
 

 

 

 

13ª VARA CÍVEL — 1º JUIZADO 

PROCESSO nº 1.10.0160564-1 

MANDADO DE SEGURANÇA 

Impetrante: N. F. T. e A. F. T.  

 

Impetrado:  DIRETOR DA ESCOLA DE ENSINO  

                      UNIVERSITÁRIO 

 

 

 

 

 

 Vistos. 

  

 1. N. F. T e  A.F.T. impetram mandado de segurança contra ato do  

DIRETOR DA ESCOLA DE ENSINO UNIVERSITÁRIO, dizendo 

que o primeiro impetrante repetiu em  três oportunidades a primeira 

etapa do ensino médio e que para não prolongar a crise  emocional de 

insegurança que desenvolveu em razão das dificuldades nos estudos, 

decidiu matricular-se no curso supletivo, quando ainda tinha 16 anos 

de idade. 

 Procurou então a instituição de ensino Universitário, que  informou-

lhe da impossibilidade da matrícula, pois na conclusão do curso ainda 

não teria 18 anos.     

 Inconformado, porém com a proximidade de fazer 17 anos, resolveu 

aguardar para tentar novamente efetivar a sua matricula, já que o 

impedimento era que não complementaria o curso com 18 anos. 

Entretanto mais uma vez foi negado, desta feita sob a alegação de que 

a condição seria ter 18 anos no ingresso do ensino supletivo.  

 Razão pela qual não restou outra alternativa  a não ser  recorrer ao 

Judiciário para ver atendido o direito de estudar do impetrante.  

 Dizem que a lei nº 93394/96 (Lei das diretrizes e Bases da 

Educação)  no artigo 38, inciso II, não veda o ingresso de menor de 

idade, mas tão somente o impede de realizar os exames para a 

conclusão do curso. 

 Finalizam requerendo a segurança para  confirmar a liminar 

requerida com a condenação do impetrado ao pagamento de 

honorários  advocatícios e custas processuais. Com a inicial (fls. 

02/07) juntaram os documentos de fls. 09/30. 

 

 2. Os autos foram remetidos ao Ministério Público que entendeu pela 



 

 

concessão da medida liminar.  

 

 3. A medida foi deferida em liminar (fls. 32/32). 

 

 4. A impetrada prestou informações (fls.40/42) arguindo em 

preliminar ausência da prova de direito e falta de interesse processual, 

visto não haver negativa de  efetivar a matricula do adolescente.  

 Verifica-se não haver no caso o direito liquido e certo autorizador do 

mandado de segurança, todavia em respeito a liminar concedida, 

procedeu a matricula do impetrante.  

 Refuta-se as alegações iniciais, referindo que não restou provado nos 

autos que tenha se negado a efetivar a matricula do aluno, portanto  

não há violação a direito líquido e certo.  

 Requer o acolhimento da preliminar suscitada, a improcedência da 

ação, com a condenação dos impetrantes aos ônus de sucumbência, 

juntando os documentos de fls. 43/46 e 50/65. 

  

 5. Pelo MP,  nada opôs ao pedido de prazo feito pelo impetrado. 

  

 6.  Depois, o Ministério Público manifestou-se em parecer a fls. 

67/71, opinando pela confirmação da medida liminar que concedeu a 

segurança. 

 

 É O RELATÓRIO. 

 

 DECIDO. 

 

 7. Afasto a preliminar arguida pela impetrante de ausência de 

interesse processual, pois, como bem colocado pelo Ministério 

Público em sua promoção e já consignado a fls. 33, não como exigir-

se a prova da negativa da matrícula pela menoridade. Ainda mais 

porque a ninguém interessa demandar em juízo sem necessidade.   

 

 8. Isso colocado, saliento que presta-se o mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso 

de poder, alguém sofrer violação por parte de autoridade (art. 1º 

caput, da Lei 1.533/51). 

 

 No caso, os impetrantes acusam que  autoridade coatora negou-se a 

efetuar a matricula do adolescente, sob a alegação de que não teria 18 

anos completos à época. O que vai de encontro ao entendimento de 

nosso Tribunal de Justiça.  

 Portanto impositivo é acolher o pleito dos impetrantes para 



 

 

confirmar a ordem em liminar no sentido da matrícula do aluno no 

curso pleiteado.   

  

         9.  ANTE O EXPOSTO, em exame deste mandado de segurança 

que N. F. T e A. F. T.  impetraram contra ato do DIRETOR DA 

ESCOLA DE ENSINO UNIVERSITÁRIO,  acolho  a argumentação 

dos impetrantes para confirmar a segurança pleiteada no atinente a 

concessão da matricula do aluno junto a instituição de ensino.  

 

 Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. 

 " Mandado de Segurança. Condenação em honorários. Matéria 

sumulada. Impossibilidade. A teor das Súmulas 512 do STF e 105 do 

STJ, descabe a condenação em honorários advocatícios em mandado 

de segurança." (TJRGS/4ªCC, APC 596171306/98) 

 

 E nos termos do art. 12, § 1º, da Lei 1.533/51, encaminhe-se ao 

Tribunal de Justiça em reexame necessário.  

 

 Registre-se.  

 

 Intime-se. 

  

 Porto Alegre,  16  de agosto de 2010. 

 

 

 DILSO DOMINGOS PEREIRA, 

  Juiz de Direito em Substituição. 
  


