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RESUMO 

 

Trata-se de pesquisa a cerca do ensino domiciliar, como uma forma de instrução e 
educação de crianças em idade escolar, a ser desenvolvida dentro do lar, 
principalmente pelos pais, tendo ênfase na busca de várias famílias pela 
regulamentação do ensino domiciliar no Brasil. O estudo foi baseado em ampla 
pesquisa da legislação brasileira até os dias atuais, bem como do acompanhamento de 
três casos emblemáticos que tramitaram e que tramitam no Poder Judiciário Brasileiro, 
em especial um Recurso Extraordinário que foi elevado ao status de Repercussão 
Geral, a ser julgado nos próximos meses, o qual irá decidir o futuro do ensino 
domiciliar neste país. 

Palavras-chave: ensino domiciliar, família, direito à educação. 
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1 INTRODUÇÃO 
�

 O ensino no Brasil é deficitário e esta situação não é privilégio da atualidade. A 

sociedade, por mais que tenha iniciativa política, não tem do Estado a resolução para a 

anêmica performance dos estudantes que, ao longo dos anos gera um reflexo direto no 

progresso do país. 

 É da OCDE (Organização para o Desenvolvimento e Cooperação Econômica, 

sigla em inglês) o dado de que, dentre os 65 países que participam do PISA (Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos, sigla em inglês), o Brasil ficou em 53º, 57º e 

53º lugares nos quesitos de leitura, matemática e ciências, respectivamente1. 

 Todo o investimento público direcionado à educação e às escolas é 

praticamente insuficiente para suprir as necessidades básicas tais como estrutura física 

e tecnológica, salário e qualificação dos professores e profissionais, material didático 

de qualidade, transporte, alimentação, entre outras, apesar da determinação 

constitucional, supraconstitucional e infraconstitucional. 

 Não obstante a grave crise no sistema educacional, outros fatores como 

indisciplina, violência, bullying, atentado aos valores morais e religiosos dos alunos e 

dos pais, doutrinação ideológica, entre outros, fazem com que os pais e responsáveis 

por crianças e adolescentes, tomem uma atitude radical: tirar os filhos do sistema 

institucional de ensino para, dentro do lar, ministrar-lhes educação por conta própria, 

com o chamado Ensino Doméstico. 

 O ensino domiciliar, como modalidade de educação2 vem crescendo 

significativamente ao longo dos últimos anos no Brasil, motivado pela insatisfação 

plena das famílias com o ensino institucionalizado. Estas apresentam indagações sobre 

a legitimidade do Estado no estabelecimento da compulsoriedade da educação escolar 

em instituições, bem como a função da escola no cumprimento dos objetivos 

estabelecidos na Constituição Federal no tocante à educação. 
���������������������������������������� �������������������
�Desde 2000, o Brasil participa do PISA, desenvolvido pela OCDE, organização internacional que tem 
por objetivo promover políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico e o bem estar 
social. Produz indicadores a cada três anos sobre os sistemas educacionais de alunos com idade de 15 
anos, com o intuito de possibilitar estudos comparativos internacionais, visando a preparação desses 
estudantes para e vida, e seus conhecimentos para enfrentarem o mundo do trabalho. 
2Definição dada pela Associação Nacional de Ensino Domiciliar (ANED). 
�
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 Mesmo com a crescente exigência nas últimas décadas ao direito à educação, no 

mesmo sentido há uma reivindicação sobre uma alternativa contrária à obrigatoriedade 

do ensino institucionalizado. Ainda sem normatização expressa no país, há dúvidas 

sobre a legitimidade desta forma de ensino e, por tanto, vem à tona a luta de inúmeras 

famílias perante o Poder Judiciário Brasileiro, para que o direito de ensinar os filhos 

em casa (reconhecido e legalizado até antes da Constituição Brasileira de 1988), passe 

a ser direito da família e da criança. 

 Destaque-se que o tema, de atual relevância, está na iminência de um marco 

histórico enquanto uma família brasileira aguarda julgamento de um recurso perante o 

STF, o qual já classificou o tema como “repercussão geral”, na esperança de ter 

reconhecido o seu direito de dar aos próprios filhos a educação que entende pertinente. 

Este trabalho tem o escopo de analisar o histórico legal desta modalidade de 

ensino no Brasil, bem como estudar os casos de famílias que buscam no Judiciário a 

legitimação de seu direito, e ainda entender qual a motivação das famílias e o limite da 

intervenção do Estado no que tange ao novo, contemporâneo e pouco estudado Ensino 

Domiciliar. 
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2 O ENSINO DOMICILIAR 
 
2.1  O QUE É O ENSINO DOMICILIAR 
 

 O Ensino Doméstico (também chamado de homeschooling) se perfaz no 

conceito de que os pais ou responsáveis assumam para si o efetivo controle sobre a 

educação e instrução de seus infantes, fora da instituição escolar, sendo promovida 

principalmente dentro do próprio lar, não impedindo que, a educação seja ministrada 

também por tutores particulares. 

 Para Edmonson (citado por Barbosa, 2013 p. 17), entende-se como Ensino 

Domiciliar qualquer situação em que os pais ou responsáveis assumem 

responsabilidade direta sobre a educação das crianças em idade escolar, ensinando-as 

em casa ao invés de enviá-las ao sistema educacional publico ou privado. 

A Associação Nacional de Ensino Domiciliar assim conceitua o tema: 
 

“a Educação Domiciliar não é um método de ensino; não é a utilização de 
um material didático específico; não é a prática de tirar uma criança da 
escola ou uma ideologia/filosofia fechada. É, portanto, uma modalidade de 
educação, com características próprias.” 
 

 Tais características se consubstanciam nas diferentes maneiras de realização e 

prática desta modalidade, quer seja através de um estudo estruturado, onde o aluno 

segue um programa e cronograma de atividade, quer seja através do estudo livre, onde 

a criança busca o conhecimento nas áreas de seu interesse, quer seja, ainda com o uso 

de recursos educacionais locais. Não tendo nenhum impedimento na combinação de 

todas estas formas, a fim de buscar a educação plena daquele sujeito. (BARBOSA, 

2013, p. 17). 

 Para Moreira (2014), a educação abarca todo o processo e aquisição de 

conhecimentos, valores e hábitos, principalmente de uma geração para outra, 

possuindo como finalidade a formação integral do ser humano, tanto individualmente 

quanto socialmente, ainda com caráter instrumental, pois busca transmitir 

conhecimentos específicos para a utilização no mercado de trabalho. A educação, 

portanto, ocorre durante toda a vida do indivíduo. 
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 Essa educação, na modalidade domiciliar, permite aos pais o mais amplo poder 

de escolha com relação a quem, como, onde e quando se dará o aprendizado dos filhos. 

É costumeiramente realizada na residência da família, e não obrigatoriamente 

ministrada pelos pais, mas tendo estes, o controle direto sobre o processo educacional 

dos filhos.  

 Há aqui, um abismo entre a total liberdade de escolha e participação dos pais na 

efetiva educação dos filhos, em detrimento de uma restrita liberdade destes mesmos 

pais, resumida somente na escolha de qual instituição de ensino seus filhos serão 

matriculados, uma vez que obrigados por lei. 

  

2.2 CARACTERÍSTICAS DAS FAMILIAS QUE OPTAM PELO ENSINO 
DOMICILIAR 
 

Um dos principais obstáculos para elencar as motivações que levam inúmeras 

famílias a optarem pelo Ensino Domiciliar no Brasil é a falta de dados precisos nos 

levantamentos e pesquisas. Entretanto, é possível encontrar extensa literatura sobre o 

tema em países como os Estados Unidos, nos quais sobressaem estudos que buscam 

expor as motivações dos pais pela escolha desta modalidade (ARAI, 2000). 

A presença de uma prática moderna do ensino em casa, no que diz respeito às 

características das famílias praticantes e das motivações destas, mudou ao longo do 

tempo conforme relata Luciane Barbosa (2013, p.112). 

Inicialmente, na América do Norte, o movimento foi fruto da escolha e ação dos 

cristãos protestantes conservadores. Para Isenberg (2007, p.402) o ensino doméstico 

era a alternativa das famílias com fortes convicções religiosas.  

Mesmo que a religião tenha sido a primeira justificativa para a prática da 

educação familiar, para Apple (2007, p.115), o movimento ganhou força quando 

famílias elegiam o ensino no lar também por motivos ideológicos, políticos, 

educacionais, raciais e de classe. 

O autor inglês Daniel Monk (2004, p.14), em seus estudos, defende que o grupo 

de famílias que praticam a educação não institucionalizada não pode ser caracterizado 

como um grupo monolítico, visto que, nesta massa encontram-se famílias de diferentes 
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classes sociais e econômicas, tradicionais ou não e com perspectivas de vida bem 

diferenciadas. 

Em seu artigo Lubienski (2000, p.209) concluiu que os pais engajados no 

ensino familiar são predominantemente brancos, relativamente ricos e bem educados. 

As crianças que estudam no lar desfrutam da benesse de certa estabilidade uma vez 

que, devido à boa renda, um dos pais pode ficar em casa dando aos filhos a educação 

desejada. 

No Brasil, um estudo de categorização das famílias e da razão de praticarem o 

ensino não institucionalizado, tem pouquíssima informação uma vez que muitos a 

praticam clandestinamente por receio de retaliação da própria comunidade e da justiça 

em si, até por que este tema ainda não tem previsão legal. 

Um atual estudo realizado por Vieira (2012), mesmo diante deste panorama 

dificultoso, tentou retratar as características de 62 famílias brasileiras engajadas e 

praticantes do ensino domiciliar, tendo como base respostas de um questionário pelo 

autor elaborado. 

O resultado desta pesquisa comprovou que os “pais-educadores” são em sua 

quase totalidade, casados, com elevado capital cultural e com grau de escolaridade 

muito a cima da média nacional. Ainda, a maioria declara ser ligada a alguma religião 

cristã, em mais de 70% das famílias a mãe está à frente do processo de educação tendo 

para tanto abdicado da sua carreira profissional. A figura paterna, no geral, é o único 

que possui renda e que, o gasto com a educação no lar não ultrapassa dos R$ 200,00 

(duzentos reais) mensais. E finalmente: a idade média das crianças ensinadas no lar é 

de 7,8 anos de idade (VIEIRA, 2012, p.52 e 53). 

Conclui-se que, o ensino domiciliar no Brasil, mesmo que sem regulamentação, 

tem seu nicho na classe média, dentre ainda aqueles pais que possuem melhores 

condições financeiras, culturais e educacionais, uma vez que abrem mão de trabalhar 

fora para, dentro do lar, prover por conta e conhecimento, a educação de seus filhos. 

 

2.3  OS VÁRIOS MOTIVOS E ARGUMENTOS DAS FAMILIAS FAVORÁVEIS 
AO ENSINO DOMICILIAR. 
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Da mesma forma que, com o tempo, houve mudança nos grupos que entendiam 

que a ensino no lar era a melhor forma de se educar os filhos, os motivos para adotar 

este método também mudaram nos últimos anos. 

Para os autores estrangeiros como Reich (2002, p.6 e 7) e Arai (2000, p.207 e 

208), na década de 70 as motivações se expressavam na orientação liberal, humanista e 

pedagógica, amplamente caracterizado como um movimento hippie, devido a 

influências culturais da década de 60. 

Estes mesmos autores identificaram que, já nos anos 80 e 90 a questão 

educacional passava a ser de ordem ideológica, conservadora e religiosa, passando o 

ensino doméstico a ser mais aceito dentro de um contexto de debates de política de 

escolha educacional. 

Morton (2010) complementa este estudo alegando que a escolha por esse 

método não institucionalizado de ensino é uma escolha natural, e que tanto o ensino 

quanto a aprendizagem fazem parte do estilo e filosofia de vida da família. Conclui a 

autora que nestas famílias há rejeição de uma cultura consumerista e às instituições 

estatais em detrimento de preocupações com o meio ambiente e a adoção de dietas 

vegetarianas. 

Complementa a autora retro citada que a escolha por educar os filhos em casa é 

além da moral, também de cunho social, relacionada às interações sociais presentes na 

escola, os valores por ela transmitidos e a percepção dos pais na responsabilidade de 

educar os filhos, e por fim, quando se torna necessário proteger aquele filho de alguma 

vulnerabilidade. 

Outra autora, no mesmo sentido, expõe duas razões pela escolha deste ensino; 

primeiramente, o aspecto acadêmico e pedagógico onde a educação deve ser adequada 

a cada criança individualmente (e não que a criança deva se adequar ao sistema 

institucionalizado de ensino). Segundo, por questões ideológicas, uma vez que a 

instrução e o currículo utilizado para o ensino no lar então fundados em certos 

princípios e morais, juntamente com uma orientação religiosa (EDMONSON, 2008, p. 

438). 

As pesquisas no exterior apontam ainda outras razões para a escolha do ensino 

em casa como modalidade de educação quais sejam: a unidade familiar; o 
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estreitamento dos vínculos entre os membros da família; a busca de um estilo de vida 

alternativo, contra influencias modernas e urbanas; experiências não agradáveis da 

escola ou experiências positivas do aprendizado fora das instituições (ARAI, 2000, p. 

206 e 207); insatisfação com as escolas; preocupação com a transmissão de valores; 

respeito pelos diferentes estilos de aprendizagem das crianças e ainda, pelo melhor 

desempenho dos alunos que estudam em casa em relação aos que frequentam os 

bancos escolares (BASHAM e ISENBERG, 2007). 

A escolha por um ensino mais individualizado, voltado para melhor atender as 

características e necessidades das crianças vem acompanhado do objetivo de um 

ensino particularizado que contribui para que as crianças obtenham um melhor 

desempenho acadêmico, superando os alunos das escolas públicas e privadas 

(BARBOSA, 2013). 

Não se pode deixar de mencionar ainda que, para aquelas famílias que possuem 

crianças especiais, o ensino no lar passa a ser uma opção óbvia. Os argumentos para 

essa escolha são de que tanto o Estado quanto as instituições particulares não proveem 

o atendimento necessário, os recursos, a especialização, muito menos o atendimento 

individual deste infante, vez que possuem níveis e deficiências diferenciados, 

necessitando, por tanto, de instrução diferenciada também. Estes pais veem no lar, o 

melhor ambiente e o local mais conveniente para atender as necessidades de seus 

filhos (GAITHER, 2009). 

Na atualidade, juntamente com ideologias religiosas, morais, políticas e 

filosóficas, outro valor de grande peso para a escolha do ensino no lar é a crença e, 

muitas vezes a certeza, de que as instituições de ensino, públicas ou privadas, não 

satisfazem as necessidades educacionais, morais e espirituais das crianças e 

adolescentes que ali permanecem por anos. 

No Brasil, segundo Viana (2011p.1) a maioria dos pais que anseiam dar aos 

seus filhos um ensino dentro da própria casa, tem como fundamento as suas 

convicções religiosas, morais e principalmente, apelam ao “fracasso” da educação 

brasileira, uma vez que as pesquisas oficiais, tais como o Censo Escolar (realizado 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira – Inep) e 

o PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Organização para a 
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Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)), apresentam índices alarmantes 

sobre a educação brasileira. 

De acordo com a OCDE, nos últimos 14 (quatorze) anos houve uma 

insignificante melhora da educação brasileira, uma vez que o país é um dos últimos no 

quesito de Leitura, Matemática e Ciência (modalidades que são analisadas pelo PISA), 

segundo essa organização, o Brasil está em 53º lugar no ranking. 

É por acreditarem os pais que, a educação institucional é omissa em prover uma 

instrução eficiente para infantes, que o ensino domiciliar se tornou popular 

mundialmente. Somando-se esse fracasso com a falta de individualidade no ensino 

tem-se um ambiente sócio-político tomado por tensões e árduas discussões no meio 

jurídico, como será demonstrado no capítulo 5. 

 
2.3 A CRÍTICA À SOCIALIZAÇÃO 
  
 Muito embora o ensino domiciliar tenha tido um importante crescimento dentro 

e fora do país, o tema ainda gera enérgicos debates. Os principais críticos desta 

modalidade de ensino são os profissionais da educação institucionalizada, políticos e 

até mesmo a população em geral. 

 Os maiores questionamentos sempre se debruçaram tanto na eficácia e nos 

resultados acadêmicos quanto na carência da interação social destes indivíduos 

destinatários do ensino no lar. 

 De acordo com Cury (2006, p.670), a socialização primária da criança ocorre na 

família e esta por sua vez não tem como prover as inúmeras formas de experiência das 

quais as pessoas necessitam lidar, tendo a escola, um papel secundário na 

materialização de formas coletivas de convivência. 

 No mesmo sentido Sacristán (2001, p.26) entende que nas escolas, os alunos 

têm “ricas oportunidades para exercer democraticamente a convivência, ensaiar a 

participação, fixar não só atitudes de respeito e de tolerância como também de 

colaboração com os demais”. 

 A importância da socialização para a formação das crianças com ênfase à escola 

como instituto promotor desse convívio social tem sido alguns dos inúmeros 
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argumentos contrários à normatização do ensino em casa no Brasil (BARBOSA, 2013, 

p. 223). 

 Celeti (2011, p. 77 e 78), um grande estudioso do assunto, entende que a escola 

seja sim um ambiente socializador, mas não é o único ambiente capaz de prover a 

socialização, nem tão pouco é a educação em casa, um meio de privação da 

socialização. 

 As inúmeras famílias adeptas ao ensino domiciliar no Brasil comungam do 

entendimento de que a socialização oferecida nas escolas não é benéfica, nem mesmo 

saudável à formação do cidadão, uma vez que o ambiente é envolto por violência, 

valorização do consumo, carência de estrutura familiar, não existência de um plano 

pedagógico, além de unificar os alunos da mesma classe econômica, bem como de 

uniformizar as salas de aula de acordo com a idade e não de acordo com os 

conhecimentos de cada criança. 

 Os pais argumentam ainda que, a escola possui um ambiente hostil e nada 

favorável para o exercício da individualidade do aluno, uma interação manipulada, 

tornando os filhos inseguros e até mesmo anti-sociais (MEDLIN, 2000). A escola é o 

único local da sociedade onde a segregação por idade ocorre e é encarada como uma 

situação natural. A socialização é muito mais complexa do que colocar algumas 

crianças de mesma idade dentro de um mesmo ambiente, qual seja, a sala de aula. 

 Sendo no ambiente familiar ou em grupos de estudos formados por famílias 

adeptas ao ensino domiciliar, não está presente a segregação existente no ambiente 

escolar. Ali, a interação ocorre entre crianças e adultos de diferentes idades, com 

diversos níveis de conhecimento, o que faz com que a troca de conhecimentos seja 

mais fluida e natural, de acordo com o interesse e desenvolvimento de que está 

aprendendo. 

 Quando questionados pelas autoridades policiais e judiciárias sobre a 

socialização, as famílias brasileiras foram unânimes em informar a rotina detalhada 

dos filhos, demonstrando que é possível a socialização fora do ambiente escolar como, 

por exemplo, a ida a igrejas, clubes, excursões, visitas a museus, teatros, biblioteca, 

além de atividades como prática de um esporte, e mesmo a brincadeira com os 

parentes e amigos que moram na mesma rua ou no mesmo prédio. 
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 Desta forma, a socialização, vista como um problema para os anti-partidários do 

ensino em casa, deve ser revista, tendo seu conceito ampliado, uma vez que o processo 

de socialização não é exclusivo do ambiente escolar. Vê-se não ter fundamento tal 

argumento quando tomado como exemplo a educação domiciliar em âmbito global que 

não tem registros da “existência de uma crise ou epidemia de sociopatia” (BARBOSA, 

2013, p.228).  
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3 HISTÓRICO DO ENSINO DOMICILIAR NO BRASIL 
�

A prática do ensino domiciliar tem registros desde os idos de oitocentos, sendo 

que, por muito tempo, em certos períodos históricos do Brasil, foi o único recurso para 

que as crianças e jovens pudessem ser educados. Em outros períodos e situações, esse 

método de ensino era a escolha dos pais que pertenciam às elites econômicas e 

políticas, entendendo que o ensino deveria ser dirigido aos interesses específicos da 

família. 

