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MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO SUPLETIVO. 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação não veda que o 
adolescente com idade superior a 18 anos, que tenha 
concluído o ensino fundamental, inscreva-se em supletivo, 
para cursar o ensino médio. O limite de idade, previsto no 
art. 38, § 1º, II, da Lei nº 9.334/96, visa, tão-somente, 
impedir a realização dos exames de conclusão do ensino 
médio.  
Segurança concedida.  

 
MANDADO DE SEGURANÇA 
 

SÉTIMA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70007161276 
 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

G.S.V., 
assistido por sua mãe, R.A.S.V. 
 

 
IMPETRANTE 

JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA INFÂNCIA 
E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE 
PORTO ALEGRE  
 

 
 

COATOR 

 

A C Ó R D Ã O  

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores e a Juíza Convocada integrantes da Sétima 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conceder a segurança. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes Senhores Des. 
José Carlos Teixeira Giorgis e Dr.ª Walda Maria Melo Pierro. 

 

 

Porto Alegre, 29 de outubro de 2003. 

 
 

DESª. MARIA BERENICE DIAS,  
Relatora-Presidente. 

 

 

R E L A T Ó R I O  

DESª. MARIA BERENICE DIAS (RELATORA-PRESIDENTE) 

G. S. V. impetra mandado de segurança contra ato do Juiz de Direito da 2ª 
Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Porto Alegre, alegando ter o magistrado 
indeferido o pedido de suprimento da sua idade, para viabilizar a matrícula junto ao curso 
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supletivo de 2º grau do Colégio Unificado. Afirma ter obtido uma bolsa de estudos integral, na 
referida instituição de ensino, para estudar o ensino médio. Sustenta que terá completado 18 
anos de idade, quando se der a prestação dos exames. Argumenta que, caso indeferido o 
presente pedido, ficará sem estudar no segundo semestre do presente ano letivo. Pugna pelo 
deferimento de liminar e pelo benefício da assistência judiciária gratuita. Requer a concessão 
da segurança, para que seja autorizado a freqüentar o curso supletivo. 

Aportaram aos autos as informações prestadas pela autoridade coatora (fl. 18).  

Foi indeferido o pedido de liminar (fl. 19 v.). 

A Procuradora de Justiça opinou pela concessão da segurança (fls. 20/23).  

É o relatório. 

 

 

V O T O S  

DESª. MARIA BERENICE DIAS (RELATORA-PRESIDENTE) 

Cabível conceder a segurança, para autorizar o impetrante a freqüentar o 
supletivo, para cursar o ensino médio.  

O art. 38, § 1º, II, da Lei nº 9.334/96, dispõe: 

 

“Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 
compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao 
prosseguimento dos estudos em caráter regular.  

§ 1º. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:  

II – no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de 18 
anos”. 

 

Conforme se verifica, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação não veda que o 
adolescente com idade inferior a 18 anos, que tenha concluído o ensino fundamental, inscreva-
se em supletivo, para cursar o ensino médio. A vedação prevista no art. 38, § 1º, II, da Lei nº 
9.394/96, refere-se, tão-somente, à realização dos exames de conclusão. Nesta senda, o 
entendimento jurisprudencial: 

 

“REEXAME NECESSÁRIO. ENSINO PARTICULAR. MATRÍCULA 
EM CURSO SUPLETIVO DE 2º GRAU. IMPETRANTE MENOR DE 
18 ANOS. Inexiste qualquer vedação que impeça, ao adolescente 
menor de dezoito anos de idade, que já tenha concluído o ensino de 
primeiro grau, a inscrição em curso supletivo preparatório para os 
exames de conclusão do ensino de segundo grau. O limite de idade, 
previsto no artigo 38, §1º, inciso II, da referida lei, restringe-se, tão-
somente, a impedir a realização dos exames de conclusão do ensino 
de primeiro grau. Sentença mantida em reexame necessário” 
(Reexame Necessário nº 70004977641, 6ª CC do TJRGS, Rel. Des. 
Cacildo de Andrade Xavier, Santa Maria, em 23/04/2003).  
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Por fim, cumpre transcrever parte do parecer do Ministério Público, em 
segundo grau, de lavra da Dra Márcia Leal Zanotto Farina (fl. 22): 

 

“Em contato telefônico com Escola Unificado, foi informado que o 
curso supletivo tem a duração de 1 ano, com posterior realização do 
exame de conclusão. Assim, em princípio, o impetrante, ao ingressar 
no curso neste semestre, somente submeter-se-ia ao exame na 
metade do ano de 2004, quando já terá completado 18 anos. De 
qualquer sorte, considerando as informações presentes nos autos, 
não entende o Ministério Público adequado seja o impetrante privado 
de ingressar no curso com 17 anos e 4 meses, aproximadamente. 
Por primeiro, se tal não for concedido ao requerente, é provável a 
ocorrência de sua evasão escolar. Além disso, deve ser levado em 
consideração que o impetrante já está em desconformidade com a 
idade apropriada para a freqüência do ensino regular, uma vez que 
os estudantes, normalmente, terminam o ensino médio com 17 anos 
completos. Não é o caso, então, de quebra do princípio da 
excepcionalidade de dispensa do ensino regular”. 

 

Por tais fundamentos, concede-se a segurança, para o fim de autorizar o 
impetrante a ingressar no supletivo, para cursar o ensino médio.  

 

DES. JOSÉ CARLOS TEIXEIRA GIORGIS - De acordo. 

DR.ª WALDA MARIA MELO PIERRO - De acordo. 

DESª. MARIA BERENICE DIAS (PRESIDENTE) - MANDADO DE SEGURANÇA nº 
70007161276, de Porto Alegre: 

 “CONCEDERAM A SEGURANÇA. UNÂNIME”. 

 

 

 

 

 


