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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE 
SEGURANÇA. ENSINO PARTICULAR. MATRÍCULA 
EM CURSO SUPLETIVO DE SEGUNDO GRAU. 
IMPETRANTE MENOR DE DEZOITO ANOS. 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO.  
Inexiste qualquer impedimento, para menor de dezoito 
anos de idade, que já tenha concluído o ensino de 
primeiro grau, à inscrição em curso supletivo 
preparatório para os exames de conclusão do ensino 
de segundo grau.  
O art. 38, § 1º, inc. II, da Lei nº 9.394/96 diz que o 
limite de idade restringe-se, tão somente, à realização 
dos exames de conclusão do ensino médio.  
PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA 
EM REEXAME NECESSÁRIO. 

 
APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO 
 

SEXTA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70040654535 
 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

JUIZ DE DIREITO DA 13 VARA CÍVEL 
DA COMARCA DE POA  
 

APRESENTANTE 

DIRETOR DA ESCOLA DE ENSINO 
UNIVERSITARIO  
 

APELANTE 

N. F. T. 
 

APELADO 

 

A CÓR DÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, rejeitar a preliminar 

recursal e, no mérito, em manter a sentença, em reexame necessário.  

Custas na forma da lei. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE) E DES. 

NEY WIEDEMANN NETO. 

Porto Alegre, 28 de abril de 2011. 

 
 

DES. ARTUR ARNILDO LUDWIG,  
Relator. 

 

R E L AT ÓRI O  

DES. ARTUR ARNILDO LUDWIG (RELATOR) 

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação 

interpostos da sentença proferida às fls. 73-74 que, confirmou a segurança 

pleiteada no atinente a concessão da matrícula do aluno junto a instituição 

de ensino. 

Inconformada, apela a Diretora às fls. 76-80. Em preliminar, 

alega ausência de interesse processual, na medida em que em se tratando 

de mandado de segurança, deveria o demandante ter demonstrado desde o 

início a violação ao direito líquido e certo alegado, o que não se deu nem 

minimamente. No mérito, sustenta ausência de provas do ato violador, já 

que era ônus do autor demonstrar a violação do seu direito. Postula o 

provimento do recurso. Prequestiona a matéria. 

Recebido o recurso de apelação no duplo efeito. 

Contrarrazões apresentadas às fls. 85-88. 

O Ministério Público opinou pelo afastamento da preliminar e, 

no mérito, o desprovimento do recurso (fls. 92-97). 

Vieram-me os autos conclusos para julgamento. 

Registro, por fim, que tendo em vista a adoção do sistema 

informatizado, os procedimentos para observância dos ditames dos arts. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

549, 551 e 552, do CPC foram simplificados, mas observados na sua 

integralidade. 

É o relatório. 

V O TO S  

DES. ARTUR ARNILDO LUDWIG (RELATOR) 

A decisão merece ser mantida, em reexame necessário.  

Considerando que comungo do entendimento esposado pela 

Procuradora de Justiça, a fim de evitar desnecessária tautologia, peço vênia 

para transcrever seu parecer, naquilo que interessa à análise das razões 

recursais, que ora adoto como razões de decidir, in verbis: 

(...) 
Considerando-se que a preliminar de ausência de interesse 

processual confunde-se com o mérito, tendo em vista que em 
ambos é sustentada a ausência de prova de violação de direito 
líquido e certo do apelado, com ele será analisada.  

 
2.  O recurso preenche todos os pressupostos de 

admissibilidade, devendo ser conhecido; no mérito, contudo, 
não merece provimento. 

Com efeito, segundo dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, da 
Constituição Federal, “conceder-se-á mandado de segurança para 
proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus 
ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 
de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 
exercício de atribuições do Poder Público”. Já o artigo 1º, caput, 
da Lei nº 12.016/09 possui similar redação, estabelecendo que 
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 
pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de 
sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 
quais forem as funções que exerça”. 

No caso em tela, resta indubitável que o ato praticado pela 
autoridade coatora, ao negar matrícula ao apelado no curso 
supletivo de ensino médio por ela fornecido, em razão de sua 
menoridade, violou direito líquido e certo, estando presentes os 
requisitos autorizadores à concessão da ordem. Assim, inobstante 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

os respeitáveis argumentos expendidos pela apelante, não 
merece qualquer reparo a sentença ora hostilizada que concedeu 
o mandamus. 

Com efeito, consoante estabelece o artigo 38, caput, da Lei 
nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDBE), “os 
sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 
compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando 
ao prosseguimento de estudos em caráter regular”. Já o seu 
parágrafo 1º determina que “os exames a que se refere este 
artigo realizar-se-ão: (...); II - no nível de conclusão do ensino 
médio, para os maiores de dezoito anos”. 