As práticas de educação no ambiente caseiro, antes um privilégio de príncipes e 

nobres, vão, a partir do século XVIII, tornando-se populares entre as classes abastadas 

constituídas por altos funcionários do governo e por ricos comerciantes, que queriam 

dar aos seus filhos, a esmerada educação que à época era distinto: ler, escrever, ter 

conhecimentos em teologia, filosofia, retórica e línguas. 

De acordo com Vasconcelos (2004, p.25) a origem histórica da prática do 

ensino doméstico se deu através da Igreja Católica que, constituía-se como guardiã dos 

conhecimentos, tendo como base de sua doutrina a leitura, interpretação e pregação 

dos ensinamentos bíblicos, sendo, portanto, necessário o conhecimento nas áreas de 

línguas, teologia, oratória, entre outras. 

Além dos conhecimentos técnicos e científicos, o que atraía as famílias da 

época a procederem o ensino no lar, eram as imunidades e privilégios concedidos aos 

padres, aos religiosos e a seus bens. 

Ante a obrigatoriedade de conhecimentos impostos pela Santa Sé aos aspirantes 

à vida religiosa, os pais eram livres para a escolha de como se daria essa instrução, 

tornando-se a instrução doméstica uma opção bastante utilizada para essa finalidade. 

Ainda de acordo com estudos de Vasconcelos (2004p.26), as práticas 

educacionais utilizadas pela Igreja Católica no século XVIII já não correspondiam 

mais com as exigências econômicas, políticas e sociais da população e do Estado, 

ocorrendo então o inicio da estatização e institucionalização do ensino. 

O sistema escolar incentivado pelo Estado não se destinava a toda a população 

e, parte dela permaneceu utilizando as práticas já consagradas de educação no âmbito 



18 
�

doméstico. Destaca-se aqui que a educação domiciliar era apenas um privilégio das 

camadas sociais mais abastadas, e não ao povo. 

Dentre os vários motivos para que os pais daquela época decidissem que a 

educação de seus pupilos fosse efetuada debaixo de seus olhares e teto eram as suas 

preocupações com saúde, instrução dirigida e no ritmo do aprendizado e a formação 

afetiva e comportamental, para o qual era realçado o “valor da educação doméstica” 

(FERNANDES, 1994). 

Nessa perspectiva, faz-se notar que a educação pretendida pelas elites aspirava 

não só a instrução, mas também uma educação intelectual que já sinalizava a 

possiblidade de destaque de uns sobre os demais (VASCONCELOS, 2004). 

Além das preocupações com a escolha do ensino na própria residência, essa 

escolha também levava em consideração os perigos a que estão sujeitos os aprendizes 

nas escolas públicas, quais sejam: assédio de caráter moral, clausura excessiva, divisão 

dos alunos em classes com uniformidade devastadoras sob o ponto de vista intelectual, 

com o consequente nivelamento do conhecimento em nível baixo (FERNANDES, 

1994). 

No inicio do Século XX, a educação doméstica no Brasil era um prática comum 

nas elites não só para a formação elementar de leitura, escrita e contas, mas também 

para o ensino dos conhecimentos que eram considerados fundamentais à época. 

A educação nas Casas, como cita Vasconcelos (2004p.41), era oficialmente 

reconhecida como uma opção educacional, constando nos projetos de Lei que 

tentavam organizar o ensino a partir da segunda metade do século XIX. 

Ainda, citando a mesma autora, esta destaca que, em 1874, o projecto 

reorganisando o ensino primário e secundário, apresentado na Câmara de Deputados 

na data de 30 de julho do mesmo ano, pelo Conselheiro João Alfredo Corrêa de 

Oliveira, ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império, em seu 1º artigo, 

parágrafo 2º, que assim estabelecia a obrigatoriedade do ensino na Corte, no inciso II: 

 
“§2º O ensino primário elementar no município da côrte será obrigatório 
para todos os indivíduos de 7 a 14 annos; sel-o-há também para os de 14 a 
18, que ainda o não tenham recebido, nos logares do mesmo município em 
que houver escolas de adultos. (...) II. Os Paes e mais pessoas acima 
referidas têm o direito de ensinar ou mandar ensinar os meninos em 
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casa, ou em estabelecimentos particulares; mas no fim de cada anno deverão 
submettel-los a exame perante o inspector litterario respectivo.”3(sic). 
 

Em outro projeto de Lei datado de 1886, com intuito de reforma do ensino, foi 

apresentado pelo Dr. Cunha Leitão, ratificando a educação nas casas como uma 

modalidade aceita e prevista: 

“§5º A instrucção primária é obrigatória para os menores de um e de outro 
sexo de 7 a 14 annos de idade e para os de 14 a 18 annos nos logares onde 
houver escolas de adultos ou profissonaes; devendo-se proceder ao 
resenceamento da população escolar, e providenciando o governo sobre os 
meios de fornecer aos filhos de pais reconhecidamente indigentes o vestuário 
e mais objectos indispensáveis á frequência na escola. Exceptuão-se desta 
obrigação: 1º, os que provarem que recebem em escolas particulares, ou 
nas próprias casas, instrucção primária com o desenvolvimento do 
programma official de ensino público;(...)” 4 (sic) 
 

As modalidades de ensino a época se dividiam em três categorias: o ensino 

público, o particular e o doméstico. O segundo e terceiro se diferenciavam no quesito 

local onde eram ensinados os conhecimentos estabelecidos. Nesse, eram os pais quem 

contratavam os mestres a sua livre escolha, como também decidiam quais eram os 

conteúdos e habilidades a serem ensinados a seus filhos, dentro da própria casa, 

seguindo o ritmo da família. 

Esses mestres eram, em sua maioria, professores particulares, preceptores, 

parentes ou agregados, podendo ainda ser também padres, que, em sua maioria, 

expunham-se em anúncios de jornais que à época, eram numerosos, o que demonstrava 

um equilíbrio entre a oferta e a procura deste tipo de serviço educacional. 

Vejamos alguns exemplos: 

 
“Hum Portuguez de mediana idade, e independente de família, se offerece 
para administrador de huma casa, dentro ou fora da cidade, ou para se 
encarregar da educação de huma família nobre, podendo dar lições de 
grammatica portugueza e latina, de lógica e de geometria elementar, no que, 
sendo preciso, se sujeitará a exame, e sendo, além disto, dotado de huma 

���������������������������������������� �������������������
3 Reprodução na íntegra do projeto de Lei, constante no jornal “A instucção pública”. Folha 
Hebdomdária. Dirigida por J.C. de Alambary Luz. Rio de Janeiro, 2 de agosto de 1874, anno III, n. 31, 
p. 285-286 – grifo do autor original. Apud VASCONCELOS, Maria Celi Chaves. “A Casa e os seus 
Mestres: a educação doméstica como a prática das elites no Brasil.” Tese de Doutorado. Edição: 
Progama de Pós Graduação em Educação do Departamento de Educação. Rio de Janeiro: PUC, 2004. 
p. 42. Palavras escritas conforme original. 
4Op. Cit. 
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excellente conducta. Quem delle se quiser utilizar avise no Consulado Geral 
Apud Vasconcelos (2004p. 46).5 
 
“HUMA pessoa de nação Franceza, versada nas mathematicas, botânica, 
história, geographia, etc, deseja achar discípulos de que possa aperfeiçoar a 
educação. Avertesse que falla ainda pouco o portuguez. Dirigir-se a Rua da 
Ajuda n. 17, das 10 até as 2 horas. (Jornal do Comércio, 15/01/1839, p.4)” 
Apud Vasconcelos (2004p. 47). 

 Percebe-se nestes anúncios, que a escolha dos pais em educar os filhos em casa, 

já nos idos de oitocentos era comum visto a grande demanda de profissionais que 

estavam dispostos a prestar este serviço de “educação exclusiva e dirigida”. 

Para Almeida (2000, p.90), mesmo com o crescente numero de escolas públicas 

e particulares, as crianças das classes mais abastadas não vão à escolas publicas por 

que seus pais prezam pela moralidade dos filhos, sendo que estes aprendem melhor e 

mais depressa que os que frequentam a escola pública. 

Voltando os olhares para as circunstâncias nas quais a educação doméstica 

ocorria no Brasil, esta era basicamente a formatação trazida pela família real 

portuguesa, quando para cá vieram, e que, por séculos, se manteve como uma opção de 

educação genuína. 

Com o desenvolvimento da sociedade brasileira de oitocentos até o século 

passado, houve a necessidade de expandir o conceito de educação também nas leis, 

como será visto no capítulo adiante, onde será demonstrado que o ensino em casa era 

uma prática legal e reconhecida pelo Estado até o advento da Constituição Federal de 

1988. 

���������������������������������������� �������������������
5 Nota do autor citado: “Todos os anúncios transcritos nesse estudo estão reproduzidos aproximando-
se, o máximo, do estilo e do tipo gráfico utilizado no original pesquisado”. 
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4 HISTÓRICO LEGAL DO ENSINO DOMICILIAR NO BRASIL 

4.1 HISTÓRICO LEGAL ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
�

 Diferentemente do que se pensa hoje, o ensino domiciliar sempre foi tema de 

amplos debates, estando inclusive presente nas legislações pátrias desde a época do 

Brasil imperial. 

 A Assembleia Constituinte daquele período, mais especificamente em 1823, já 

demonstrava preocupações com a qualidade do ensino e da educação no país, 

evidenciando os contrastes entre a realidade existente e a aspiração do ideário liberal 

(ZICHIA, 2008, p.23). 

 Segundo Barbosa (2009, p.2), o que se destaca é que, nesse período o debate 

dos parlamentares já se destinava como favorável à questão da liberdade de ensino, 

também chamada de ensino livre. Tal debate ficou estagnado com a dissolução da 

Constituinte por uma proclamação imperial no mesmo ano, não tendo D. Pedro I, 

tempo de promulgar o único projeto sobre ensino público já aprovado. 

 Em março de 1824 foi outorgada por D. Pedro I a Constituição Política do 

Império do Brasil e, sobre o tema educação, apenas dois artigos ali estão presentes: um 

determinando a gratuidade da instrução primária para todos os cidadãos e outro 

indicando que Colégios e Universidades como locais para o ensino de Ciências, Belas 

Letras e Artes (op. cit.). 

 Somente após 1845 é que o governo começa a se preocupar com a instrução 

primária, tornando-a obrigatória, mas, para algumas províncias essa obrigatoriedade 

não era eficaz pela falta de recursos, sendo o ensino particular incentivado (ZICHIA, 

2008, p.52). 

 Somente a gratuidade do ensino primário foi expressa na Constituição Imperial 

ficando por tanto sobre fortes debates, a obrigatoriedade da frequência escolar. Foi a 

partir daqui que o cenário da educação começou a discutir projetos com foco na 

gratuidade, obrigatoriedade e liberdade de ensino. 

 Em 1874, o Ministro João Alfredo assim se posicionava sobre a liberdade de 

ensino: 



22 
�

“A objeção, verdadeira em si mesma, cai diante da realidade. Com efeito, o 
pai é livre em dar ele mesmo ou fazer dar a educação de seus filhos no seio 
da família ou de enviá-los ao estabelecimento que quiser. A única coisa que 
ele não pode fazer é não os instruir bem. A liberdade de ensino não pode 
significar liberdade de ignorância.” (ALMEIDA, 2000, p.137). 

 Demonstrou, por tanto que, ao mesmo tempo em que o ensino era obrigatório, a 

educação poderia ser dada não necessariamente na escola, mas também na própria casa 

sendo que essa escolha era direito dos pais. A presença de uma forte discussão sobre a 

defesa do ensino livre vem desde o final do império e que a educação doméstica era 

uma prática amplamente reconhecida e aceita entre as elites brasileiras do século XIX 

(CURY, 2006, P. 678). 

 Como já mencionado do capítulo anterior, ainda em 1874 houve, pelo 

Conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira, ministro e secretário de Estado dos 

Negócios do Império, um projecto reorganisando o ensino primário e secundário que 

trazia em seu art. 1º, parágrafo 2º:  

 
“§2º O ensino primário elementar no município da côrte será obrigatório 
para todos os indivíduos de 7 a 14 annos; sel-o-há também para os de 14 a 
18, que ainda o não tenham recebido, nos logares do mesmo município em 
que houver escolas de adultos. (...) II. Os Paes e mais pessoas acima 
referidas têm o direito de ensinar ou mandar ensinar os meninos em casa 
ou em estabelecimentos particulares; mas no fim de cada anno deverão 
submettel-los a exame perante o inspector litterario respectivo.”6(sic). 
 

Em outro projeto de Lei datado de 1886, apresentado pelo Dr. Cunha Leitão, 

ratificando a educação nas casas como uma modalidade aceita e prevista: 

“§5º A instrucção primária é obrigatória para os menores de um e de outro 
sexo de 7 a 14 annos de idade e para os de 14 a 18 annos nos logares onde 
houver escolas de adultos ou profissonaes; devendo-se proceder ao 
resenceamento da população escolar, e providenciando o governo sobre os 
meios de fornecer aos filhos de pais reconhecidamente indigentes o vestuário 
e mais objectos indispensáveis á frequência na escola. Exceptuão-se desta 
obrigação: 1º, os que provarem que recebem em escolas particulares, ou 

���������������������������������������� �������������������
6 Reprodução na íntegra do projeto de Lei, constante no jornal “A instucção pública”. Folha 
Hebdomdária. Dirigida por J.C. de Alambary Luz. Rio de Janeiro, 2 de agosto de 1874, anno III, n. 31, 
p. 285-286 – grifo do autor original. Apud VASCONCELOS, Maria Celi Chaves. “A Casa e os seus 
Mestres: a educação doméstica como a prática das elites no Brasil.” Tese de Doutorado. Edição: 
Progama de Pós Graduação em Educação do Departamento de Educação. Rio de Janeiro: PUC, 2004. 
p. 42. Palavras escritas conforme original. 
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nas próprias casas, instrucção primária com o desenvolvimento do 
programma official de ensino público;(...)”7(sic). 

 Após a proclamação da República veio a Constituição da República dos Estados 
Unidos Do Brasil em julho de 1934 e nela pela primeira vez, um capítulo dedicado à 
educação: 
 

“art. 149 – A educação é direito de todos e deve ser ministrada pela 
família e pelos poderes Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a 
brasileiros e estrangeiros domiciliados no País, de modo que possibilite 
eficientes fatores da vida moral e econômica da Nação, e desenvolva num 
espírito brasileiro a consciência da solidariedade humana”. (grifo meu). 
 

 Na Constituição de 1937, Constituição dos Estados Unidos do Brasil, decretada 

por Getúlio Vargas priorizou o papel da família sobre a educação e o Estado ficou 

como colaborador subsidiário, senão vejamos: 

“art. 125 – A educação integral da prole é o primeiro dever e o direito 
natural dos pais. O Estado não será estranho a esse dever, colaborando, de 
maneira principal ou subsidiária, para facilitar a sua execução ou suprir as 
deficiências e lacunas da educação particular.” (grifo meu) 
  

 No ano de 1940, mais especificamente em 7 de dezembro, o Código Penal 

Brasileiro, pelo decreto-lei n. 2.848 também trouxe tipificado o crime de abandono 

intelectual, assim transcrito: 

 
“Art. 246 – Deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária de filho 
em idade escolar: 
Pena – detenção, de 15 (quinze) dias a 1 (um) mês ou multa.” 

 Destaque-se aqui, que o Código Penal prevê a tipificação do crime de abandono 

intelectual para aqueles pais (ou responsáveis) que, sem justa causa, deixam de prover 

a instrução primária de seus filhos. 

Indo mais longe, que na época em que esse decreto-lei entrou em vigência, era 

lícito, reconhecido e aceito o ensino domiciliar pelo Estado, como já explicitado nas 

Constituições anteriores e nas próximas como abaixo demonstrado. 

���������������������������������������� �������������������
7 Reprodução na íntegra do projeto de Lei, constante no jornal “A instucção pública”. Folha 
Hebdomdária. Dirigida por J.C. de Alambary Luz. Rio de Janeiro, 1887, anno I, p. 35 - 36 – grifo do 
autor original. Apud VASCONCELOS, Maria Celi Chaves. “A Casa e os seus Mestres: a educação 
doméstica como a prática das elites no Brasil.” Tese de Doutorado. Edição: Progama de Pós 
Graduação em Educação do Departamento de Educação. Rio de Janeiro: PUC, 2004. p. 42. Palavras 
escritas conforme original. 
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 Assim, conclui-se que, deixar, sem justa causa, de prover a instrução primária 

dos filhos, em casa ou na escola, caracterizava crime, com pena de detenção que 

variava de 15 dias a um mês, ou multa. 

 Deixou claro o Código Penal Brasileiro que o ensino era obrigatório, bem como 

que este ensino, poderia se dar tanto na residência ou na escola, como previam as 

legislações magnas à época, não fazendo a lei de 40, nenhuma restrição. 

Analisando as Constituições que vieram depois do Código Penal Brasileiro, a 

Constituição dos Estados Unidos do Brasil, em 1946 continuou mantendo o ensino 

domiciliar como uma opção aos pais, assim vemos: 

 
“art. 166 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. 
Deve inspirar-se nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 
humana.” (grifo meu) 
 

Observe-se que, nas Constituições de 1934, 1937 e 1946 há a primazia da 

família em relação ao Estado. O ideário presente é o de um ensino primário obrigatório 

a todos, porém, a ser definido pela família visto que a educação era vista como um 

dever e direito natural dos pais. 

 Não só as Constituições Brasileiras até 1946 previam a possibilidade de o 

ensino primário ser ministrado no lar, como também a Lei n. 4.024 de 1961, que 

trouxe a família como primeira instância responsável pela oferta da educação, assim 

transcrevendo: 

“Art. 2º - A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola.  
Parágrafo único. À família cabe escolher o gênero de educação que deve 
dar a seus filhos.” (grifo meu) 
 
“Art. 30 - Não poderá exercer função pública, nem ocupar emprego em 
sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público 
o pai de família ou responsável por criança em idade escolar sem fazer prova 
de matrícula desta, em estabelecimento de ensino, ou de que lhe está sendo 
ministrada educação no lar.” (grifo meu) 
 

 Na Constituição da República Federativa do Brasil, em 1967, logo após o golpe 

militar, manteve-se explicitada a responsabilidade dos pais pelo ensino de seus filhos, 

modificando para mais o período de escolarização obrigatória que passa a ter duração 

de oito anos conforme vemos abaixo: 
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“A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola; assegurada a 
igualdade de oportunidade, deve inspirar-se no princípio da unidade nacional 
e nos ideais de liberdade e de solidariedade humana. 
§ 3º - A legislação do ensino adotará os seguintes princípios e normas: 
(...) 
II - o ensino dos sete aos quatorze anos é obrigatório para todos e gratuito 
nos estabelecimentos primários oficiais;” (grifo meu) 
 

 A Emenda Constitucional n. 1, conhecida como “Constituição de 1969”, em seu 

art. 176 continua com a afirmação de que a educação é direito de todos e dever do 

Estado, devendo ser dada no lar e na escola, ou seja, ainda nas proximidades dos anos 

70, há a interpretação de que a educação dos filhos no ambiente doméstico era possível 

(BARBOSA, 2009). 

