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                                                        Apelação Cível  Nº 5008164-73.2018.4.02.5001/ES                                 
MAGISTRADO(A): ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES 
ORIGINARIO: 050081647320184025001 
 
APELANTE: LARISSA FADINE COUTINHO 
ADVOGADO: ES011053 - RODRIGO MIGUEL VERVLOET 
APELADO: Diretor - EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX - Vitória 
APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX 
ADVOGADO: ES015869 - GIOVANI LOPES RODRIGUES 
 
Atenção! A publicação deste ato no DJE tem um caráter meramente informativo visando a ampla 
publicidade. Para efeito de prazo será considerado exclusivamente a intimação eletrônica 
expedida pelo sistema eproc. 
 
                                RELATÓRIO                         
 
Trata-se de recurso de apelação interposto por LARISSA FADINE COUTINHO contra a sentença (E19, 
SENT1), prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Federal Cível de Vitória/ES, que denegou a segurança por ela 
pleiteada consistente na determinação da efetivação de sua matrícula, de forma concomitante, nas 
disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso e de Metodologia Científica, do Curso de Arquitetura e 
Urbanismo, da Empresa Brasileira de Ensino, Pesquisa e Extensão – MULTIVIX, viabilizando o cumprimento 
da grade curricular necessária à conclusão do curso de graduação no semestre atual, sob os fundamentos 
de que: 1) Não cabe ao Poder Judiciário determinar a realização compulsória da matrícula da parte 
impetrante, ora apelante, nas disciplinas pretendidas, uma vez que não foram atendidas as exigências 
previstas no regulamento da instituição de ensino superior;  2) As instituições de ensino superior gozam de 
autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, na forma do artigo 207, 
da Constituição da República, de modo que possuem competência para apreciar questões relacionadas ao 
cumprimento da grade curricular; 3) A quebra de pré-requisito através da via judicial deve ser admitida 
apenas em hipóteses excepcionais, em que seja vislumbrada alguma ilegalidade ou situação de injustiça, o 
que não ocorreu no caso em apreço. 
 
A parte apelante requer a reforma da sentença, a fim de que seja concedida a segurança. Para tanto, em 
suas razões recursais (E23, APELAÇÃO1), sustenta, em síntese, que: 1) É aluna do décimo período do Curso 
de Arquitetura e Urbanismo, da Empresa Brasileira de Ensino, Pesquisa e Extensão – MULTIVIX, possuindo 
expectativa de colação de grau no corrente semestre; 2) Há compatibilidade de horários entre as disciplinas 
de Trabalho de Conclusão de Curso e de Metodologia Científica; 3) Não há prejuízo para a instituição de 
ensino superior com a efetivação de sua matrícula nas referidas disciplinas, já que ambas estão sendo 
oferecidas para os demais alunos; 4) Não é razoável que seja forçada a frequentar o curso de graduação por 
mais um semestre, apenas para cursar uma única disciplina. 
 
A parte apelada, em contrarrazões (E28, CONTRAZAP1), requer o desprovimento do recurso, aduzindo, em 
resumo, que: 1) As instituições de ensino superior possuem autonomia didático-científica, na forma do 
artigo 207, da Constituição da República; 2) Devem ser respeitados os atos normativos elaborados pela 
instituição de ensino superior, com base no artigo 53, inciso V, da Lei nº 9.394/1996, que preveem que a 
disciplina de Metodologia Científica constitui pré-requisito da disciplina de Trabalho de Conclusão do Curso e 
que elas não podem ser cursadas de maneira concomitante; 3) Há uma sequência lógica, do ponto de vista 
didático-científico, a ser seguida, não sendo possível desenvolver, simultaneamente, um pré-projeto e o 
próprio projeto final do Trabalho de Conclusão de Curso. 
 
 O Ministério Público Federal opinou pela não intervenção no processo, ao argumento de que inexiste 
interesse público que a justifique (E6, PROMOÇÃO1). 
 
É o relatório. Peço inclusão em pauta. 
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