MÉDIO NEGADO. EXIGÊNCIA DE IDADE MÍNIMA DE 18 ANOS
E  DE  CURSAR  TODAS  AS  SÉRIES.  LIMITAÇÕES  QUE,  A
PRINCÍPIO, CONTRARIAM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART.
208,  V).  ALEGADA  IMPOSSIBILIDADE.  ART.  1º,  DA  LEI  Nº
9.494/97  E  ART.  1º,  §  3º,  DA  LEI  N  8.437/92.  AUSÊNCIA  DE
VEDAÇÃO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA MANUTENÇÃO DA
DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Os direitos e garantias
constitucionais  devem ser  interpretados sempre  de  forma distensiva,
buscando dar-lhes a máxima efetividade. Adotar pensamento diverso,
salvo  melhor  juízo,  importaria  criar  limitação  não  imposta  pelo
legislador constituinte, restringindo o acesso a níveis mais elevados de
ensino, com base, exclusivamente, em critérios objetivos, deixando de
considerar a capacidade individual do aluno. Fosse essa a intenção do
legislador  constituinte,  teria,  no  próprio  dispositivo,  registrado  as
ressalvas inerentes à idade e à conclusão do ensino médio, ou, ainda,
teria deixado a critério da legislação infraconstitucional fazê-lo. “o art.
1º da Lei nº 9.494/97, ao taxar as situações que vedam a concessão da
tutela  antecipada  acabou  por  reforçar  o  entendimento  contrário,
permitindo a  eficácia  da  medida  antecipatória  em desfavor  do  ente
público quando a hipótese em discussão não está prevista no aludido
dispositivo  legal”.  Por  outro  lado,  não  enxergo  como  óbice  ao
deferimento da medida o disposto no § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92.
É que ao fixar o impedimento, o dispositivo “está se referindo, embora
sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis,
ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza
o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação. A situação de
fato  consumado  decorrente  da  irreversibilidade  é  que  importa  o
esgotamento  do  objeto  da  ação”.  […].  (TJPB;  AI  0200678-
97.2013.815.2001;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Relª  Juíza
Conv.  Vanda  Elizabeth  Marinho  Barbosa;  DJPB 04/12/2013)   Grifo
nosso.

  

In casu, ficou evidenciada a aptidão intelectual da recorrida, tanto que
foi  aprovada  no  ENEM,  para  o  curso  de  Odontologia  pelo  Centro
Universitário de João Pessoa - Unipê, cuja concorrência e dificuldade é
de conhecimento de todos. 

Desembargador José Ricardo Porto
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Portanto, restando demonstrada a capacidade cognitiva do autor, este
possui o direito de obter o certificado da conclusão do ensino médio,
ainda que não tenha completado 18 (dezoito)  anos de idade ou haja
outro óbice normativo, sendo ilegal o ato administrativo que nega tal
pretensão, por violação aos arts. 205 e 208 da Constituição Federal. 

Por fim, recentemente foi editada a súmula nº 51 desta Corte, nos exatos
termos acima postos, in verbis: 

 “A  exigência  de  idade  mínima  para  obtenção  de  certificado  de
conclusão do ensino médio requerido com base na proficiência obtida no
Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  –  ENEM  viola  o  art.  208,  V,  da
Constituição Federal,  bem como os  princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade,  pouco  importando  que  a  restrição  etária  esteja
expressa ou implicitamente preceituada por lei ou por ato administrativo
normativo”. 
(Súmula 51 do TJ-PB)

Diante do exposto,  nos termos do art.  932,  IV,  a,  do CPC/2015,  bem
como  em  harmonia  com  o  parecer  do  Ministério  Público,  rejeito  a
preliminar  de  incompetência  e  NEGO  PROVIMENTO  ao  apelo
interposto e ao reexame necessário, para manter a sentença que julgou
procedente o pedido exordial.” - fls. 100/102.

Portanto, a insatisfação do recorrente com o julgamento contrário aos seus interesses,
ou a rediscussão da causa, não encontram amparo na via dos embargos declaratórios.

Por  fim,  quanto  ao  pleito  de  prequestionamento,  segundo  o  art.  1.025  do  Novo
Código de Processo Civil,  “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou,  para  fins  de  pré-questionamento,  ainda  que  os  embargos  de  declaração  sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.”

Ademais,  segundo  Daniel  Amorim  Assunpção  Neves,  “deve  ser  efusivamente
comemorado o art. 1.025 do Novo CPC, ao prever que se consideram incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos  ou rejeitados,  caso o tribunal  Superior considere existente  erro,
omissão, contradição ou obscuridade. Como se pode notar da mera leitura do dispositivo legal,
está  superado  o  entendimento  consagrado  na  Súmula  211/STJ2.”  (NEVES,   Daniel  Amorim
Assunpção.  Manual  de  Direito  Processual  Civil  –  Volume  único.  8ª  Ed.  Salvador:  Ed.
Juspodium, 2016. Pgs. 1.614)

Posto isso, REJEITO os presentes embargos de declaração.

É como voto.                    

2 Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo. 

(Súmula 211, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/1998, DJ 03/08/1998, p. 366)
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além do relator,  o Exmo.  Des.  José Ricardo Porto,  o Exmo.  Des.  Leandro  dos
Santos) e a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 
Presente à sessão a representante do Ministério Público,  Dra. Vasti Cléa Marinho

Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 05 de março de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

                                                                                         J/06
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