 Cury (2006, p.672) assim se posiciona: “A legislação brasileira, ao tornar o 

ensino fundamental obrigatório para todos desde 1934 até 1988, não impôs, nesse 

período, que, forçosamente, ele se desse em instituições escolares”. 

 

4.2  HISTÓRICO LEGAL APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
 

 Citando a Constituição Federal de 1988, esta veio romper toda a história do 

ensino e da educação brasileiros, quando assim, em seu art. 205 colocou o Estado 

como detentor primeiro do direito de educar, cabendo à família, o papel de 

coadjuvante. Assim vemos: 

 “A educação, direito de todos e dever do estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.” (grifo meu) 

Foi somente após a Constituição de 88 que leis como o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) de 1990 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) de 1996 vieram abordar o tema educação tendo, somente aqui, especificações 

sobre como, quando, quem e onde a educação poderia ser ministrada. 

A possibilidade de educação no lar, para o ensino primário deixa de constar de 

modo claro e direto nestas duas leis, de sorte a configurar direito liquido e certo com 

provisão legal explícita e distinta (CURY, 2006, p.682). 
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Ainda de acordo com Cury (2006p. 682), uma coisa é a educação como se lê no 

art. 1º da LDB8, outra coisa é a educação escolar. Se até o ano de 1988 havia clareza 

quanto à possibilidade de educação escolar (ensino primário) no lar, a partir desse 

mesmo ano, essa possibilidade passava por um tour interpretativo que poderia oscilar 

entre a norma explicita e um entendimento desejável da norma por parte de agentes 

interessados na manutenção da tradicional educação doméstica. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) traz, de forma explícita, em seu 

artigo 55 a obrigatoriedade dos pais em matricular seus filhos ou pupilos na rede 

regular de ensino, assim vejamos: 

“Art. 55: Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos 
ou pupilos na rede regular de ensino” 
 

Ainda no mesmo diploma legal, no inciso V do artigo 129 há o complemento do 

artigo 55, nesses termos: 

“Art. 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável: 
(...) 
V - obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e 
aproveitamento escolar;” 

 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, inicia-se em seu art. 1º, 

parágrafo 1º, com a seguinte letra de lei: 

“Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.” 

Atenta-se agora, para o que dispõe o art. 6º da mesma lei: 

“Art. 6o  É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na 
educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade.” 

Está presente um contraponto, quando, analisados estes dois dispositivos legais, 

temos: que o primeiro não impõe que a educação escolar seja obrigatória e 

exclusivamente em instituições próprias de ensino, visto que o termo utilizado ali, pelo 

legislador, foi “predominantemente”. Já no segundo dispositivo, vem o mesmo 

legislador, de forma contrária ao disposto no parágrafo 1º, art. 1, da referida lei, impor 

���������������������������������������� �������������������
8 LDB. Art. 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 
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a obrigatoriedade da matrícula das crianças com menos de 4 (quatro) anos de idade, na 

educação básica. 

Pode-se, de maneira conclusiva, entender que, a educação a que se refere este 

texto legal, não se dar de maneira “exclusiva”, em instituições próprias de ensino, mas 

sim, predominantemente, nessas instituições, o que abriria um precedente para que o 

ensino domiciliar fosse, assim, ainda entendido como um meio permitido de educação, 

tendo, a matrícula da criança em uma instituição de ensino, um caráter subsidiário e 

complementar ao ensino em casa. Assim, se o legislador quisesse proibir o ensino 

domiciliar, deveria tê-lo feito de forma expressa e clara. 

 
4.3 OS PROJETOS DE LEI SOBRE O TEMA 
�

� Não distante de toda a discussão legal do Ensino Domiciliar no Brasil, alguns 

parlamentares entenderam ser esta modalidade de ensino, uma forma natural do 

desenvolvimento da educação no país, propondo então projetos de lei para que esse 

tema fosse positivado permitindo, assim, que as inúmeras famílias brasileiras saiam da 

clandestinidade e passem a ter segurança jurídica para dar aos seus filhos, a educação 

que entendem ser de melhor qualidade. 

 Conforme Boudens (2002), o ex-Congressista João Teixeira, no ano de 1993, 

solicitou um estudo sobre o Ensino Domiciliar no Brasil e, após seis meses, apresentou 

o Projeto de Lei n. 4.657/94 no qual previa a possibilidade de ser exercido pelas 

famílias, o direito de educar os filhos em casa durante os primeiros anos da educação 

primária, dentro de um currículo a ser estabelecido e desenvolvido pelo Ministério da 

Educação. Tal projeto de Lei, àquela época, não obteve êxito na casa legislativa. 

 Carlos Lupi, atualmente Presidente do Partido Democrático Trabalhista, 

afirmou que não há nenhuma lei ou decreto (constitucionais, legais ou regulamentares) 

proibindo os pais de educarem em casa seus filhos utilizando para isso, a prática do 

ensino domiciliar como um substituto para a educação baseada na escola regular, e o 

motivo para isso é que o assunto ainda é bastante recente no país e timidamente 

discutido (AGUIAR, 2012). 

 Em 2012 um novo projeto de lei – PL n. 3179/2012 - foi submetido para 

apreciação e análise do Poder Legislativo, tendo como autor o deputado Lincoln 
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Portela, do Partido Republicano de Minas Gerais, propondo a regularização do Ensino 

Domiciliar no Brasil, não tendo ainda sido analisado pelo Congresso até a presente 

data (VIEIRA, 2012). 

 O autor do PL n. 3.179/2012 não tem duvidas das vantagens do Ensino 

Domiciliar, e vem sendo amplamente apoiado pela Associação Nacional de Ensino 

Domiciliar (ANED) e pelas famílias que lutam pelo direito da educação no lar. Afirma 

ainda o parlamentar que, essa modalidade de ensino permite ao aluno desenvolver sua 

capacidade autodidata (VIEIRA, 2012, p. 32). 

Em discursos recentes no Congresso, o deputado tem explicitado aos membros 

da casa a importância da regulamentação desta modalidade de ensino, até por que o 

tema está prestes a ter seu marco histórico declarado, uma vez que um recurso de uma 

família de Canela/RS aguarda julgamento do STF em status de Repercussão Geral, 

significando assim que, o que for decidido a favor ou contra o pedido da família, 

servirá como marco norteador para todas as inúmeras famílias que esperam do Poder 

Judiciário, uma resposta. 

 Após essa análise histórico-legal sobre as leis que versam sobre educação no 

Brasil, em que, após 1988 o ensino passou a ter primazia do Estado em relação à 

família, deve-se avaliar como o Estado vem assumindo essa responsabilidade. O que 

será, por tanto, tema do capítulo seguinte. 
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5 ESTUDO DE CASOS NO BRASIL 
 

 O governo brasileiro, através da Emenda Constitucional n. 599 tem o intuito de, 

até o ano de 2016 elastecer o numero de anos classificados como obrigatórios para a 

educação básica e fundamental, dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, o que 

pode ser considerado um grande desafio para a educação compulsória.  

 Frente a esse panorama e aos já elencados motivos, os pais buscam no Poder 

Judiciário, o direito de não matricularem seus filhos nas instituições escolares, 

questionando a legitimidade do Estado, por tanto, a compulsoriedade da educação 

escolar e o papel da escola dentro dos objetivos constitucionais (BARBOSA, 2013, 

p.202) 

 Conforme vai aumentando o numero de famílias e adeptos ao ensino domiciliar, 

o interesse em ver o tema respaldado juridicamente também cresce, e é com esse 

intuito que várias famílias brasileiras passaram a ingressar na justiça em busca de 

garantir para si o direito de educar os filhos dentro das próprias casas. 

 Ainda divergente, o Poder Judiciário vem dando vários e distintos 

entendimentos para cada caso. Este capítulo tem o intuito de contar brevemente a 

história de três famílias que resolveram bater à porta da justiça para requerer o direito 

de retirar seus filhos, em idade escolar, das instituições de ensino. 

 As fontes utilizadas para esta pesquisa se basearam em coleta de dados em sites 

que versam sobre educação, direito, de conteúdo exclusivo do tema, entrevistas e 

relatos das próprias famílias em jornais e revistas de grande circulação, além do 

acompanhamento dos casos junto aos sites oficiais do Poder Judiciário. 

  

5.1 CASO ANÁPOLIS/GO 
 

 A família Vilhena Coelho, de Anápolis/GO, foi pioneira ao ingressar com uma 

ação no Poder judiciário, versando sobre o ensino domiciliar. O pai, procurador da 
���������������������������������������� �������������������
�Emenda Constitucional n. 59/2009. Dá nova redação aos incisos I e VII do art. 208, de forma a prever a 
obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete anos e ampliar a abrangência dos programas suplementares para 
todas as etapas da educação básica. Art. 208. ... I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na 
idade própria 
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República em Goiás e a mãe, à época, do lar, resolveram vivenciar a experiência de 

educar os 3 filhos mais velhos do casal (10, 9 e 7 anos quando da data do julgamento), 

em casa. E assim o fizeram pelo período de 10 (dez) anos. 

 Um dos pontos elencados pelos pais foi a preocupação em tornar seus filhos, 

“pessoas de bem”, com um acervo cultural e pessoal que os tornariam profissionais 

realizados. Não deixou de lado as críticas ao ensino institucionalizado, alegando ser 

esse, segregador, uma vez que coloca em uma mesma classe, crianças da mesma faixa 

etária e com poder econômico semelhante, não tendo esses alunos, uma socialização 

verdadeira. Ainda, questionou a doutrina realizada nas escolas, bem como a laicidade 

do Estado. 

 As crianças passaram a ter, dentro da própria casa, um local próprio para 

estudo, com material didático selecionado e específico para cada filho, além de 

materiais para todos os tipos de pesquisas e atividades, que os pais entenderam como 

necessários para que os infantes se tornassem autodidatas. 

 Não obstante, no ano de 1999 os pais matricularam seus filhos em uma escola 

particular, e na oportunidade as crianças foram submetidas a uma avaliação tendo sido 

classificadas em uma série acima da esperada para as suas idades.  Diante isso, a 

escola autorizou aos pais a utilização de material didático sem que houvesse a 

necessidade dessas crianças frequentarem o estabelecimento escolar. Os pais passaram 

a ministrar o conteúdo em casa sendo que o único dia em que frequentavam a escola 

eram em dias de avaliação.  

 Tendo a Secretaria de Educação do Estado de Goiás tomado conhecimento da 

situação da família Vilhena Coelho, esta elaborou parecer não abonando o número de 

faltas, sob o entendimento de que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

determina que o ensino fundamental seja presencial.  

 No ano seguinte (2000), pretendendo validar o ensino ministrado a seus filhos, 

no âmbito da residência, a família elaborou requerimento ao Conselho Estadual de 

Educação de Goiás, especificando, detalhadamente, a rotina pedagógica vivida por 

eles durante 10 (dez) anos, objetivando o reconhecimento do direito de educarem seus 

filhos sem a obrigatoriedade da frequência escolar. Tal conselho concluiu que o tema 
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estava fora de sua competência, sendo o caso enviado ao Conselho Nacional de 

Educação (CNE)10.  

 O CNE negou o pedido do casal tendo o Relator Ulysses de Oliveira Panisset 

concluído que conforme artigo 6º da CF/88 em conjunto com os artigos 3º, 4º e 5º da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que é dever dos pais ou responsáveis 

efetuar a matrícula dos menores a partir dos 07 (sete) anos de idade no Ensino 

Fundamental.  

 Ulysses argumentou também que o ensino fundamental, presencial e 

obrigatório, exige o mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência, sendo 

esta importante para a troca de experiências, tolerância recíproca fora do controle dos 

pais, reproduzindo a sociedade e a cidadania.  

 Trouxe o relator ao parecer, o artigo 24, inciso II, alínea “c” da LDB, 

defendendo de certa forma o ensino em casa, uma vez que tal artigo dispõe que o 

aluno pode ser classificado em qualquer série mediante a avaliação feita pela escola, 

independente de escolarização anterior, mas ressaltou que este artigo não se trata de 

um estímulo a desescolarização, mas sim “visa à viabilização da inserção de alunos 

desgarrados do processo regular, a qualquer tempo” (CNE/CEB 34/2000, p.5). 

 Panisset, concluindo o relatório, alegou não ter na LDB nem na CF/88 “abertura 

para que se permita a uma família não cumprir a exigência da matrícula obrigatória na 

escola de ensino fundamental. Matricular em escola, pública ou privada, para 

exclusivo fim de “avaliação do aprendizado” não tem amparo legal” (CNE/CED 

34/2000, p.7). 

 Não concordando com o dito parecer do CNE, a família impetrou perante o STJ 

mandado de segurança com pedido de liminar contra o ato do Ministro da Educação 

que homologou o parecer CNE/CEB 34/2000.  

 As alegações constantes no mandado de segurança eram de que as crianças 

foram submetidas à avaliação classificatória e os resultados demonstraram que estas 

estavam pelo menos 01 (um) a frente das series correspondentes às respectivas idades, 

comprovando assim, a eficiência do método utilizado pela família na educação dos 

seus filhos.  
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 Ainda, rebatendo o parecer retro citado, onde este alega que as crianças não 

teriam qualquer tipo de socialização, por sua vez, os pais argumentaram que cumpriam 

o currículo da LDB, bem como participavam de eventos esportivos, apresentações 

culturais, contatos com realidades sócio-econômicas diferentes, além de contar com 

aulas de música, inglês, hipismo, tênis, kumon e catequese, não deixando estas de 

participar ativamente da sociedade.  

 O referido mandado de segurança, também invocou a Declaração Universal de 

Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, onde é garantia da família o direito 

fundamental de escolher livre e prioritariamente, o tipo de educação que deseja dar a 

seus filhos.  Trata-se, portanto, de um direito-dever fundamental aos pais.  

 Se valeram também os pais no mandado de segurança do dicionário Aurélio da 

língua portuguesa para argumentar que “frequência à escola”, como exige a CF/88, 

não significa presença diária na instituição escolar, uma vez que o legislador não foi 

taxativo no texto constitucional, de que forma e em que número essa frequência 

deveria ocorrer. 

 O Sub-Procurador Geral da República, quando instado a se manifestar, 

concedeu a segurança impetrada pelos pais, entendendo que estes tinham o direito de 

ensinar os filhos em idade escolar desde que avaliados pela escola na qual estavam 

matriculados e ainda, que o Ministério da Educação deveria acompanhar o caso 

(Brasil, 2001,p.3). 

 Já no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) houve divergência entre os 

votos dos 06 (seis) Ministros, tendo, 04 (quatro) deles denegado a segurança e 02 

(dois) concedendo o pedido da família Vilhena Coelho, conforme ementa a seguir11: 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO FUNDAMENTAL. 
CURRICULO MINISTRADO PELOS PAIS INDEPENDENTE DA 
FREQUÊNCIA À ESCOLA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE E/OU ABUSIVIDADE 
DO ATO IMPUGNADO. INOCORRÊNCIA. LEI 1.533/51, ART. 1º, CF, 
ARTS. 205 E 208, § 3º; LEI 9.394/60, ART. 24, VI E LEI 8.096/90, ARTS. 
5º, 53 E 129. 1. Direito líquido e certo é o expresso em lei, que se manifesta 
inconcusso e insuscetível de dúvidas. 2. Inexiste previsão constitucional e 
legal, como reconhecido pelos impetrantes, que autorizem os pais 
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ministrarem aos filhos as disciplinas do ensino fundamental, no recesso do 
lar, sem controle do poder público, mormente quanto à frequência no 
estabelecimento de ensino e ao total de horas letivas indispensáveis à 
aprovação do aluno. 3. Segurança denegada à míngua da existência de 
direito líquido e certo. 
(STJ, Relator: Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, Data de 
Julgamento: 24/04/2002, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO)  

 
 Sendo assim, o genitor dos menores, embora não comungando do mesmo 

entendimento dos ministros do STJ, foi obrigado a acatar tal decisão. O caso ganhou 

ampla repercussão, tendo a família recebido manifestações de apoio inclusive de 

instituições internacionais como a Home School Legal Defense Association 

(HSLDA)12. 

  

5.3 CASO MARINGÁ/PR 
�

Dos casos aqui enumerados, a experiência vivenciada pela família de 

Maringá, interior do Paraná, até o presente momento é a única a obter parecer 

favorável do juiz da localidade onde reside, para dar as seus filhos o ensino básico no 

ambiente do lar.  

E foi contando com o apoio do Ministério Público que essa família 

conseguiu convencer o juiz da Vara de Infância e Juventude que a educação 

domiciliar, seria possível e em tese, não traria prejuízos.  

No mencionado parecer, a Douta Promotora enfatizou que embora essa 

modalidade de ensino não estar expressamente contemplada no sistema educacional 

brasileiro, ela também não estaria vedada, sendo possível admiti-la desde que 

garantidos os conteúdos e objetivos do ensino fundamental, realizando-se avaliações 

periódicas.  

Contudo, sinalizou a necessidade de a família ser submetida a um 

monitoramento por meio de ações de equipe multiprofissional visando garantir que a 

tal modalidade preserve o desenvolvimento saudável das crianças.  
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Os menores, a pedido da justiça, são periodicamente avaliados pelo Núcleo 

Regional de Educação de Maringá (vinculado a Secretaria da Educação), elaborando e 

aplicando provas de português, matemática, ciências artes e educação física, como 

também são submetidas a uma análise psicossocial com o objetivo de apurar se tem 

condição intelectual de estar nessa ou naquela série e encaminhado à apreciação do 

Juízo que sempre se demonstrou de acordo com os resultados. 

 Maria Marilene Gabardo Mochi, do Núcleo de Maringá, que promove as 

avaliações, enfatizou que há três anos vem acompanhando o caso e que os menores 

nunca demonstraram dificuldade para fazer as provas e sempre demonstraram 

conhecimento intelectual necessário para ir para a série seguinte.  

Enfatizou que os mesmos se encontram cursando o ensino fundamental e 

que por ora vai tudo bem. Desconhece, por ora, qual será a realidade fática no 

momento em que os menores se depararem com disciplinas mais complexas.  

No caso concreto, embora ainda careça de uma decisão final a ser prolatada 

por aquele Digno Juízo, por ora, se dá por satisfeito, dada a inocorrência de falhas ou 

provável prejuízo na educação dos menores, restando, assim, pacificado este aspecto.  

Contudo, resta ainda outro ponto igualmente discutido quando se trata do 

ensino doméstico: o provável prejuízo que os menores poderão vir a sofrer, dada a sua 

privação da vivência social no âmbito escolar. Nesse aspecto ponderou observância o 

Digno representante do Ministério Publico, sob pena de ser-lhes aplicada medidas 

protetivas, o que inclui encaminhamento a tratamento psicológico ou matrícula 

obrigatória.  

No caso em tela, dado o decurso do lapso temporal entre a concessão e até a 

presente data é de mais ou menos nove anos, em tese, ainda seria prematuro se afirmar 

sobre a ocorrência de  eventuais prejuízos decorrentes da ausência do convívio no 

âmbito escolar que possa ser imputada àqueles que passaram a ter o ensino domiciliar.  