Portanto, a regra etária imposta pelo aludido dispositivo 
legal, exigindo idade superior aos 18 (dezoito) anos, refere-se tão 
somente à realização dos exames supletivos de conclusão do 
ensino médio, e não à frequência aos cursos supletivos. Assim, 
não pode a restrição de idade contida no artigo 3º, parágrafo 
único, da Resolução nº 250/99 do Conselho Estadual de 
Educação do Estadual1, a qual configura mero ato administrativo 
normativo, sobrepor-se à lei, em razão do princípio da reserva 
legal, mormente em se tratando de inovação à lei, com a criação 
de exigência não prevista na norma que visa regulamentar. Nesse 
sentido são os seguintes julgados dessa Colenda Corte, in verbis: 

“REEXAME NECESSÁRIO. ENSINO PARTICULAR. MANDADO DE 
SEGURANÇA. SUPLETIVO. NÍVEL MÉDIO. IDADE MÍNIMA. Ausência de 
interesse processual. Curso freqüentado em grande parte sob o amparado 
de liminar. Preliminar afastada O menor de dezoito anos de idade, que já 
tenha concluído o ensino fundamental, não está impedido de se 
matricular em curso supletivo de ensino médio. Idade mínima exigida 
tão-somente por ocasião dos exames para a sua conclusão. 
Inteligência do art. 38, § 1º, II, da Lei nº 9.394/96. Precedentes desta 
Câmara. Violação a direito líquido e certo. Segurança concedida em 
primeira instância. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA CONFIRMADA 
EM REEXAME NECESSÁRIO. (Reexame Necessário Nº 70022710255, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Corrêa 
Palmeiro da Fontoura, Julgado em 11/09/2008).” 

“REEXAME NECESSÁRIO. ENSINO PARTICULAR. MANDADO DE 
SEGURANÇA. AUTORIZAÇÃO PARA MENOR DE 18 ANOS 
FREQÜENTAR CURSO SUPLETIVO DE ENSINO MÉDIO. Inexiste óbice 

                                            
1 Art. 3º - A proposta metodológica direcionada para a oferta do ensino fundamental e 

médio para jovens e adultos deverá observar as Diretrizes Curriculares Nacionais e as do 
Sistema Estadual de Ensino, atendendo aos princípios nelas expressos, abrangendo as 
áreas de conhecimento ali definidas e visando ao domínio das habilidades e competências 
indicadas. 
Parágrafo único – A idade mínima para o ingresso nos anos finais do ensino fundamental 
e no ensino médio é de 15 e 18 anos, respectivamente. 
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legal à matrícula, em curso supletivo, de adolescente menor de 18 
anos que pretende concluir o ensino médio. O art. 38, § 1º, II, da Lei nº 
9.394/96 estabelece limite de idade somente para a realização dos 
exames de conclusão do ensino médio. SENTENÇA MANTIDA EM 
REEXAME NECESSÁRIO. (Reexame Necessário Nº 70038364105, Quinta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, 
Julgado em 27/10/2010).” 

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO 
PARTICULAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO DE SEGUNDO 
GRAU. IMPETRANTE MENOR DE DEZOITO ANOS. DIREITO LÍQUIDO E 
CERTO VIOLADO. Inexiste qualquer impedimento, para menor de 
dezoito anos de idade, que já tenha concluído o ensino de primeiro 
grau, à inscrição em curso supletivo preparatório para os exames de 
conclusão do ensino de segundo grau. O art. 38, § 1º, inc. II, da Lei nº 
9.394/96 diz que o limite de idade restringe-se, tão somente, à 
realização dos exames de conclusão do ensino médio. SENTENÇA 
MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Reexame Necessário Nº 
70006247837, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 22/10/2003).” 
 

Por outro lado, indubitável que, nos termos do artigo 333, 
inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do 
fato constitutivo do seu direito. No presente caso, porém, não há 
como se exigir que o apelado demonstre a não realização da 
matrícula pela instituição de ensino, tendo em vista tratar-se de 
prova diabólica, negativa, impossível, pois incabível exigir-lhe que 
comprove a recusa na sua inscrição no curso supletivo, mormente 
considerando-se que, via de regra, esta não é documentada. 

Além disso, o documento acostado à fl. 30, dando conta da 
existência de vaga para o recorrido, demonstra que o 
estabelecimento escolar foi efetivamente procurado por ele. 
Outrossim, conforme bem salientado pelo Magistrado a quo, a 
ninguém interessa demandar em juízo sem necessidade, razão 
pela qual é de se pressupor que houve a negativa, pois, caso 
contrário, teria o apelado resolvido a questão administrativamente, 
matriculando-se no curso supletivo, estando presente, portanto, 
seu interesse processual. 

Dessa forma, há de se concluir que o ato praticado pela 
instituição de ensino fere direito líquido e certo do recorrido, uma 
vez que a idade de dezoito anos não pode ser exigida para a 
frequência ao curso supletivo, mas apenas para a realização dos 
exames de conclusão, razão pela qual não merece qualquer 
reparo a sentença ora hostilizada que afastou a preliminar e 
concedeu a segurança, impondo-se o improvimento do recurso. 

(...) 
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Com efeito, não há qualquer vedação legal que impeça aos 

menores de 18 anos, que já tenham concluído o primeiro grau, a inscrição 

em curso supletivo preparatório para os exames de conclusão do segundo 

grau escolar.  

De fato, a única vedação existente a menores, na condição da 

autora, refere-se à realização dos exames de conclusão de ensino médio, 

ou seja, matéria diversa do caso vertente.  

Assim, em se tratando de direito líquido e certo a amparar a 

pretensão, mostra-se correta a decisão reexaminada, razão pela qual 

entendo não deva ser modificada. 

Ante tais considerações, rejeito a preliminar recursal e, no 

mérito nego provimento, mantendo a sentença em reexame necessário. 

É o voto. 

 

 

VR 

 
DES. NEY WIEDEMANN NETO (REVISOR) - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE) - De acordo com 

o(a) Relator(a). 

 

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA - Presidente - Apelação Reexame 

Necessário nº 70040654535, Comarca de Porto Alegre: "À UNANIMIDADE, 

REJEITARAM A PRELIMINAR RECURSAL E, NO MÉRITO, MANTIVERAM 

A SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO. UNÂNIME." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: DILSO DOMINGOS PEREIRA 


