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ACÓRDÃO
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EMENTA: REMESSA  NECESSÁRIA.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
OBTENÇÃO DE PONTUAÇÃO MÍNIMA NO ENEM. MENOR DE DEZOITO
ANOS. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO
DO  ENSINO  MÉDIO.  INOBSERVÂNCIA  DO  REQUISITO  ETÁRIO
PRECEITUADO  PELO  ART.  1°,  II,  DA  PORTARIA  INEP  Nº  179/2014.
RELATIVIZAÇÃO. REVOGAÇÃO DA PORTARIA Nº. 144/2012. ACESSO AOS
MAIS  ELEVADOS  NÍVEIS  DE  ENSINO  SEGUNDO  A  CAPACIDADE  DE
CADA UM.  ART.  208,  V,  DA  CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  PRINCÍPIO DA
MÁXIMA  EFETIVIDADE  CONSTITUCIONAL.  ENTENDIMENTO
SUMULADO  POR  ESTE  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DA REMESSA. 

“A exigência de idade mínima para obtenção de certificado de conclusão do ensino
médio requerido com base na proficiência obtida no Exame Nacional dol 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.” (TJPB, Súmula nº 52) 

VISTO, examinado, relatado e discutido o presente procedimento referente à
Remessa Necessária n.º  0003019-12.2015.815.2001, em que figuram como  Partes
Sara Cabral Marinho, assistida por sua genitora Sandra Cabral de Azevêdo Marinho,
a Gerente Executiva da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação –
GEEJA e o Estado da Paraíba.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator,  em conhecer da Remessa Necessária e negar-
lhe provimento.

VOTO.

Trata-se de  Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da 6.ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, f. 66/71, nos autos do Mandado
de Segurança impetrado por Sara Cabral Marinho, assistida por sua genitora
Sandra Cabral de Azevêdo Marinho, contra ato imputado à Gerente Executiva da
Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação – GEEJA, que, ratificando
a liminar, concedeu a segurança, determinando a emissão em favor da Impetrante do



certificado de conclusão do ensino médio, tendo em vista sua aprovação no Exame
Nacional  do  Ensino  Médio,  submetendo  o  julgado  ao  duplo  grau  de  jurisdição
obrigatório.

Sem interposição de recurso voluntário, conforme se infere da Certidão de f.
83-v, os autos subiram a esta Superior Instância em face do Reexame Necessário. 

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer,  f.  88/91,  opinando  pelo
desprovimento da Remessa Necessária  ao argumento de que, não obstante a regra
inserta  no  art.  38,  §  1.º,  inc.  II,  da  Lei  n.º  9.394/96,  segundo a  qual  os  exames
supletivos  para  a  conclusão  do  ensino  médio  realizar-se-ão  para  os  maiores  de
dezoito anos, é a capacidade do aluno que lhe permitirá o acesso aos níveis mais
avançados de ensino. 

É o Relatório.

Conheço  da  Remessa  Necessária,  porquanto  presentes  os  requisitos  de
admissibilidade.

No  julgamento  do  Incidente  de  Inconstitucionalidade  no  Mandado  de
Segurança  nº.  2010980-90.2014.815.0000 (0000271-59.2016.815.0000),  de minha
relatoria,  o  Pleno  deste  Tribunal  decidiu  pela  declaração  incidental  de
inconstitucionalidade material do art. 1°, II, da Portaria INEP n.° 179/2014, art. 5°
da Portaria MEC n.° 807/2010, art. 1° da Portaria MEC n.° 10/2012, e art. 1°, I, da
Resolução  CEE/PB  n.°  05/2013,  bem  como  pela  aplicação  da  técnica  da
interpretação conforme a Constituição ao art. 38, §1°, II, e art. 44, II, da Lei Federal
n.° 9.394/96, de sorte a considerar inconstitucional qualquer sentido construído a
partir  desses  dispositivos  legais  que  resulte  em  restrição  do  acesso  ao  ensino
superior  de  menores  de  dezoito  anos  de  idade  que  tenham obtido  a  pontuação
mínima regulamentada para tanto no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM,
tendo sido proposta de imediato, com espeque no art. 294, §§1° e 2°, c/c o art. 211,
§6°, do Regimento Interno deste Tribunal1, a aprovação de enunciado sumular com o
seguinte  teor:   “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”.

A Impetrante  comprovou,  por  meio  do Espelho do Resultado do ENEM

1 Regimento Interno do TJPB, Art. 294. A jurisprudência firmada pelo Tribunal será compendiada na
Súmula do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

§ 1º. Será objeto de súmula o julgamento do Plenário, tomado pelo voto da maioria absoluta dos seus
membros, em incidente de uniformização de jurisprudência.
§ 2º. Também poderão ser objeto de súmula os enunciados correspondentes às decisões firmadas por
unanimidade dos membros do Tribunal, em um caso, ou por maioria absoluta, em dois julgamentos
concordantes, pelo menos.

Art. 211. Na arguição incidental de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, o
relator, ouvido o Ministério Público, submeterá à Câmara ou à Seção Especializada a apreciação da
matéria. [...]
§ 6º.  O julgamento, seja declaratório ou denegatório da inconstitucionalidade,  e sendo unânime,
constituirá precedente na uniformização da jurisprudência.



2014, f. 25, que atingiu pontuação superior ao mínimo de 450 pontos em cada uma
das  áreas  de conhecimento  do exame e  500 pontos  na  redação, satisfazendo os
requisitos  previstos  nos  incisos  III  e  IV do art.  1°  da  citada  Portaria  INEP n.°
179/2014, bem como que obteve a média geral de 617,78, f. 33, o que a habilitou a
ingressar  no  Curso  de  Direito  na  Faculdade  Maurício  de  Nassau,  somente  não
preenchendo  o  requisito  de  idade,  porquanto,  à  época,  ainda  não  contava  com
dezoito anos.

Como a rejeição da Emissão do Certificado de Conclusão do Ensino Médio
ocorreu unicamente em razão de a Impetrante não ter atingido a idade mínima para
tanto, f. 26, correta a Sentença que lhe concedeu a segurança pleiteada.

Posto isso, conhecida a Remessa Necessária, em harmonia com o Parecer
Ministerial, nego-lhe provimento. 

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de maio de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