Por outro lado, sabido é que a convivência no âmbito familiar, por si só, se 

presta a preparar o individuo a adaptar-se a pessoas diferentes, costumes diferentes e 

possíveis regras diversas daquelas que os pais impuseram em casa, todos necessários 

para o convívio em sociedade.  
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5.4 CASO CANELA/RS 
�

� A família Dias, da serra gaúcha, está na expectativa de uma decisão histórica 

para o ensino domiciliar no Brasil. O casal de Canela, que atualmente reside em 

Gramado/RS, tem quatro filhos, de 14 a 03 anos de idade, e, em 2013 decidiram que a 

filha mais velha passaria a ser educada integralmente fora da escola, sendo educada em 

casa, pelos próprios pais. “V.” (a filha mais velha) foi a única dos quatro filhos que 

frequentou os bancos escolares. 

 Os pais relataram em entrevistas a jornais e sites que toda semana os filhos 

recebem a visita de um professor por eles contratado, o qual passa as atividades que 

deverão ser desenvolvidas. As aulas são ministradas no período da manhã e tem a 

duração de duas a três horas diárias, respeitando sempre as aptidões de cada filho. O 

restante do tempo é aproveitado para lazer ou outas atividades como aulas de piano, 

artes, culinária, esportes entre outros. Embora os desafios sejam grandes, a família está 

bastante satisfeita com os resultados. 

 A família solicitou autorização da Secretaria Municipal de Educação para que 

“V.” apenas frequentasse a escola nos dias de prova. Tal pedido foi negado por falta de 

amparo legal. 

 A menor frequentava escola pública e no âmbito desta, era afetada por inúmeros 

problemas como: convívio com alunos mais velhos, de sexualidade bem mais 

avançada, existência de hábitos distintos, desde o linguajar até a própria educação 

sexual, divergência no principio religioso imposto pela pedagogia do ensino regular.  

Entende a família que a educação domiciliar, em razão da insatisfação com os aspectos 

educacionais, representava direito líquido e certo, impetrando mandado de segurança 

contra ato da Secretária Municipal de Canela/RS. 

 Do referido mandamus, a família não obteve a tutela pretendida, apelando da 

decisão que negou a segurança. Em resposta a apelação interposta pela família, a qual 

estava inconformada com indeferimento do mandado de segurança, o Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS), em 16.05.2013, por unanimidade negou 

provimento ao recurso, sob o argumento de que, no caso concreto não se vislumbrava 

o existência do “direito líquido e certo”, suscitado pela autora, assim vejamos: 
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APELAÇÃO CÍVEL. ECA. DIREITO À EDUCAÇÃO. DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO AO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DOMICILIAR. 
INEXISTÊNCIA. Inexistindo previsão legal de ensino na modalidade 
domiciliar, não há no caso direito líquido e certo a ser amparado na estrita 
arena do mandamus. Manutenção do indeferimento da segurança. 
APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70052218047, Oitava 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins 
Pastl, Julgado em 16/05/2013) Ver íntegra da ementa 
(TJ-RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 
16/05/2013, Oitava Câmara Cível)13 

  

 Inconformada, com a negativa do TJ/RS, a menor, representada por seus 

genitores, interpôs Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, o qual, em 

data de 15 de maio de 2015, foi submetido ao Plenário Virtual do STF14 que 

reconheceu a Repercussão Geral. Até a presente data, a família espera o julgamento do 

recurso que irá afetar, não somente a família Dias, mas todas as famílias brasileiras 

que esperam o reconhecimento e regularização do ensino domiciliar. 

Sendo assim, percebe-se com estes casos, que a necessidade de regulamentação, 

legalização e positivação de um entendimento único se faz necessário no que tange ao 

ensino domiciliar.  

Não são apenas estas três famílias que estão à espera de uma resposta do Poder 

Judiciário, mas sim, milhares delas, que estão ainda agindo de forma “clandestina”.  A 

segurança jurídica aqui, se faz mais que necessária. 
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6 CONCLUSÃO 
   

O Ensino Domiciliar, conforme histórico observado, já foi aceito e 

regulamentado no Brasil até que a Constituição Federal atual suprimiu de seu 

ordenamento esta modalidade de ensino. Mesmo que sem regulamentação, o ensino no 

lar vem se expandindo fortemente no Brasil, como uma consequência da globalização 

e da ampla divulgação dos casos de famílias que buscam, judicialmente, o direito de 

dar aos seus filhos uma educação diferenciada dentro do lar. 

 As motivações dos pais para a retirada de seus filhos das instituições de ensino 

são as mais diversas, dentre elas a questão moral, religiosa e a principalmente: a 

qualidade do ensino ali ministrado. As politicas educacionais implementadas pelo 

governo durante anos não mais atendem aos anseios e necessidades da sociedade onde, 

cada vez mais crianças do ensino fundamental saem dos bancos escolares sem saber se 

quer ler, escrever e calcular, como demonstrado pelas pesquisas internacionais. 

 O Poder Judiciário ainda não firmou entendimento sobre a constitucionalidade 

do tema, uma vez que de pouca discussão nos tribunais e o desconhecimento do 

funcionamento deste sistema tão utilizado no exterior. O ponto mais critico abordado 

pelos operadores do direito recai sobre a socialização destas crianças que deixam de 

frequentar as salas de aula, é também esse o ponto mais defendido pelos adeptos ao 

ensino doméstico, quando demonstram que a interação e vida social destas crianças 

está longe de ser a clausura que alguns imaginam. 

 A fim de que o tema, de ímpar relevância para o cenário educacional, tenha uma 

uniformização jurisprudencial, recentemente o STF reconheceu a repercussão geral, 

estando a família do estado do Rio Grande do Sul, a espera do julgamento desse 

recurso, que será crucial e marcará o inicio de uma nova era na educação fundamental. 

 No sentido de regularizar e regulamentar o ensino domiciliar, houve por parte 

de parlamentares a propositura de projetos de lei que versam sobre o tema. O mais 

atual, do ano de 2012, não foi votado até a presente data, também estando esta 

iminente e no aguardo da decisão do STF. 
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 Destaca-se aqui que por mais que não se tenha igualdade de entendimento 

jurídico sobre o tema, há no Brasil uma família que diariamente tem mostrado que esse 

modelo de educação tem dado certo, tanto é que a família de Maringá, no Paraná, teve 

o apoio do Ministério Público para garantir o direito de escolher como, quando e onde 

os filhos iriam estudar. É um modelo que deve ser considerado como um sucesso tanto 

educacional, quanto jurídico. 

 Sendo assim, fica verificada a necessidade da formação de um juízo uniforme 

para, sendo o caso, posterior regulamentação desta modalidade de ensino, trazendo 

para a sociedade a segurança jurídica e o exercício do direito de escolha daqueles que 

vêem no ensino domiciliar, uma forma mais humana e condizente de educar os filhos 

no mundo contemporâneo. 
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 �4 �������� �0�� ������� ��:�* � ����������3��1�������:�
�3���15���� � �<�1� � � � ��+��	� � ���+������� � � � ������������ � +��������* � � � 2��7���*
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��������������������������+��������!����0��*�4�93���*�������/��	��:������������E����F*
������������3��#������������+�����+������������2��!

�����2�������*�����*������<�����������������*����34��4��+����������/������<�����
���!���C�0��*�����������=)��
������>*���+8��

='��! ���C�B �'��������* ��� ����� �� ��>� � ��� ������� �� ��
)�!C'��*������+�����������������������������'�&� �.+����
���������* � ������ � �� ��'���� �����>�'>�!����� ��� ������*
��� �� ��� �� �� �� �� �@� �C���� ��� ���������� � � ���
D%�'�)���.+���� ����� �&�'��>�E1��2�������F>!

'0��* ����� �������/*���������#��������������������������������0������������
������������������������7�������������������������$�5�!C'�����-��������!�

�����!���M*����������������+����7+�����������������������*���1������������A��+����
+������=�1�������������8���������������� !��E������������'��E1��2��F>!

�����! ���P�2������3�����1����������=�������2��������� ��& �?��= ��� ��1�������>
E�������AF*��+�������#��������=�������+@3�������3:�����>�E���!���P*�Q� LF!

.��������!���P�����2�����9�+�����!�-��Q��L����3���0�����=�����2�������������������
�3��1��9��� � +��� � ���� � �@3����* � �� � ��� ��)� �� � �  �?%'� * � ��+���� � ���+����3����� � �
������������+������>!�
*��������������1�*���Q��L�������������=���+�������������@3����
�������������������������������2���������*�2�/��#�	������	������ �F�'� * �G%�������
������%� ������(>���*���'��) �DHE�����I�����'�>!

����2���#��* � �����* � 0�� � � � ������������ � ?����� � �+���� � ���������� � +��� � �
�3��1�����������+��������� ����������������* ������+����� ���� 2��<� �� ���������/����
�3��1��9����E$��� &�����F*������������+������������@3��������3��1����������������*�2�/����
�	���������������/�����+����0������+����������+����3���/���+����=2��0G5�����I�����'�>!

R��2���������0���J���������3����1��������3���=������/�����3�����������������������
E�!?!����!���*�OO�AF!�A����+����*������#���������2������������I����L�K!�K&"KM�EI)%
-F*
��1��������������+��������������������������������/����J��������!

I�1������������!� L��2��������������������3���1�������=+���������2���������
0������������������������2�������*����������5�����	�����*�������3��	�*��������������8��
�������� �� �+��0����* ��������������� �������� �� ���1���/��8���� �������������� �� ����
����2�����8�� ����������>!������ ���3���*� ��1�����Q� L* �0�����=I�������+������ ���%��.+�
����'� * � 0�� ��� ���������� �� ���!������!����* �+�� ����� �� �������* ��!� ������%�.A��
� =� ����E��������1��2�������F>!

��������*�2��7���*��������*���1���/��8���������������������*�������������+�������
��������������������������%��.+���'���*��������J��'�������������!�.������������4
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�15���������+�������*�������:�1���������������=���)�!C'��������������>*����2������
���!��L���I)%!�-�����2��7����������
����������
�����������2��7���*��������+������
=����+����7+��������3������������������������������	�����>*������=+���2���������
+���� ��������������� �� � ������* � ��� �+��+��� �+��� �� � �<���7��� �� � ������� � � � ���
0����2������ �+��� �� � ���3��	�>! �����������* � 2�� � ��3�� �� � ��1������* � �� ��������� � � � ��7��
���������������������������3:�������������+���!����0�����2��7���*������9*�:�������������
��������8����7������������������+��������������3:�������������+���������+��<��!

�������1����L���&L���+�������������������!������!�CL����������*���2��������+����
�����+��������/��*���������+����������������.�1��*�����������������3��1����������
�������������+������0���<�����	�+9������������+����������Q��L������!���P����!?!���Q
CL � � ������ �����1� � 2��� � �� �+����3����� �� �������� �� � 2����� ������������� � � �������
� ����� � ��'� � ���� � �J&'���* � 0���� � 2�� � ���������� � =1������� � � � ���+������� � �
�3��1��������>���0���2������I��!


������!�ML�4��2��������

='��! � ML � # � N � ���� � �� � +��� � �� � ���+�������� ��)��%� � �
!�� C�%'������!��� ��*����� �� �����������������������$���
�������)%���!����'�E��������1��2�������F>!

,�������������������!�ML*������!� �*���������AA����������������������35��������
����3��������������������*����*����2��<����$��� &�����������������������������������
�����������*�0����������������=��2���������+���������+�����������3�� ���) �DHE���� ����
�������������������>!

����#��#�� � ������� � � � ���! � �&* � ������ � AA* � ��7��� � =�>* ��� � � ?%!������%!!

2����������*������������+�����0���=���+����������������������/���������������������
��������� � 2���� � +��� � ������* � 0�� � �2��� � � � 1��� � � � �������������� � � � �<+���5���� � �
������������ !�����%������ �.+������B ����%����������D%���*����2�������1�����������
� � ���+������ � �������>* � � � ����� �+���� � ��� � ������2���� � ���0���0��� � �4���* � ��� � �7����
2��������� �� ��4��! �-������ �����* ��3��������* ���������7�����J �����������/������
������!�����+��������4���3��*��������J����3���/���������������������������1��������
+����������1����*���0���0�������+�!�

������+�������*������������������������2���������*�0���4�����������������*
��4�������+�����������1�������������*����0����������!�ML�4���3��������*�������������
��+�������������!�6����#�����0����������4��������!���!������%�*������������2������0����
=�������2���������* �������������7����������� �����>* �4��3��1��9����E ���1������� ���
�������+@3����F*��������*���������0�������������*�����3:����������������2���������!��
@����� �����* � �� ������ � ���+� �0�� � 2��� � �� � =2������������� � �� � �7������ � � � 2��7���>*
��������������34������������������������	���������������;��������7+��������0�����
��������J�����������>!
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���*������2������������������7���������2��7����4�����+�������1��2����*����������
��+��������������������������	�����*��������;��������7+�����0���2���������������
������! �
 ������* ��������������� ���������� ��� ��������� � E�� ������� �� � �������F ���+���
2�������!�'��<+���5����������<�����������������������+������*����+���������������7���
������������������	�����*���������������8�������������0����9���2��7��������+��+�������
��0��*�+�������*�����1���������0����������	������+��+����+������=��������+����>!

��Q�&L������������!�������34��4�3�����������������

=�� ������ � 2��������� ��� ( �� �������'* � ���� �� � ������ � �
���;���� ������/�� � ���� ����+������������ ��+����/�1��
������������8�������1��������E1��2��F>!


������+�������* ����:�1��������������!��&*� ��������*�0���2����������������
2��0G5����*�+����������*���������������������=2��0G5������7�����������������������+��
�����������������	�������������+�����+�������>*���3�����������������+���;�����0����
��1������ � ����3��� � �� � ����7��� � �� � ������* � �� � ������ � 2���������* � ���� � +����
����+����������+�����������������������������������������!�-�������������+������
�+����� � B � � � ��4 � � � �+����� � ����� � 3�� � B � =� � �7�1�� � +����1����* � � � ����������* � �
���	����������������27������������������������������������+��7����*���+������������
%�����>*���4��������*�����������27����*����7�1���������1���������������������@���0��
���	��������������7����������+�����������2����!

'������������0������������2����������4�+���������*����������*�4������*���0�������
����<�1� �����7������ �$CS��� 2��0G5����* �� � ��� ���2���/�� �� � ��+���;���� �� � ����� ��
�<+���5�����* ����<���7������ �����;���� � ���7+����* �������3����������� ����+��� �������
����7�������������������*�����������������������*������+��������������*������<����8��
�� � 1��+� � 2��� � � � ������* � �� � ��1���/���� � � � �������� � ��+�������* � ���������� � �� � �
�����3�����*�0���������������0��������������+����*�+����0�����+���/������������*
����� ����������� ����� �<�����! ����0�� �� �+��+����+��� � ���� ��<���7��� �4 ���� ��� � ��5�
2�������� � 2���������� � � � �������! � '� � ������ � ���� � � ��'���� �������������� � �
�������������0����2�������+���������3��	��E���!��L*�I)%
-F!

'�+����3������0�������������1����3���+�������������2��������������������������
2��<7���*��1����*�4������������3����7�������=
���������R��������'�����>!�.��������4
������� � =J0����� � 0�� � ��� � ������� � ������ � �� � ���������� � � � ������ � �� � ������
2��������� � � ��4�� � �� � ��� � +�9+���>! �
* � ����� � ���� � � � �<�15����* � 0����� � �� � ������
2���������*�4�0���������������9�+������������7#��������=����������0���/������>�E���!�$
���PF!
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?���������*��������3�����3����0��������! �P$*�Q��L���I����L�K!�K&"KM���+8����
.����7+����*���+�����������*����
�������J��������=�������������������������������+�����
�������������������* �2���������������* ���+����� ������� �����*�����������2���������
E1��2��F>!

��������1������*����2�������+����3������+�������*�+���#��#����������������!�P 
�������������

='��!�P �B�N�+������������1���/��������������������������8��
� � ������ � �<+����������* ��&�������� � �� � �������.A�� ������
����E1��2��F>!

��������������*�+�������������+����2���������=�������������������8����<+����������>
0�� � ��� � ��������� � �� � ��+7���� � � � +��������* � � � ��1������ � �������� � � � ����1� � ��� � �
������������=�3������������+����8�����������>!�
������*�������/������������7������
P���	�����������*������3�7����������7����������������������T�����2��0G5������7����
��$CS������������+�����������E�����������2���������*�4�������FT���������7�������&
	�����������������3��	���2���������������������E���!��&* ����%�F*����������������+����8��
0�����I)%���������!

(��������	���:�7/�*�����������������I����L�K!�K&*���������/��3����� KKM*�I��
��)������/�����%�������
�������-�������*�����������������������,�+@3�����?��������
��%�����*��3�������+����0������+�������������2��7�����������+�������<�15�����������7����
�3��1��9�����������������������2���������!�=.���������>����������*�+@3��������+�����*
+�������<��������2�����=�������������+����/��>�����������+������1��*��������������!
�&* � ������ � AA* � ��7��� � =�> � ���� � J � ���������* � =+��� � ������* � 0�� � �2��� � � � 1��� � �
�������������� � � � �<+���5���� � � � �������>* � +��� � =��� ����� �.+� ��� � �B �� � �% � �����
���D%���*����)� !�� �?%'�!����.+����� �������>�������!��E1��2��F>!

U������J��������������I��*����0������1��J�����2��������������������������*���0��
����7����=�>*�����������*������!��&���+8��4�0���=��������������:������C�%�����%!%'���>�
�������!����������'%��*�����+�����5����������+������0��������������3������0������������
������������������'��?������� C����E������F���3������������������+������2������E1��2��F>!

(�����0������0�����3������������������������������<+����	���9���������������*
�������8�� �� � ��������� � � � �4��� � � � �+����� � �� � �����2����� � � � ��������� � � � ������
�����������������������*������:�*�J0������0��������������������1���������������������
E'��!��&*���������AAF!

%��� ���+����� � � � ������ ��� � +��� � ������� � � �+����� � ��������� �� �������	�

������ � � � 
������ � � � �����* � 0����� � :��1�� � =0�� � �	�1�� � � � 	��� � � � 3����� � �
�����	���������������������������������������>*��������������<���������������
;�3����2��������E0�������
���������������������	�����=H����(�	�����1F!�V���������
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��+�������� � ��1��� ���������� ������ �+������* ���� ���:� ������� �+���������� �+���� ����
������/��! �(�� ��������+������ �� �����2��������� � ��1������* �0�� ������� �� ��3��� ��
+����3�����*���1�������������1����������+��72����!
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Superior Tribunal de Justiça

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7.407 - DF (2001/0022843-7)

RELATOR : MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS
IMPETRANTE : CARLOS ALBERTO CARVALHO DE VILHENA COELHO - POR

SI E REPRESENTANDO
IMPETRANTE : MÁRCIA MARQUES DE OLIVEIRA DE VILHENA COELHO -

POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO : ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA E OUTROS
IMPETRADO : MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO FUNDAMENTAL.

CURRICULO MINISTRADO PELOS PAIS INDEPENDENTE DA
FREQUÊNCIA À ESCOLA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE E/OU ABUSIVIDADE
DO ATO IMPUGNADO. INOCORRÊNCIA. LEI 1.533/51, ART. 1º,
CF, ARTS. 205 E 208, § 3º; LEI 9.394/60, ART. 24, VI E LEI 8.096/90,
ARTS. 5º, 53 E 129.

1. Direito líquido e certo é o expresso em lei, que se manifesta inconcusso
e insuscetível de dúvidas.

2. Inexiste previsão constitucional e legal, como reconhecido pelos
impetrantes, que autorizem os pais ministrarem aos filhos as disciplinas do
ensino fundamental, no recesso do lar, sem controle do poder público
mormente quanto à frequência no estabelecimento de ensino e ao total de
horas letivas indispensáveis à aprovação do aluno.

3. Segurança denegada à míngua da existência de direito líquido e certo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira

Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a

seguir, por maioria, denegou a segurança. Vencidos os Srs. Ministros Franciulli Netto e Paulo

Medina. Votaram com o Relator os Ministros Humberto Gomes de Barros, Eliana Calmon,

Francisco Falcão, Laurita Vaz e Garcia Vieira.
Brasília (DF), 24 de abril de 2002(Data do Julgamento).

MINISTRO JOSÉ DELGADO
Presidente

MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS
Relator
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7.407 - DF (2001/0022843-7)

RELATÓRIO

EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS:

Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho e esposa, por si e

representando três filhos menores impúberes, Felipe, Gabriele e Pedro Henrique

(respectivamente, com 9, 8 e 6 anos), impetram mandado de segurança, com

pedido de liminar, contra ato do Ministro da Educação que homologou o Parecer

n. 34/2000 da Câmara de Ensino Básico do Conselho Nacional de Educação –

CEB/CNE denegatório da pretensão de que os mencionados menores sejam

educados por seus pais – no que concerne ao ensino fundamental -, no recesso

do lar e independentemente de frequência ao estabelecimento de ensino no qual

estão matriculados, que avaliará os conhecimentos ministrados por ocasião das

provas regularmente aplicadas aos demais alunos, como tem sido feito com

sucesso, aliás evidenciando a eficiência de tal procedimento.

Invocam em seu prol dispositivos da Constituição Federal, da Lei

de Diretrizes e Bases da Educação, da Declaração Universal de Direitos

Humanos e o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (verbete: frequentar),

procurando demonstrar, em elaboradas considerações, a desnecessidade da

frequência (cujo real sentido é mais amplo do que o conferido pelo impetrado) à

escola, para que os educandos possam receber os ensinamentos necessários à

sua formação em todos os sentidos, inclusive quanto à sua participação e

integração na comunidade escolar e na sociedade, como dizem fartamente

comprovado através dos documentos acostados à inicial.

Indeferido o pedido de liminar, face à inexistência do "fumus boni

juris" (fl. 533); foi citado o Colégio Imaculada Conceição Ltda. de Anápolis para

integrar a lide como litisconsorte passivo necessário, que ofereceu resposta às fls.

554/582, juntando documentos.

A autoridade impetrada atendeu ao pedido de informações

corroborando os pronunciamentos da sua Consultoria Jurídica alegando,

resumidamente, a impropriedade da via eleita face à inexistência de direito líquido
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e certo dos impetrantes a ser protegido por mandado de segurança; os

fundamentos da pretensão dos autores espelham convicções filosóficas e

político-educacionais que não cabem ser dirimidas em ação desta espécie; alude

a dispositivos específicos da Constitucional Federal (arts. 205 e 208, § 3º), da Lei

de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96, art. 24, VI) e do Estatuto da

Criança e do Adolescente (Lei 8069/90, arts. 5º , 54, 55 e 129), referentes ao

direito à educação e à responsabilidade dos pais, inclusive quanto à obrigação de

matricular seus filhos, bem como à necessidade da frequência às aulas e seu

controle pelos estabelecimentos de ensino.

A douta Subprocuradoria-Geral da República emitiu parecer

favorável à concessão da segurança com a seguinte conclusão:

"Pelo exposto, opino pela concessão da presente ordem de
Mandado de Segurança para, nos termos do pedido, assegurar aos
pais-impetrantes o direito de educar os filhos menores,
matriculando-os na escola que escolherem, a qual se incumbirá de
avaliar as crianças relativamente às matérias obrigatórias
consideradas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
expedindo-lhes o certificado escolar correspondente e
prescindindo, as crianças, de estarem presentes nas salas de aula
nos percentuais exigidos naquela norma de regência, não afastado,
a toda evidência, o dever do Ministério da Educação de
acompanhar e, eventualmente, disciplinar essa situação assaz
peculiar."

É o relatório.
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7.407 - DF (2001/0022843-7)

VOTO

EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA

MARTINS(Relator): Segundo afirmam os impetrantes, no ano de 2000, postularam

junto ao Conselho Estadual de Educação de Goiás que os ensinamentos

concernentes aos quatro primeiros anos do curso fundamental fossem ministrados

pelo casal Vilhena Coelho aos seus filhos menores, em sua residência, sem

necessidade da frequência diuturna à escola, onde compareceriam apenas nas

ocasiões de aplicação das provas.

Naquele ano, ao serem matriculados no Colégio Imaculada

Conceição Ltda, em Anápolis, em cumprimento ao art. 24, II, "c", da Lei 9394/96, e

porque antes jamais tinham frequentado os bancos escolares, os menores em

questão foram submetidos a prévia avaliação constatando-se, na oportunidade

estarem, pelo menos, um ano à frente das séries correspondentes às suas idades.

Considerando que a matéria extrapolava seus limites de

competência, o órgão estadual encaminhou o requerimento ao Conselho Nacional

de Educação que, através do Parecer nº 34/2000 da Câmara de Ensino Básico, o

indeferiu, decisão homologada pelo Ministro da Educação em despacho

publicado no DOU de 18.12.2000.

Afirmam os impetrantes que: "A decisão ministerial, que imprime

força executiva ao citado parecer, negou aos pais-impetrantes o direito de serem

os professores de seus filhos, educando-os em casa e levando-os à escola, de

livre escolha da família e na qual estão matriculados, apenas para realizarem

provas" , razão pela qual ajuizaram a presente ação de segurança.

Esta a síntese da questão.

O "caput" do art. 1º da Lei 1533/51 dispõe:

"Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por 'habeas corpus', sempre que,
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ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou
houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade seja de que
categoria for e sejam as funções que exerça."

O mandado de segurança repousa nos seguintes pressupostos:

existência de direito líquido e certo comprovável de plano, ilegalidade do ato ou

abuso de poder da autoridade.

Direito líquido e certo é o que se manifesta inconcusso e

insuscetível de dúvidas. No dizer de Hely Lopes Meirelles, para ser amparável por

mandado de segurança, o direito invocado há de vir expresso em lei; porém,

sendo duvidosa sua existência e seu exercício depender de situações ou fatos

indeterminados, não enseja a impetração, podendo ser defendido por outros

meios judiciais (cf., Mandado de Segurança, Malheiros, 20ª Ed., pág. 35).

Exsurge, de logo, a indagação: qual a norma legal que assegura

aos impetrantes o direito dos dois primeiros de ensinarem aos demais, em

substituição aos professores, as matérias integrantes do currículo escolar e a

estes últimos de não frequentarem a escola com regularidade?

A negativa é corroborada pelos próprios autores ao reproduzirem

parte do requerimento dirigido ao Conselho Estadual, onde afirmaram: "... a

família concluiu que chegou a hora de buscar o reconhecimento estatal dessa

modalidade de educação." (pag. 6), declaração expressa de que esse método

educacional alternativo não se encontra regulamentado na legislação vigente, não

se podendo pretender o preenchimento de tal lacuna pelo Judiciário, mormente

através de mandado de segurança, numa clara invasão da esfera de competência

do Poder Legislativo.

É dever dos pais colaborarem na educação dos filhos (CF, art.

205), até mesmo suplementando os conhecimentos que lhes foram transmitidos

na escola. Mas, não se pode admitir que o Ministro da Educação violou o direito

líquido e certo dos impetrantes "de serem professores de seus próprios filhos"

(sic), como expressamente alegado na inicial, pois, a despeito de suas
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qualificações subjetivas, não atendem às exigências legais para o exercício do

magistério no âmbito pretendido – nem isto está comprovado nos autos –

atribuído a categoria profissional regulamentada.

Vejamos agora os dispositivos constitucionais e legais que

embasaram o indeferimento da pretensão dos autores.

Constituição Federal:

" Art. 205 – A educação é direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho."

" Art. 208 – O dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de:

(...)
" § 3º – Compete ao poder público recensear os educandos no

ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou
responsáveis, pela frequência à escola."

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9394/1960):
" Art. 24 – A educação básica, nos níveis fundamentais e médio,

será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:
(...)
" VI – o controle da frequência fica a cargo da escola, conforme o

disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de
ensino, exigida a frequência mínima de setenta e cinco por cento do
total de horas letivas para aprovação.

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8096/90):
" Art. 5º – Nenhuma criança ou adolescente será objeto de

qualquer forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer
atentado, por ação ou omissão, aos seus direito fundamentais."

" Art. 53 – A criança e o adolescente têm direito a educação,
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o
exercício da cidadania e qualificação para o trabalho,
assegurando-se-lhe:

" I – igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola;"

" Art. 129 – São medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis:
(...)
" V – obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua
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frequência e acompanhamento escolar.

Diante desses dispositivos constitucionais e legais, a segunda

pergunta que se apresenta é: onde, quando e como a autoridade impetrada os

violou, praticando ilegalidade, ou cometendo ato abusivo?

É manifesta a insatisfação dos requisitos indispensáveis à

viabilidade da ação mandamental, já que inexiste ilegalidade ou abusividade no

ato, hão havendo direito líquido e certo a ser amparado. Assim, os argumentos

expendidos na inicial e no pronunciamento da litisconsorte, não passam de

esforço interpretativo buscando demonstrar qual seria o entendimento desejável

das normas acima transcritas, o que, só por si, afasta a certeza e liquidez do

pretenso direito, autorizando também concluir-se que a impetração é direcionada

contra lei em tese, vedada pela Súmula 266/STF.

Demais disso, é cediço que o litisconsórcio se caracteriza quando

vários autores litigam contra um réu ou vice-versa, ou, então, vários autores

litigam contra vários réus. O litisconsórcio necessário é aquele em que o juiz, por

disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, tiver de decidir a causa de

modo uniforme para todas as partes, caso em que a eficácia da sentença

dependerá da sua instauração. Quando a relação litisconsorcial se estabelece no

pólo passivo da ação, obviamente o litisconsorte passivo necessário alinha-se ao

lado do réu defendendo e argumentando em defesa deste. No caso presente, a

litisconsorte, Escola Imaculada Conceição, ao invés de ficar ao lado do impetrado,

manifestou-se totalmente em favor da tese dos impetrantes, o que é de estranhar,

porquanto está obrigada a defender o cumprimento da lei no que diz respeito ao

controle da frequência dos alunos.

É inconteste que na conjuntura atual, quando se procura erradicar

o analfabetismo, reduzir o absenteismo escolar, retirar menores e adolescentes

das ruas, estimular o retorno às escolas etc., o ordenamento jurídico em vigor no

país pertinente ao ensino básico fundamental, constante de preceitos

constitucionais e legais, dispõe que a educação é direito de todos e dever do

Estado e da família, com colaboração da sociedade, competindo ao poder
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público, aos pais ou responsáveis e aos estabelecimentos de ensino controlar a

frequência às escolas, que não poderá ser inferior a setenta e cinco por cento do

total de horas do período letivo para a aprovação.

São comoventes as constantes reportagens da TV sobre

professoras abnegadas e pessimamente remuneradas, nos mais distantes

rincões do país, improvisando salas de aulas; alunos encanecidos desenhando

letras com as mãos calejadas pela labuta diária; crianças percorrendo quilômetros

a pé, ou em transportes precários como frágeis canoas nos igarapés

amazonenses, a fim de comparecerem às escolas. Outro tanto se diga em relação

a programas desenvolvidos por diversas entidades privadas e governamentais,

despertando o interesse de menores e adolescentes por atividades culturais e

esportivas.

Os filhos não são dos pais, como pensam os Autores. São

pessoas com direitos e deveres, cujas personalidades se devem forjar desde a

adolescência em meio a iguais, no convívio social formador da cidadania. Aos

pais cabem, sim, as obrigações de manter e educar os filhos consoante a

Constituição e as leis do País, asseguradoras do direito do menor à escola (art. 5º

e 53, I, da Lei nº 8.096/90) e impositivas de providências e sanções voltadas à

educação dos jovens como se observa no art. 129, e incisos, da Lei nº 8.096/90

supra transcritos, e art. 246, do Código Penal, que define como crime contra a

assistência familiar "deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária de

filho em idade escolar" , cominando a pena de "detenção de quinze dias a um

mês, ou multa, de vinte centavos a cinquenta centavos".

Esses os motivos pelos quais, à míngua de direito líquido e certo

dos Autores, denego a segurança.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2001/0022843-7 MS 7407 / DF

PAUTA: 26/09/2001 JULGADO: 26/09/2001

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOSÉ DELGADO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MIGUEL GUSKOW

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : CARLOS ALBERTO CARVALHO DE VILHENA COELHO - POR SI E
REPRESENTANDO

IMPETRANTE : MÁRCIA MARQUES DE OLIVEIRA DE VILHENA COELHO - POR SI E
REPRESENTANDO

ADVOGADO : ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA E OUTROS
IMPETRADO : MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

ASSUNTO: Administrativo - Ato

SUSTENTAÇÃO ORAL

SUSTENTARAM, ORALMENTE, OS DRS. ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA,
PELOS IMPETRANTES E MIGUEL GUSKOW, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Após o voto do Sr. Ministro Relator denegando a segurança, pediu vista o Sr. Ministro
Humberto Gomes de Barros."

Aguardam os Srs. Ministros Eliana Calmon, Francisco Falcão, Franciulli Netto, Laurita
Vaz, Paulo Medina e Garcia Vieira.
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.

Brasília, 26 de setembro de 2001

MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
Secretária
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24/10/2001
1ª Seção

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7.407 - DF (2001/0022843-7)

VOTO-VISTA

MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS: - Os impetrantes

desafiam ato do Senhor Ministro da Educação, que lhes denegou a pretensão de ministrarem

educação fundamental a seus filhos menores, sem que estes freqüentem escola regular. A teor

da pretensão, embora matriculados em estabelecimento escolar, os menores apenas se

apresentariam, para avaliação de conhecimentos, submetendo-se, juntamente com os demais

alunos, aos exames periódicos.

Fincam o pedido em argumentação, que resumo, assim:

a) as crianças estão matriculadas em escola particular, à qual
prestaram exames, nas mesmas oportunidades em que o fizeram seus colegas de
turmas;

b) além do currículo básico, elas recebem aulas de música, inglês,
hipismo, tênis, matemática e religião. Participam, também de campeonatos,
atividades culturais, participando, ainda de programa radiofônico;

c) tal situação amolda-se ao preceito constitucional de que o dever de
o Estado prestar educação é supletivo daquele imposto à família. Ao Estado
compete, simplesmente, aferir o grau de conhecimentos ministrados aos meninos
em idade escolar, velando para que se realize a meta constitucional de que todos
os brasileiros tenham formação intelectual mínima;

d) nada impõe, entretanto, que a instrução elementar observe
formalidades como aquela de freqüência à escola;

e) quando exige o comparecimento à escola, o Senhor Ministro da
Educação dispensa interpretação equivocada ao Art. 208, § 3º da Constituição
Federal, ofendendo-o. É que o termo freqüência, utilizado no texto desse artigo é
muito elástico, traduzindo apenas regularidade. Pode-se freqüentar a determinado
ambiente, semanal, mensal ou anualmente. Exigir freqüência diária é ir além daquilo
que o Constituinte pretendeu;

f) em verdade, se o Art. 208 quisesse freqüência diária, teria sido
expresso em tal assertiva;

g) tampouco a Constituição Federal reservou à Lei o encargo de
definir o período da freqüência escolar. Se o pretendesse fazer, teria utilizado a
clássica expressão "na forma da lei";
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h) se assim ocorre, as normas da LDB, restringindo a liberdade
garantida no texto constitucional dirige-se estritamente às crianças cujos pais são
incapazes de ministrar ensino domiciliar;

i) o sistema de escola domiciliar permite ao Poder Público cumprir
fielmente o Art. 208, 3º da Constituição Federal, dando-lhe oportunidade de
recensear os educandos, fazer-lhes chamada, zelar pela freqüência à escola. É que
as crianças estarão, sempre, matriculadas, ao alcance do controle estatal;

j) a Declaração Universal de Direitos Humanos – da qual o Brasil é
subscritor - é peremptória ao dizer que "os pais têm, prioritariamente, o direito de
escolher o tipo de educação que querem dar a seus filhos".

O Senhor Ministro prestou informações, dizendo:

a) a freqüência à escola é direito dos menores, previsto na
Constituição Federal e regulamentado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
e pelo Estatuto da Criança. Tal regulamento não pode ser desafiado pela
convicção filosófica dos pais;

b) mesmo reconhecida, a capacidade dos pais, para ministrar boa
educação não basta para privar a criança do direito ao convívio escolar;

c) não pode o Poder Judiciário desprezar o ordenamento jurídico em
favor da convicção política e filosófica dos pais. Semelhante impossibilidade é
tanto mais evidente, quando se trata de Mandado de Segurança;

O Ministério Público Federal, em preciosa manifestação lançada pelo

eminente Subprocurador-Geral da República Antônio Augusto César, recomenda se conceda

a Segurança. O Parecer aponta como fundamento de direito em favor dos autores, o Art. 26

da declaração dos Direitos Humanos, em conjunção com o Art. 5º, § 2º da Constituição

Federal.

Para o Ministério Público Federal, o sistema consagrado no Capítulo III,

Seção I, Título VIII da Constituição Federal vincula o Estado, mas não os pais. Toma como

exemplo demonstrativo da tese, o inciso I ao Art. 206, assegurando igualdade de acesso e

permanência na escola – Este comando, afirma o Parecer, não se dirige aos pais – mas ao

próprio Estado. Assim, a regra que impõe a obrigatoriedade da educação tem como

inspiração teleológica a profilaxia do desleixo estatal, relativamente à educação. Dirige-se,

pois, ao Estado e ganha eficácia, somente, nos locais em que a oferta de vagas seja inferior ao

número de crianças em idade escolar. Vale dizer, onde houver suficiente oferta de escola, os

preceitos constitucionais resultam inócuos, por inutilidade.

Por igual, as normas constitucionais mostram-se dispensáveis, nas situações
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em que a estrutura familiar torne dispensável a educação formal. Na hipótese em exame, tal

situação ocorre. Por isso, os pais ficam inteiramente livres da obrigação de mandarem seus

filhos à Escola. Quando isso acontece, os pais, longe de estarem desobedecendo à lei, abrem

mão de uma garantia. Neste caso, eles estão suprindo deficiência do Estado.

Não poderia o Senhor Ministro indeferir a pretensão em litígio, sem

avaliação individual das crianças.

O Ministro Relator denega a Ordem, à míngua de norma legal que autorize

os pais a substituírem a escola, na formação sócio-intelectual de seus filhos, até mesmo

porque, no caso, eles não atendem as exigências legais para o exercício do magistério.

No final do voto, o eminente Ministro Peçanha Martins observa que :

"os filhos não são dos pais, como pensam os autores. São pessoas
com direitos e deveres, cujas personalidades se devem forjar desde a adolescência
em meio a iguais, no convívio social, formador da cidadania. Aos pais cabem, sim,
as obrigações de manter e educar os filhos consoante a Constituição e as leis do
país, asseguradoras do direito do menor à escola (art. 5º e 53, I, da Lei 8.096/90)
e impositivas de providências e sanções voltadas à educação dos jovens, como se
observa no Art. 129 e incisos, da Lei nº 8.096/90 supra transcritos, e Art. 246, do
Código Penal, que define como crime contra assistência familiar "deixar, sem justa
causa, de prover à instrução primária de filho em idade escolar...".

Pedi vista, porque me impressionou o choque dos brilhantes argumentos que

acabo de resumir. Não sou técnico em educação. Minha experiência, no assunto resulta de

haver criado quatro filhos que resultaram em atuais bons cidadãos. Procurei criá-los como

cidadãos comuns, evitando, mesmo, que eles tirassem proveito de minhas circunstanciais

vitórias profissionais, transmiti-lhes três preocupações que meu saudoso pai guardava em

relação a mim: não tirar dez em comportamento; não ser primeiro da classe e não chegar em

casa humilhado. Dizia ele: menino que tira dez em comportamento está doente ou é mau

caráter; ser primeiro de classe é fator de soberba; apanhar sem reagir é covardia, inadmissível

em quem pretende ser cidadão. Embora me tenha proporcionado acesso à boa cultura

humanística, para ele, o convívio escolar funcionava como vacina contra a submissão e a

arrogância: para ele, duas terríveis doenças da cidadania.

Diante de tão pragmática experiência, não me sinto habilitado a avançar

considerações políticas em torno do tema. Limito-me à seara do juiz, no julgamento do

Mandado de Segurança: o ordenamento jurídico. Neste terreno, observo que nossa

Constituição Federal trata a educação como algo que transcende o mero implante de

conhecimentos. Em verdade o direito à educação tem como meta o "preparo para o exercício
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da cidadania" (CF, Art. 205).

Bem ou mal, o Constituinte entendeu que o preparo para a cidadania não

dispensa o convívio escolar, tanto que o zelo pela freqüência escolar é um dos encargos do

poder público (arts. 205 e 208, § 3º).

Se assim ocorre, a exigência de freqüência, inscrita no Art. 24, VI, da Lei de

Diretrizes e Bases da Educação afina-se com o sistema constitucional. Se assim ocorre, o ato

impugnado não padece de ilegalidade. Por isso, acompanho o eminente Relator, denegando a

Segurança.
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7.407 - DF (2001/0022843-7)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO: Sr. Presidente,
acompanho integralmente o voto do eminente Ministro-Relator, com os acréscimos feitos pela
nobre Ministra Eliana Calmon.
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7.407 - DF (2001/0022843-7)

VOTO ANTECIPADO

EXMO. SR. MINISTRO GARCIA VIEIRA(Relator): Sr. Presidente,

acompanho o voto do eminente Ministro-Relator.

Entendo que, de acordo com o art. 208 da Constituição, o
ensino fundamental é obrigatório; então, é obrigação do Estado ministrar esse
ensino. O § 3º do mesmo artigo diz que compete ao Poder Público recensear
os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos
pais ou responsáveis, pela freqüência à escola .

Pelo dispositivo constitucional, o aluno tem, então, que
freqüentar a escola; é obrigatório.

Peço vênia aos que entendem em sentido contrário para
acompanhar o voto do Sr. Ministro-Relator.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2001/0022843-7 MS 7407 / DF

PAUTA: 26/09/2001 JULGADO: 24/10/2001

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOSÉ DELGADO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO FERNANDES BARROS E SILVA E SOUZA

Secretária
Bela MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : CARLOS ALBERTO CARVALHO DE VILHENA COELHO - POR SI E
REPRESENTANDO

IMPETRANTE : MÁRCIA MARQUES DE OLIVEIRA DE VILHENA COELHO - POR SI E
REPRESENTANDO

ADVOGADO : ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA E OUTROS
IMPETRADO : MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

ASSUNTO: Administrativo - Ato

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Humberto Gomes de
Barros denegando a segurança, no que foi acompanhado pelos Srs. Ministros Eliana Calmon,
Francisco Falcão e Garcia Vieira, antecipando o seu voto, pediu vista o Sr. Ministro Franciulli
Netto."

Aguardam os Srs. Ministros Laurita Vaz e Paulo Medina.
O referido é verdade. Dou fé.

Brasília, 24 de outubro de 2001

MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
Secretária
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7.407 - DF (2001/0022843-7)

VOTO-VISTA

EXMO. SR. MINISTRO FRANCIULLI NETTO:

Com a permissão de Manuel Bandeira, visualiza-se

Pasárgada. Um lugarzinho aprazível perdido no horizonte, devidamente

modernizado para a aurora do Século XXI. Ali mora um povo feliz em uma

sociedade que faria inveja à Utopia e Cidade do Sol.

Não há problemas habitacionais e o transporte coletivo é de

primeiro mundo. Há impostos, afinal os próceres pasarguenses são de

carne e osso e não podem fazer milagres. Mas, em compensação, os

impostos são canalizados para as necessidades gerais da sociedade, de

sorte que, praticamente, não existem taxas. Nem bi, tri ..., politributação.

Exemplifica-se: pago imposto na aquisição de um veículo motorizado para

uso próprio, nem pensar em imposto sobre a propriedade; como o veículo foi

fabricado para rodar, se alguém se atrever a pensar em pedágio...

Lá, em Pasárgada, as escolas estão adaptadas em edifícios

funcionais e bem construídos. As salas de aula são amplas, ensolaradas e

arejadas. Pasmem, possuem janelas. Cada criança é acomodada em

carteiras com assentos funcionais.

A escola conta com todos os benefícios do progresso, tais

como plena informatização, incluído o acesso à internet , correio eletrônico,

equipamentos para teleconferência, biblioteca, cinema, videoteca, cdteca,

dvdteca, ludoteca, entre outros.

Sem perder as mais lídimas tradições depuradas século após

século pela humanidade, a escola dispõe de praças esportivas, piscinas

com água quente, hidromassagem, e está aparelhada para o ensino de

canto orfeônico, piano, cravo, violino – barroco e moderno - , violoncelo, viola

clássica, alaúde, teorba, viola da gamba, harpa, traverso, flauta doce,

xilofone, triângulo, marimba, berimbau, trompa, oboé, clarineta, tímpano,
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guitarra, saxofone, contrabaixo, ocarina, cavaquinho etc.

Há formação humanista. As crianças aprendem línguas

clássicas e modernas. Lêem Virgílio, Ovídio, Homero, Shakespeare, Dante,

Camões, Cervantes, Camilo Castelo Branco, Herculano, Machado de Assis,

Carlos Heitor Cony ...

Na hora do recreio há carrinho de rolimã, peão, perna-de- pau,

massinha de modelar, pipas para serem empinadas (mesmo porque em

Pasárgada a rede elétrica é subterrânea), bolinha de gude, bete, quadra de

amarelinha, coleção de gibis da Turma da Mônica, Disney, - incluídas as

histórias do professor Pardal -, sem esquecer do videogame, dos “novos”

patinetes, dos robôs, tudo com a supervisão de monitores especializados

em diversão infanto-juvenil.

O ensino das ciências conta com laboratórios altamente

sofisticados, com microscópios e outros instrumentos de tecnologia de

ponta, da quarta geração. Aulas práticas e teóricas ministradas por

professores de alto coturno etc.

Os professores, alegres, sorridentes e bem remunerados, são

portadores de qualificação pedagógica e técnica da disciplina que ensinam.

Todos eles estão de bem com a vida. Até falam bem do Ministro da

Educação de lá. Transmitem mensagens otimistas, augurando a Pasárgada

um futuro inimaginável.

Dentro do recinto da escola ou fora dele, de violência não há

cogitar. Armas, nem de brinquedo. Nunca se soube de nenhum ato desse

jaez. Seria um exercício de ficção, de um filme de terror, imaginar um mestre

baleado ou agredido por aluno, ou alunos se agredindo entre si. De drogas,

nunca se cuidou.

Não há pena de morte estatizada; tampouco, privatizada,

mesmo porque, em Pasárgada, de longa data foi abolida a pena de talião.

O rendimento médio dos alunos, de um a dez, nunca foi
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inferior a sete. Poderia ser até maior, mas em Pasárgada cada aluno produz

de acordo com seu ritmo de estudo e estilo pessoal. A capacidade dos

estudantes não é mensurada por notas, mas pelo seu aperfeiçoamento

como pessoa e como membro do grupo social. Nem Ateneu nem Caraça.

Em Pasárgada, entre outras inúmeras famílias, reside a família

Silva, suscetível de ser enquadrada na classe média. Pois bem, com uma

rede de ensino dessa estirpe, ainda assim, em Pasárgada, nunca ninguém

se atreveu a proibir que a família Silva educasse seus filhos em casa,

conquanto fossem submetidos às avaliações escolares de aptidão,

sociabilidade e educacionais em geral. Educar os filhos em casa ou, como

diria Raul Pompéia: educá-los “na estufa de carinho que é o regime do amor

doméstico” (“O Ateneu”).

Para o exame da controvérsia posta nos autos, em que uma

família brasileira pretende educar seus filhos em casa, impõe-se,

inicialmente, seja levada a efeito cuidadosa ponderação entre as disposições

constitucionais e legais sobre o direito à Educação no Estado de Direito e

suas relações com os direitos de liberdade de organização da família.

A Constituição de 1988 trata do direito fundamental à educação

no Capítulo III, Seção I, do Título VIII (Da ordem social), e a ele dedica 10

artigos, dos quais permita-se transcrever os seguintes:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do

Estado e da família, será promovida e incentivada com a

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua

qualificação para o trabalho”.

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos

seguintes princípios:

(...)
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II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e

divulgar o pensamento, a arte e o saber;

III – pluralismo de idéias e de concepções

pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas

de ensino (...)”.

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será

efetivado mediante a garantia de:

I – ensino fundamental obrigatório e gratuito,

assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a

ele não tiverem acesso na idade própria;

(...)

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito

público subjetivo.

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo

poder público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade

da autoridade competente.

§ 3º Compete ao poder público recensear os

educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e

zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à

escola”.

Pela simples leitura dos dispositivos supra, conclui-se,

portanto, que o Estado brasileiro se obrigou a garantir a prestação do ensino

fundamental a todos os seus cidadãos, independentemente da idade e sob

responsabilidade da autoridade competente.

Tal dever também é confiado à família, que, por esse motivo,
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está sujeita à fiscalização do Estado para que seja assegurada a freqüência

à escola.

Nada obstante, esclarece a Carta Magna, em harmonia com

os princípios constitucionais insculpidos em seu artigo 5º, que os cidadãos

são livres para “aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte

e o saber” , bem como que a educação não visa apenas à aquisição de

conhecimento técnico ou científico, mas sim “ao pleno desenvolvimento da

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o

trabalho”.

É de ver, assim, que tem o indivíduo a faculdade de se educar

segundo a própria determinação, desde que o método escolhido proporcione

seu pleno desenvolvimento, seu preparo para o exercício da cidadania e sua

qualificação para o trabalho.

Seguindo essa lógica, a própria Constituição de 1988,

expressamente, permitiu o “pluralismo de idéias e de concepções

pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino”.

Tal circunstância, todavia, como acima mencionado, não impede que, para

se atingir o escopo do processo educacional, utilize-se a sociedade de

outros instrumentos e métodos, a par da existência da escola tradicional.

Em relação à família e à criança, por seu turno, assim dispõe a

Constituição Federal:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial

proteção do Estado.

(...)

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa

humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar

é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar
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recursos educacionais e científicos para o exercício desse

direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de

instituições oficiais ou privadas (...)”.

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do

Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

“Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e

educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de

ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.

É de fácil inferência, sobretudo após o exame dos artigos

acima transcritos, que a Constituição Federal reconhece a precedência da

família a qualquer organização social, até mesmo ao Estado, já que constitui

ela a própria base da sociedade, pois, como bem disse Pestalozzi, “a casa

paterna é o fundamento de toda a cultura humana”.

Dessarte, o conteúdo das normas constitucionais

disciplinadoras do direito à educação deve ser investigado em consonância

com os preceitos relativos à família, de maneira a evitar qualquer

contradição. Se é dever do Estado e da família garantir a educação e ao

Estado a promoção do bem-estar da família, a vontade familiar prevalece na

determinação dos métodos e concepções pedagógicas.

Nunca se pode esquecer que “o ser humano é a única razão

do Estado. O Estado está conformado para servi-lo, como instrumento por

ele criado com tal finalidade. Nenhuma construção artificial, todavia, pode

prevalecer sobre os seus inalienáveis direitos e liberdades, posto que o
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Estado é um meio de realização do ser humano e não um fim em si mesmo”

(Ives Gandra da Silva Martins, in “Caderno de Direito Natural - Lei Positiva e

Lei Natural”, n. 1, 1ª edição, Centro de Estudos Jurídicos do Pará, 1985, p.

27).

Se os pais pretendem educar seus filhos em casa, como é a

hipótese vertente, compete ao Estado, assim, apenas fiscalizar as atividades

da família para garantir que a educação ofertada, efetivamente, possibilite o

“pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da

cidadania e sua qualificação para o trabalho”, assegurada a “formação

básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e

religiosos”, nos termos do artigo 210 da Constituição Federal.

A legislação infraconstitucional sobre a matéria, de outra parte,

não colide com a disciplina constitucional, uma vez que a Lei n. 9.394, de 20

de dezembro de 1996, se limita a repetir os princípios e normas

constitucionais e acrescenta algumas regras, apenas para regulamentar o

que já foi estabelecido.

Preservou-se, assim, na Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional o escopo da educação, que é o de “garantir o pleno

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e

sua qualificação para o trabalho” (art. 2º). Ressaltou-se, mais uma vez, que

“a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas

manifestações culturais” (art. 1º). Prestigiou-se, também, “a liberdade de

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o

saber” (artigo 3º, inciso II), bem assim o “pluralismo de idéias e de

concepções pedagógicas” (inciso III) e “o respeito à liberdade e o apreço à

tolerância” (inciso IV).

Reza, outrossim, a Lei n. 9.394/96 que a educação é um direito

público subjetivo e que “se desenvolve, predominantemente, por meio do

ensino, em instituições próprias” e, em seguida, disciplina como deverá ser

realizada a educação nas escolas.
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Como é de ver, em harmonia com as disposições

constitucionais, a lei federal busca defender o direito à educação de todo o

cidadão, mas ressalva a liberdade de aprender. Com esse desejo, então,

passa a regular a qualidade do ensino que será oferecido nas escolas,

fixando, por exemplo, os objetivos do ensino fundamental (art. 32).

Conclui-se, portanto, que a regulamentação específica,

sobretudo no que tange à carga horária de cada curso e jornada diária em

sala de aula, diz respeito apenas à educação tradicional, que, entretanto,

segundo se depreende pela análise sistemática do diploma em questão, não

é a única forma de aprendizado.

Ainda que assim não fosse, esgotados os métodos tradicionais

de interpretação, ainda assim é possível a aplicação dos princípios da

razoabilidade e proporcionalidade, bem como a eqüidade e os princípios

gerais de direito.

Ora, é de conhecimento notório que, com as dificuldades da

vida moderna, os pais sequer vêem seus filhos (acordados) todos os dias e

os deixam, em geral, aos cuidados de babás e empregadas domésticas,

quando não em escolas que operam em regime de internato ou

semi-internato.

Diante desse quadro, no intuito de proteger a integridade

psicológica, emocional e até mesmo física das crianças, o Estado tem o

dever de fiscalizar o pátrio poder para coibir abusos, mas sempre tendo em

vista a liberdade da família de traçar seus próprios caminhos.

É certo que as crianças não são nem dos pais e nem do

Estado. Menos verdade não é que, antes do Estado, pertence aos pais a

responsabilidade para proporcionar educação a seus filhos e, parafraseando

Planiol, poder-se-á dizer, mutatis mutandis, que o Estado não é soberano

sobre a família, porque a família precedeu o próprio Estado e lhe preexistiu,

como instituição de natureza definida e como célula mater da sociedade (e

não célula mártir ).
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A família é o primeiro templo em que a criança aprende a

rezar; a primeira escola que lhe ensina a falar; enfim, o mundo onde começa

a caminhar.

Em face do princípio da subsidiariedade, entre homem e o

Estado existem inúmeras sociedades menores. Se se imaginar um círculo

de várias esferas concêntricas, dever-se-á evidenciar que se deve dar

prioridade a sociedades menores. Em outras palavras, as maiores devem

abster-se de realizar aquilo que poderá ser feito pelas menores.

Segundo Johannes Messner, tal princípio “regula competências

baseadas em esferas de responsabilidade. É, assim, um princípio jurídico.

Com efeito, competências fundamentadas em responsabilidades próprias

são direitos; a ordem jurídica é ordem de competências ...” (cf. “Ética Social -

O direito natural no mundo moderno”, Editora Quadrante e Editora da

Universidade de São Paulo, p. 286). O corolário daí decorrente é o de que,

como a responsabilidade primeva da educação dos filhos compete à família

e como a família antecedeu o Estado, daí exsurge que ela possui não uma

mera faculdade, mas sim um verdadeiro direito.

Para quem defende o monopólio do Estado para a fixação de

regras sobre a educação, conquanto reconhecida sua importância para o

aprimoramento da vida social, conveniente é a leitura da advertência de

Darcy Azambuja, verbis:

“Os homens, em sua imensa maioria, erram e se

enganam muito mais do que seria razoável, tal a sua teimosia,

imprevidência e ignorância. No círculo limitado de seus

interesses, com raríssimas exceções, mostram-se ineptos.

Não sabem educar os filhos, nem dirigir a família, nem gerir

seus negócios, nem escolher a profissão que melhor lhes

ficaria. Perdem dinheiro e tempo, envenenam-se de mil
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modos, cometem desatinos que lhes custam o sossego, os

bens, a honra e até a vida. Não são felizes, nem sequer sabem

onde está a felicidade.

Mas, têm uma crença irracional em que alguns

homens, que nem mesmo conhecem, poderão, dirigindo o

Estado, educar-lhes os filhos, dirigir-lhes a família, orientar-lhes

os negócios e fazê-los felizes. E quanto maior é a

incapacidade demonstrada pelos governantes para fazer o

bem que eles exigem, maior é o número de coisas que lhes

entregam para fazer” (in “Teoria Geral do Estado”, 4ª edição,

Editora Globo, 1959, p. 152).

Ora, se os pais se mostram capazes de garantir educação de

qualidade aos seus filhos, não há motivo ontológico e teleológico suficiente

para a interferência do Estado em detrimento do direito natural da família. Ao

Estado cabe um poder coordenador; não determinador ou impositor.

Merece ser sempre lembrada a tragédia de Antígona (cf.

Antígona e Édipo Rei, de Sófocles, escritas em 441 a.C), que aponta a

existência de leis cujos preceitos nem mesmo os soberanos poderiam

modificar, porque eram “leis não escritas, imutáveis, que não datam de hoje

nem de ontem, que ninguém sabe quando apareceram” (cf. Pierre Brunel,

“Dicionário de Mitos Literários”, José Olympio Editora, Rio de Janeiro, 1997,

p. 48).

Ulpiano, há muito, também já incluía o direito dos pais de

educar os filhos no rol dos direitos naturais, como se pode observar pela

leitura do seguinte trecho do Digesto:

“O direito natural é aquele que a natureza ensinou a

todos os animais. Na verdade, este direito não é próprio do

gênero humano, mas comum a todos os animais que nascem

na terra e no mar, e também às aves. Daqui provém a união
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do macho e da fêmea a que nós chamamos matrimônio, daqui

decorre a procriação dos filhos e a sua educação. Na verdade,

vemos que os restantes animais, mesmo as feras, parece

terem uma noção deste direito. Aquilo que distingue o direito

natural do das gentes é fácil de entender, pois que ele é

comum a todos os animais e este apenas aos homens” (cf.

“Digesta de Justiniano. Liber Primus I: De Iustitia et Iure. Lib. I.

Institutionun” , apud John Gilissen, in “Introdução Histórica ao

Direito”, 2ª edição, Fundação Calouste Gulbenkian, ps. 96/97).

Embora essa visão seja intensamente criticada, em razão da

aproximação do homem aos animais, o trecho supra lembra o pensamento

de Platão, pelo qual “a educação de uma sociedade é a base de toda a

argamassa comunitária, e da normatividade natural nela existente” (cf. Paulo

Ferreira da Cunha, in “Lições de Filosofia Jurídica – Natureza & Arte do

Direito”, Almedina, Coimbra, 1999, p. 87) e adverte que o ser humano, antes

de pertencer a um Estado ou organização social mais refinada, é elemento

da natureza, e a intuição não é de todo suprível pela racionalidade.

E, finalmente, a Declaração Universal dos Direitos do Homem

ratifica esse pensamento em seu artigo 26, que dispõe, verbis:

“Art. 26 (Educação)

1. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação

deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino

elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O

ensino técnico e profissional deve ser generalizado; o acesso

aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena

igualdade, em função do seu mérito.

2. A educação deve visar à plena expansão da
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personalidade humana e ao reforço dos direitos do Homem e

das liberdades fundamentais. E deve favorecer a

compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações

e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o

desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a

manutenção da paz.

3. Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher

o gênero de educação a dar aos filhos”.

Desse modo, de acordo com a precisa lição de Jacques

Maritain, verbis:

“A educação depende, antes e acima de tudo, da

família. Pois o fim da família não é apenas procriar, - a

promiscuidade seria bastante para isso -, mas procriar seres

humanos, educando-os não só física mas espiritualmente. Sob

várias modalidades e formas, por toda parte e em todos os

tempos, tiveram os homens consciência dessa exigência da

lei natural. Eis por que a função do sistema educativo e a

função educacional do Estado são apenas funções auxiliares

(...).

(...) O alvo colimado pelo Estado é a unidade –

unidade que consiste na adesão comum à Carta democrática.

Mas, a fim de alcançar essa unidade prática, torna-se

indispensável um são pluralismo nos meios; diferenciações

interiores devem manifestar-se na estrutura do sistema

educacional, de maneira a proporcionar um ensinamento

eficaz da Carta democrática” (in “O Homem e o Estado”, 3ª

edição, Livraria Agir Editora, 1959, Rio de Janeiro, ps. 140/142).

Além disso, no Estado brasileiro, como é sabido, a deficiência

do sistema educacional é crônica ,- ao contrário de Pasárgada -, e, muitas
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vezes, as famílias têm mais condições intelectuais, financeiras, afetivas etc.

para realizar tudo aquilo que a Constituição Federal preceitua.

Permita-se transcrever, apenas a título de exemplo, a seguinte

reportagem publicada na revista “Educação”, em edição de julho de 2000,

verbis:

“Ao ver o resultado dos textos produzidos por nove

estudantes do ensino fundamental de São Paulo, o ministro da

Educação, Paulo Renato de Souza, teve uma reação de

espanto. 'É o fracasso da escola. Ela tem de fazer o aluno

aprender. Temos de cobrar e exigir dedicação dos

professores. Precisamos trocar essa cultura da reprovação,

mas com avaliação. Paulo Renato reconhece, afinal, a

deficiência do ensino no país. Mas não se cansa de dizer que

nunca um governo fez tanto pela educação no Brasil.

(...)

Para alguns pais, não importa quem seja o

responsável. A verdade é que seus filhos não estão

aprendendo. Maria de Lourdes Passos, 42 anos, irmã de um

professor da rede pública, diz ter brigado muito numa escola

estadual do Grajaú, na periferia da zona sul paulistana, para

que seu filho, William, de 10 anos, fosse reprovado. 'Eu

segurei o menino em casa para ele repetir a quarta série por

faltas. Senão, ele ia continuar sem saber nada'. Até há seis

meses, Wiliam não lia nem escrevia. 'Agora, ele melhorou

muito e está aprendendo', orgulha-se a mãe” (“O fracasso de

todos nós”, por Gilberto Nascimento, in Educação, Ano 27, n.

231, julho de 2000, ps. 39/40).

Deveras, em decorrência da existência de um direito natural à

livre determinação da família e do malogro da educação tradicional, não só
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no Brasil, mas em todo o globo, o corpo social vê com bons olhos e anseia

por lhe ser dada a oportunidade de escolher entre a educação tradicional e

outros métodos, incluído o da educação em casa, preconizando a correção

das inúmeras falhas do maculado sistema atual.

O sistema jurídico pátrio não veda o ensino em casa. A

despeito disso, já existe projeto de lei, em trâmite na Câmara Legislativa do

Distrito Federal, que propõe disciplinar o assunto.

Na linha dessa exposição, merece ser lembrado o Projeto de

Lei n. 1.647/2000, de autoria do Senhor Deputado Distrital Wilson Lima, em

tramitação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa do

Distrito Federal, que pretende instituir a educação domiciliar no sistema de

ensino do Distrito Federal, fixando como requisitos a formação escolar

compatível dos pais e disponibilidade de tempo adequada e garantindo a

fiscalização, pela escola, do aproveitamento do estudante, tudo sob a

administração da Secretaria de Educação do Distrito Federal.

Na justificação do projeto, lembra o nobre deputado que,

verbis:

“(...) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação está

aberta a todas as experiências pedagógicas que se

propuserem a ampliar as oportunidades de educação para os

cidadãos brasileiros, sem distinção de raça, cor ou credo.

Ao se propor, portanto, a criação da educação

domiciliar, através deste Projeto de Lei, o que se quer é

ampliar ainda mais este leque de oportunidades, criando a

alternativa de uma integração da família com a escola e

vice-versa, atribuindo a ambos responsabilidade comum na

educação de crianças e jovens.

Práticas similares vêm sendo desenvolvidas em

diversos países, com êxito maior ou menor, devido ao grau de

expectativa criado para cada modelo. Nos Estados Unidos,
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por exemplo, onde há 5 anos 12% da população era a favor da

educação domiciliar, a mesma pesquisa realizada

recentemente revelou que hoje 47% das famílias são

favoráveis ao sistema de ensino domiciliar. A sua aplicação

tem apresentado resultados favoráveis também na Alemanha,

na Inglaterra, Espanha e na França. Ignorar, portanto, a

experiência, seja por preconceito ou em decorrência de algum

dispositivo legal específico é manter-se fora do universo das

novas tecnologias e da nova pedagogia.

Para se ter uma idéia do que está acontecendo nessa

área, na Espanha, onde a freqüência à escola é obrigatória até

os 16 anos, um tribunal deu sentença favorável a pais que

ensinavam em casa ao filho de sete anos. Na Alemanha

escola em casa é ilegal, mas várias famílias processadas

judicialmente e multadas foram, entretanto, autorizadas a dar

continuidade à educação dos filhos domiciliarmente.

Difunde-se, portanto, a cada dia mais a idéia de que o

ensino domiciliar não interrompe o processo de educação de

crianças e adolescentes. Há problemas, evidentemente, mas

também virtudes como a contribuição para evitar que crianças

e adolescentes sejam submetidos à violência das ruas, que já

se estende às escolas, à influências danosas ao seu

desenvolvimento e ao uso de drogas, já que os pais podem

protegê-los, acompanhando de perto esses estudantes nas

suas atividades.

A grande resistência à educação domiciliar vem de

uma corrente de educadores que vê nesse modelo de ensino

prejuízos para a sociabilização dos estudantes. Sabe-se,

contudo, que também para esse problema vêm sendo

realizadas pesquisas e experimentos nos campos da

pedagogia, da psicologia e da sociologia com vistas a

encontrar novas soluções e alternativas.

Esse projeto traz, portanto, entre outros méritos, o de
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também ampliar o número de vagas nas escolas, ao estender

a educação para dentro dos lares dos estudantes. Amplia-se,

com isso, o espaço virtual das escolas e da responsabilidade

direta das famílias, tutores e até de professores”.

Com efeito, a par da autorização legal concedida por vários

países, são inúmeras as sociedades constituídas para a defesa judicial do

chamado home schooling. Têm, mesmo, chegado a esta Corte centenas de

emails , de famílias de várias nacionalidades, em que se pede apoio à causa

defendida pelos impetrantes, fatos estes a comprovar a existência de um

anseio social para a legitimação desse método educacional que, segundo

acima já se salientou, não está, de forma alguma, proibido no Brasil, seja

pela Constituição Federal, seja pela Lei de Diretrizes e Bases.

Não se pode, por esse motivo, “condenar” nenhuma família que

pretenda, desde que condições para tanto tenha, por amor aos filhos,

garantir-lhes a educação de forma alternativa à escola. Pelo contrário, o

esforço, que tal empresa demanda dos pais, em benefício unicamente dos

filhos, deveria a eles render apenas elogios, tanto da sociedade como do

Estado.

Não há, tampouco, como tipificar a conduta dos impetrantes

como delito de abandono intelectual. Pelo contrário, o único “crime” que se

lhes poderia imputar seria, in casu, o “desabandono intelectual”.

O crime de abandono intelectual está tipificado no artigo 246 do

Código Penal, que dispõe:

“Art. 246. Deixar, sem justa causa, de prover à instrução

primária de filho em idade escolar:

Pena – detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.”

Segundo Celso Delmanto, ao analisar o elemento objetivo do
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tipo, “deixar de prover tem a significação de não tomar as providências

necessárias. Assim, o agente omite-se nas medidas que podem propiciar

instrução primária (de 1º grau) de filho em idade escolar. Para a tipificação

impõe-se que a conduta seja sem justa causa (elemento normativo)” (in

“Código Penal Comentado”, 3ª edição, Renovar, 1991, p. 393)

Damásio E. de Jesus, nessa esteira, assevera que a conduta

delituosa “consiste na omissão das providências necessárias para que o

filho, dos sete aos catorze anos de idade, receba a instrução de primeiro

grau” e esclarece que o crime se consuma “quando o sujeito, após o filho

iniciar a idade escolar, deixa de tomar medidas necessárias para que ele

receba instrução, por tempo juridicamente relevante” (in “Código Penal

Anotado”, Editora Saraiva, 2ª edição ampliada e atualizada, 1991, p. 643).

Já Heleno Cláudio Fragoso ensina que o bem jurídico tutelado

“através da figura criminosa em questão é o interesse do Estado ' na

instrução a ser ministrada aos menores que constitui aliás, dever jurídico

dos pais'” e que se trata “de crime omissivo puro, pois a conduta consiste

em 'deixar de prover a instrução primária, sem justa causa, isto é, em omitir

as medidas necessárias para que seja ministrada ao filho instrução de nível

primário'” (cf. “Lições de Direito Penal”, vol. 2, 1984, p. 133, apud Alberto

Silva Franco, Rui Stoco, José Silva Júnior, Wilson Ninno, Sebastião Oscar

Feltrin, Luiz Carlos Betanho e Vicente Celso da Rocha Guastini, “Código

Penal e sua Interpretação Jurisprudencial”, vol. 1, tomo II, Parte Especial, 6ª

edição revista e ampliada, RT, ps. 3.179/3.180).

Como se pode observar pela leitura da inicial do mandamus,

bem como pelo exame dos demais elementos de convicção reunidos nos

autos, a conduta dos impetrantes, ao reverso, é comissiva, pois,

diuturnamente, se empenham em prover a educação primária de seus filhos

e “a obrigação se cumpre não somente pelo fazer freqüentar o filho escola

pública ou particular, como também ministrando em casa o ensino” (cf.

Nélson Hungria e Romão Côrtes de Lacerda, “Comentários ao Código Penal,

vol. VIII, Forense, Rio de Janeiro, p. 446).

A exigência de freqüência à escola, presente tanto na

Constituição como na Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da
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Educação Nacional), do mesmo modo, apenas pode ser interpretada de

forma a significar a necessidade do comparecimento periódico dos

estudantes à escola e não, necessariamente, presença diária no

estabelecimento de ensino.

Freqüentar está ligado à idéia de periodicidade. Freqüentar

vem de frequentare que significa repetição ou reiteração de eventos, fatos,

ou acontecimentos. Em nenhum dicionário da língua pátria está escrito que

freqüentar significa repetição diária. Convém transcrever, ilustrativamente, as

seguintes exposições sobre o sentido dessa palavra:

“Freqüente adj. 'assíduo, repetido, continuado' XVII.

Do lat. Frequens -entis ¦ freqüência XVI. Do lat. Frequentia ¦

freqüencí METRO XX ¦ freqüent AÇÃO XVI. Do lat.

Frequentatio –onis ¦ freqüent ADOR XVII ¦ freqüent AR XVII.

Do lat. frequentare ¦freqüent ATIVO 1813 ¦ Infreqüência 1844.

Do lat. infrequentia ¦INfreqüenta ADO 1873 ¦Infreqüente 1844.

Do lat. infrequens – entis” (cf. Antônio Geraldo da Cunha, in

“Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa,

Editora Nova Fronteira, 1982, Rio de Janeiro, p. 368).

“Frequentar , v. a. (do Lat, frequentare) Continuar, ir

muitas vezes, visitar a miude, conversar com frequencia

alguem, alguma casa, lugar, praça, templo: v.g. um mancebo

que frequenta esta cortezã; frequentar a casa de alguem; as

igrejas. § Fazer alguma cousa repetidas vezes; é menos que

amiudar: 'frequentar requerimentos com alguem'B. 4.2.3.

'frequentar os sacramentos' i. é, chegar-se a elles muitas

vezes. § Concorrer muitas vezes: v.g. o povo frequenta este

jardim. (Sòa o u; e em todos os deriv.)” (cf. Antonio de Moraes

Silva, in “Dicionário da Língua Portuguesa”, Tomo II 7ª edição

melhorada, e muito acrescentada, Lisboa, 1878, p. 60).
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“FREQUENS, ENTIS. Adj. Cic. Frequente,

numeroso, ordinário. Frequens Romæ: Cic. célebre em

Roma. Via frequens: Ovid. caminho frequentado ou trilhado.

Frequens auditorium: Cic. auditório numeroso.

Frequentissimi venerunt mercatores: Cic. os mercadores

vieram em grande número. Frequens est cum eo: Cic. está

sempre com ele. Frequentior. Comp. Cic. Frequentissimus.

Sup. Cic.” (cf. Geraldo de Ulhoa Cintra e José Cretela Junior,

in “Dicionário Latino-Português”, São Paulo, 1944, p. 451).

“Freqüentar Transitivo – Ir com assiduidade a;

visitar amiudadas vezes: “Êsses que FREQÜENTAM os reais

paços.” (Camões, Lusíadas, IX, 27.) ¦Viver na intimidade

de;conviver com: 'Os que me FREQÜENTAVAM, quando na

nossa terra havia a estabilidade do lar.” (Rui, C. Inglaterra290.)

¦ Tratar familiarmente; conversar: 'Francisco de Castro

reverenciava o Bluteau; porque estava habituado a

FREQÜENTÁ-LO.” (Rui, Réplica, n. 496.) ¦ Cursar, seguir

(aula, disciplina): 'FREQÜENTANDO o sexto ano, graduou-se

em doutor. ' (Aulete.) 'Ninguém pode submeter-se a exame

por mais de três vêzes, continue, ou não, a FREQÜENTAR o

ginásio.' (Rui, Q. Império, I, 412.) ¦ Repetir amiudadas vêzes:

'FREQÜENTAR requerimentos.' (Morais.)” (cf. Francisco

Fernandes, in “Dicionário de Verbos e Regimes”, Editora

Globo, Porto Alegre, 1979, p. 356).

“Freqüentar v. (sXV cf. FichIVPM ) 1 t.d. visitar com

freqüência, ir seguidamente a (algum lugar) 〈 não é de hoje que

ele freqüenta a casa da namorada 〉 2 t.d. conviver com, viver

na intimidade de 〈 sempre gostou de f. as altas rodas 〉 3 t.d.

cursar, estudar, seguir (colégio, curso, aula etc.) 〈 optou por f.
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o curso de francês do consulado 〉 4 t.d. fig. consultar (livros,

periódicos etc.) com certa regularidade 〈 o seu prazer é f.

velhos alfarrábios e dicionários 〉 5 t.d. ant. tornar freqüente,

repetir amiúde 〈 f. um hábito, um gesto, uma reflexão 〉 ¤ etim

lat. frequçnto, âs, âvi, âtum, âre 'freqüentar, ser assíduo junto a;

celebrar, festejar; fazer freqüente, repetir, reiterar; reunir em

multidão, acumular, amontoar, povoar, encher'; ver freqüent- ¤

ant desfreqüentar ¤ hom freqüente (1ª3ªp.s.), freqüentes (2ªp.s.)

/ freqüente (adj.2g.) e pl.; freqüentáveis (2ªp.pl.) / freqüentáveis

(pl. freqüentável [adj.2g.])” (cf. Antônio Houaiss, in “Dicionário

Houaiss da Língua Portuguesa”, Editora Objetiva, Rio de

Janeiro, 2001, p. 1390).

“Freqüentar . [Do lat. frequentare.] V.t.d. 1. Ir com

freqüência a; visitar amiudadas vezes: & “Começou a

freqüentar a casa de Augusta na qualidade de amigo e vizinho.”

(Machado de Assis, Histórias Românticas, p. 285.) 2. Conviver

com; viver na intimidade de: � freqüentar o meio artístico; & “

e Onofre foi acusado de receber esmolas das cortesãs, ... de

freqüentar os pagãos” (Eça de Queirós, Últimas Páginas, p.

293). 3. Consultar ou estudar amiúde: � freqüentar os

dicionários. 4. Cursar (estabelecimento de ensino): & “Renan

freqüentou os seminários de Issy e de Saint-Sulpice”

(Machado de Assis, Páginas Recolhidas, p. 143);

“freqüentavam escolas.” (Antônio Justa , Praia do Desterro,

p.8). [Pret. imperf. ind.: freqüentava, ...freqüentáveis,

freqüentavam; pres. subj.: freqüente, etc. Cf. freqüente, adj., e

freqüentáveis, pl. de freqüentável.]” (cf. Aurélio Buarque de

Holanda Ferreira, in “Novo Dicionário Aurélio da Língua

Portuguesa”, Editora Nova Fronteira, p. 942).

Ademais, ao se estudar tanto a disciplina constitucional como a
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regulamentação legal da matéria, fácil é constatar que o requisito da

freqüência diz respeito somente aos casos em que a educação é prestada

por estabelecimento de ensino diverso da casa do estudante. Ora, se o

ensino é ofertado em casa e a criança, obviamente, freqüenta a própria

casa, o que se exige é a presença do educando às aulas ou que ele, de fato,

assista a aulas. Não há, portanto, no sistema de educação em casa,

qualquer semelhança com o ensino a distância, que, com razão, apenas

deve ser permitido para períodos mais adiantados.

Convém rememorar, também, o disposto na alínea “c” do

inciso II do art. 24 da Lei de Diretrizes e Bases, que possibilita àquele, que

nunca cursou a escola, a classificação em alguma das séries do ensino

fundamental “independentemente de escolarização anterior, mediante

avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e

experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa

adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino”.

Infere-se, em face disso, que, se a qualquer momento,

qualquer cidadão pode ingressar no ensino fundamental, mesmo que não

tenha se deslocado um dia sequer à sala de aula, e, por exemplo, ser

classificado no último ano, de acordo com a análise do seu grau de

desenvolvimento e experiência, nada está a empecer que tal classificação se

dê anualmente, bimestralmente, mensalmente ou semanalmente, consoante

o regramento de cada instituição de ensino.

Impõe-se considerar, contudo, que o que se está a julgar no

caso presente não é o direito de todos os pais a educarem seus filhos em

casa, a ser exercido sem limites, mas sim o direito dos impetrantes, que

alegam e demonstram possuir condições para a realização dos objetivos

constitucionais referentes à educação.

É cediço que em mandado de segurança não cabe dilação

probatória. Todos os fatos devem estar documentalmente comprovados no

momento da impetração, ou seja, com a inicial devem estar presentes os

elementos necessários para o exame das provas. Uma vez juntados os

documentos, o juízo analisará a existência do direito liqüido e certo. E o
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resultado desse exame será fundamental para a concessão da segurança.

Na espécie, apresentaram os impetrantes documento

comprobatório de matrícula em estabelecimento de ensino particular, os

boletins das crianças (com médias nunca inferiores a 8), inúmeras provas,

comprovação de estarem os educandos cursando tênis, hipismo, música e

catequese fora do ambiente familiar, bem como fotografias e declarações de

vizinha e professores, tanto das disciplinas em que somente são aplicadas

as avaliações quanto daquelas em que há o efetivo comparecimento dos

alunos às aulas, no sentido de que seu desenvolvimento individual e social é

compatível com o das crianças da mesma idade e, em alguns aspectos, até

mesmo superior.

Evidencia-se, portanto, que estão cientes os pais-educadores

da perlustração de Aristóteles no sentido de que “quem é incapaz de viver

em sociedade, ou não tem necessidade disso, por se bastar a si mesmo,

por força tem de ser um animal ou um deus” (in “A Política”, I, 2, § 14, apud

Johannes Messer in ob. cit., p. 131). Os impetrantes, como pais, não

desejam que seus filhos sejam animais, tampouco são megalomaníacos a

ponto de julgar que estão criando deuses.

Dessa forma, comprovada documentalmente a capacidade

dos impetrantes para educarem seus filhos em casa e a indispensável

socialização das crianças, é admissível a impetração de mandado de

segurança, pois “o que se exige é prova preconstituída das situações e fatos

que embasam o direito invocado pelo impetrante” (cf. Hely Lopes Meirelles, in

“Mandado de Segurança”, RT, 12ª ed., p. 13/14) e, isso, in casu , ficou

sobejamente demonstrado.

Não há, pois, razão de temer que a solução deste caso crie

precedentes, uma vez que a sentença compõe litígios para casos concretos.

Se outras famílias apresentarem condições iguais ou assemelhadas à
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família dos impetrantes, ao invés de temer-se o precedente, deve-se

enaltecê-lo.

Impende realçar que o importante é o respeito à liberdade de

escolha dos pais. Se a eles é dado o direito de escolher entre escolas

públicas e particulares, por que privá-los do direito de educar seus próprios

filhos, submetendo essa educação às avaliações oficiais de suficiência ?

Quer-se também dizer que, se existirem pais mais qualificados

do que os impetrantes, a esses não se pode negar, igualmente, o direito de

opção, no sentido de enviarem seus filhos à escola, se assim entenderem

melhor para a prole.

O fundamental é aceitar-se o princípio do primado da família

em tema dessa natureza, mormente em Estado Democrático de Direito, que

deve, por excelência, adotar o pluralismo em função da cidadania e da

dignidade da pessoa humana.

Levada a obrigatoriedade de imposição da vontade do Estado

sobre a dos cidadãos e da família, menos não fora do que copiar modelos

fascistas, nazistas ou totalitários.

Vale lembrar, nada obstante, que os educandos devem ser

submetidos a freqüentes avaliações para se aquilatar a eficiência do ensino

ministrado em casa, de acordo com a discricionariedade da Administração,

a qual, de sua parte, não se poderá furtar de seu dever pela simples

ausência do requisito da freqüência diária à escola, uma vez que, como

acima já se ressaltou, tal requisito é subsidiário e somente se aplica aos

casos em que o ensino se dá integralmente na escola.

Tal aferição, contudo, levará em conta apenas o currículo

mínimo exigido pelo Estado, que, dessarte, também se não poderá opor a

que a esse currículo se acrescentem outras matérias e conhecimentos.

Diante do exposto, ouso discordar dos nobres votos já

proferidos, para conceder a ordem.
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É como voto.

Ministro FRANCIULLI NETTO
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2001/0022843-7 MS 7407 / DF

PAUTA: 26/09/2001 JULGADO: 14/11/2001

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOSÉ DELGADO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. WAGNER DE CASTRO MATHIAS NETTO

Secretária
Bela MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : CARLOS ALBERTO CARVALHO DE VILHENA COELHO - POR SI E
REPRESENTANDO

IMPETRANTE : MÁRCIA MARQUES DE OLIVEIRA DE VILHENA COELHO - POR SI E
REPRESENTANDO

ADVOGADO : ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA E OUTROS
IMPETRADO : MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

ASSUNTO: Administrativo - Ato

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Franciulli Netto
concedendo a segurança, pediu vista a Sra. Ministra Laurita Vaz."

Aguarda o Sr. Ministro Paulo Medina.

O referido é verdade. Dou fé.

Brasília, 14 de novembro de 2001

MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
Secretária

Documento: 46256 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJ: 21/03/2005 Página 42de 56



Superior Tribunal de Justiça

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7.407 - DF (2001/0022843-7)

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ:

Em apertada síntese, trata-se de Mandado de Segurança impetrado

por Pais que pretendem a tutela jurisdicional do Estado para garantir-lhes o

alegado direito líquido e certo de educarem em casa seus filhos menores,

afastando a obrigatoriedade do comparecimento regular ao estabelecimento de

ensino fundamental, onde iriam apenas para submeterem-se, juntamente com

os demais alunos, às avaliações periódicas.

Antes mesmo de apresentar minha convicção como Magistrada,

não poderia deixar de tecer breves comentários acerca da iniciativa dos

Impetrantes, Pais.

Sem qualquer intenção de criticar o sistema sócio-econômico que

tem prevalecido, o fato é que o ritmo hodierno de vida tem trazido como

conseqüência insofismável a diminuição do tempo de convivência familiar, o

que praticamente obriga os pais a confiarem boa parte de seus deveres para

com os filhos a terceiros.

E sem perder de vista essa realidade da chamada era da

modernidade, é digna de elogios a iniciativa desses Pais, que lutam para ter sua

prole mais próxima, numa demonstração clara de amor, carinho e dedicação,

transpondo as barreiras de um estilo de vida em que o tempo é escasso.

Não poderia, pois, deixar de consignar a minha admiração e prestar

reverências a esses Pais tão valorosos e ciosos de seus deveres.

Contudo, não posso me permitir olvidar da função em que estou

investida, qual seja, a de Juíza. E como tal, meu dever é de dirimir as querelas,

aplicando a Legislação vigente.

Boa ou ruim, adequada ou inadequada, retrógrada ou progressista,

oportuna ou inoportuna, é a Lei vigente, elaborada, discutida, votada,
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aprovada e sancionada por legítimos representantes do povo,

democraticamente eleitos, que deve disciplinar a vida em sociedade. É o

nosso sistema, que pode não ser o ideal, mas é o que temos.

Ao Magistrado cabe dizer o direito. A margem de atuação do Juiz

no exercício da função jurisdicional é, evidentemente, adstrita às balizas

estabelecidas pelo próprio Ordenamento Jurídico. Por mais que, por exemplo,

por convicções morais e religiosas, um Juiz não concorde com o aborto legal

(hipóteses previstas no art. 128 do Código Penal), não poderá, verificada a

hipótese, considerar a conduta ilícita, muito menos condenar o agente.

Adotamos o sistema tripartite de poderes. São independentes e

harmônicos entre si, consoante o Texto Constitucional. Não é dado a nenhum

deles invadir a área de atuação do outro. E, portanto, não cabe ao Poder

Judiciário, ao decidir as questões a ele submetidas, apresentar soluções que

extrapolem os limites legais. O significado do "justo" para as decisões judiciais

deve encontrar respaldo no Ordenamento Jurídico.

Portanto, vale ressaltar, o fórum adequado para se discutir a

justeza de tal ou qual determinação legal é o Parlamento, não o Judiciário.

Destarte, feitos esses breves comentários iniciais, passo a dirigir o

enfoque para o caso concreto.

Quando se busca a tutela jurisdicional do Estado-Juiz, deve-se

fazê-lo em consonância com as normas legais objetivas e processuais vigente.

Na hipótese em testilha, a via escolhida foi o mandado de

segurança, uma ação civil de rito sumário especial. Com já asseverou o

eminente Relator Ministro Peçanha Martins, o mandado de segurança

pressupõe a existência de direito líquido e certo, aferível de plano, posto em

posição antagônica ao ato impugnado. E é exatamente por isso que não se

admite dilação probatória ou incursões tais na seara legal que suscitem dúvidas

ou divergências flagrantes quanto à existência do direito alegado.
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Com efeito, verifica-se claramente o desatendimento aos requisitos

elementares do mandamus , porquanto, in casu , não só inexiste direito líquido e

certo, como a Lei determina expressamente o contrário do pretendido.

Reza a Constituição Federal, in verbis :

"Art. 208. O dever do Estado com a educação será
efetivado mediante a garantia de:

I - ensino fundamental obrigatório e gratuito,
assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele
não tiveram acesso na idade própria;

[...]
§ 2.º Compete ao Poder Público recensear os educandos

no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos

pais ou responsáveis, pela freqüência à escola. "

A propósito do que dispõe o citado dispositivo constitucional

considero relevante citar trecho do Parecer impugnado:

"Verifica-se, assim que a Constituição Federal aponta
nitidamente para a obrigatoriedade da presença do aluno na
escola, em especial na faixa de escolarização obrigatória (7 a 14
anos), instituindo para o Poder Público a obrigação de
recensear, fazer a chamada escolar e zelar para que os pais se
responsabilizem pela "freqüência à escola"." (fl. 38).

No mesmo diapasão, dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional (Lei n.º 10.287, de 20 de setembro de 2001), litteris :

Art. 5.º O acesso ao ensino fandamental é direito público
subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos,
associação comunitária, organização sindical, entidade de
classe ou outra legalmente constituída, e, ainda, o Ministério
Público, acionar o Poder Público para exigi-lo.

§ 1.º Compete aos Estados e aos Municípios, em regime

de colaboração, e com a assistência da União:

[...]
III - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela

freqüência à escola.

................................................................................................
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.........
Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e

médio, será organizada de acordo com as seguintes regras

comuns:

I - a carga horária mínima anual será de oitocentas

horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo

trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais,

quando houver;

[...]
VI - o controle de freqüência fica a cargo da escola,

conforme disposto no seu regimento e nas normas do respectivo
sistema de ensino, exigida a freqüência mínima de setenta e

cinco por cento do total de horas letivas para aprovação;"

Resta indubitável a exigência da Lei da freqüência escolar como

fator organizacional do sistema de educação. Esse aspecto foi bem delineado

no Parecer denegatório da pretensão - Parecer nº 34/2000 da Câmara de

Ensino Básico do Conselho Nacional de Educação - CEB/CNE.

Com efeito, a Lei nº 9.394/96 (LDBEN), além de determinar que

o ensino fundamental seja presencial na escola (art. 32, §4º), ainda exige um

mínimo de 75% de freqüência para aprovação (art. 24, inciso VI).

Assim, bem ou mal, com acerto ou desacerto, o fato é que há

disposição legal expressa (constitucional e infraconstitucional) determinando a

freqüência obrigatória, inclusive com a estipulação de carga horária mínima a

ser cumprida pela escola, bem como com a imposição de limite de faltas para

aprovação.

Como, então, proclamar a liquidez e certeza do direito dos autores,

se há perfeita compatibilidade entre o sistema constitucional e o legal, no que

diz respeito à exigência da freqüência escolar?

De outro lado, não poderia me esquivar de apresentar alguns

argumentos, agora não mais jurídicos, mas de natureza político-educacional,

em prol do atual sistema. E me arrisco a fazê-lo apenas como cidadã, mãe e
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com alguma experiência de alguém que já foi professora, diretora e secretária

geral de escolas de 1.º e 2.º graus, e ainda hoje exerce o magistério como

professora universitária.

Educar é um processo bastante complexo. E, portanto, não pode

ser encarado sob uma perspectiva singular, restrita. Há nesse processo

pressupostos éticos, políticos, e pedagógicos a serem observados, tendo em

vista o objetivo que se pretende atingir ao final.

Vivemos em um mundo onde o indivíduo, para ter uma

participação crítica e coerente, capaz de interferir com discernimento nos

rumos da sociedade e decidir o seu próprio destino, precisa interagir com ele.

E só assim se cresce.

A Escola, com diretrizes traçadas pelo Estado, refletindo a cultura

e os interesses da sociedade que representa, é uma das Instituições mais

importantes para firmar os pilares fundamentais, os princípios balizadores para

a formação do indivíduo, do cidadão.

E essa formação não se restringe aos aspectos formais de

conteúdos previamente estabelecidos. É mais que isso. O ambiente escolar

possibilita o convívio com o diferente, com o igual, com o parecido, com o

desconhecido. Aprende-se o significado da palavra participação. O aluno não é

um mero receptor passivo, ao revés, é provocado a interagir, a opinar, a

concordar ou discordar. Aprende-se o significado da palavra cidadão, do que é

cidadania.

Cumpre ressaltar que o papel da família nesse processo, por certo,

é fundamental e imprescindível. É uma preciosa fonte de referências. A

família, não só pode, deve engajar-se na formação do indivíduo. O que não

quer dizer que seja capaz de, sozinha, suprir todos os flancos.

Não creio que restringir o processo, limitando os filhos às

experiências dos pais, por melhor e mais bem intencionados que sejam, venha
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a ser uma boa opção.

De qualquer sorte, voltando às fronteiras do processo judicial,

pelas razões já expostas, com a vênia do eminente Colega que, com

substanciosas razões, demonstrou porque pensa de forma diversa, não vejo

como conceder a segurança pleiteada.

Acompanho o voto do eminente Relator, denegando a segurança.

MINISTRA LAURITA VAZ
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2001/0022843-7 MS 7407 / DF

PAUTA: 26/09/2001 JULGADO: 27/02/2002

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro LUIZ FUX

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. WAGNER DE CASTRO MATHIAS NETTO

Secretária
Bela MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : CARLOS ALBERTO CARVALHO DE VILHENA COELHO - POR SI E
REPRESENTANDO

IMPETRANTE : MÁRCIA MARQUES DE OLIVEIRA DE VILHENA COELHO - POR SI E
REPRESENTANDO

ADVOGADO : ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA E OUTROS
IMPETRADO : MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

ASSUNTO: Administrativo - Ato

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Laurita Vaz denegando a
segurança, pediu vista o Sr. Ministro Paulo Medina."

O referido é verdade. Dou fé.

Brasília, 27 de fevereiro de 2002

MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
Secretária
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7.407 - DF (2001/0022843-7)

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO MEDINA:

A impetração volta-se contra ato do Ministro da Educação que, homologando parecer

exarado pela Câmara de Ensino Básico do Conselho Nacional de Educação - CEB/CNE, negou

aos impetrantes o direito de ministrarem a educação fundamental aos filhos, no recesso do lar,

sem necessidade de frequência à escola regular.

O eminente Ministro Relator entendeu descabida a pretensão dos impetrantes, reputando

inexistente o alegado direito líquido e certo, por ausência de norma legal expressa. O

posicionamento foi acompanhado pelos Ministros Humberto Gomes de Barros, Eliana Calmon,

Francisco Falcão, Garcia Vieira e Laurita Vaz, o primeiro e a última apresentando declaração de

voto.

O Ministro Franciulli Netto manifestou entendimento divergente, fixando a correlação

entre as disposições constitucionais e legais sobre o direito à educação com os direitos de

liberdade, nestes açambarcados os direitos de livre organização da família e livre

desenvolvimento da personalidade.

Assentou o eminente Ministro a precedência da família ao Estado, especialmente no que

concerne à liberdade de escolha da forma de educação de seus filhos; a compatibilidade, com o

ordenamento jurídico pátrio, de todos os métodos de ensino que proporcionem o "pleno

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação

para o trabalho" (art. 205, caput , da CF); bem como a consagração do direito à educação,

com liberdade de aprendizado, respeitada a faculdade do indivíduo de se educar segundo a

própria determinação.

Procedeu, outrossim, à exegese dos dispositivos constitucionais e legais pertinentes ao

caso. Vê-se que o Culto Relator, a quem admiro e expresso minha amizade, firmou visão técnico

– jurídica praticamente intransponível. Lado outro, o Ministro Franciulli Netto, a quem testemunho

igual admiração e estima, buscou na largueza do seu pensamento, defender idéias controvertidas

em face da magnitude dos direitos.

Quanto a mim, nada mais teria a acrescentar, bastando fixar-me numa das interpretações

dispostas ao debate. Todavia, prefiro aos rumos seguros do direito, incorporar-me em

sensibilidade às incertezas dos atribulados caminhos da vida.

Permita-me, portanto, a Turma, expor minha participação, fazendo-o em voto-síntese.
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Buscando melhor sistematização, vale relembrar a dicção dos dispositivos constitucionais

tratados. Transcrevo:

"Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação

para o trabalho."

"Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o

saber;

III – pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de

instituições públicas e privadas de ensino (...)"

"Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia

de:

I - ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta

gratuita para todos os que a ele não tiverem acesso na idade própria;

(...)

§ 1o. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua oferta

irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

§ 3o. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental,

fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola. "

"Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado."

"Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e

à convivência familiar e comunitária, além de coloca- los a salvo de toda forma de

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão."

"Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os

filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou

enfermidade."
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Alguns destes dispositivos serviram de fundamentação tanto à posição majoritária, pela

denegação da pretensão, quanto à divergência. Interpretando-os, especificamente os artigos 205

e 208, § 3o, o eminente Relator reputou inexistente norma assecuratória do direito dos

impetrantes de educarem os filhos em casa, sem necessidade de freqüência à escola regular,

afirmando a impossibilidade de suprimento da lacuna legislativa, posto não haver regulamentação

do método educacional alternativo, pelo Poder Judiciário.

Observo, no entanto, em consonância com a exposição do Ministro Franciulli Netto, que

as normas constitucionais mencionadas implicam conclusão contrária.

Com efeito, a Constituição erige, como diretriz do sistema educacional, o princípio da

liberdade, traduzido na "liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento,

a arte e o saber" (inc. II, art. 206), em especificação à garantia genérica da liberdade,

assegurada no caput do art. 5o. Aliada à liberdade, o ordenamento constitucional assegura a

coexistência ou pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas e de instituições públicas

e privadas de ensino (inc. III, art. 206).

Dessa forma, a interpretação das normas constitucionais relativas à educação deve ser

pautada pelo referido princípio, sendo vedada a extração de conclusão que importe contrariedade

ao mesmo.

Geraldo Ataliba, em seu República e Constituição , obra de referência obrigatória,

aponta o papel determinante dos princípios constitucionais como condicionantes da interpretação

e eficácia das demais regras. Apoiado em lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, consignou o

autor:

"Princípio é, pois, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro

alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas,

compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e

inteligência, precisamente porque define a lógica e a racionalidade do sistema normativo,

conferindo-lhe a tônica que lhe dá sentido harmônico"

(...)´qualquer disposição, qualquer regra jurídica (...) para ser constitucional,

necessita estar afinada com o princípio (...) realizar seu espírito, atender à sua direção

estimativa, coincidir com seu sentido axiológico, expressar seu conteúdo . Não se pode

entender corretamente uma norma constitucional sem atenção aos princípios consagrados

na Constituição e não se pode tolerar uma lei que fira um princípio adotado na Carta

Magna. Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A desatenção

ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a
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todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade,

conforme o escalão do princípio violado, porque representa insurgência contra todo o

sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço

lógico e corrosão de sua estrutura mestra." (Ataliba, República e Constituição, Malheiros

Editores, 1998, p.34/35).

Como ressaltado, a Constituição assegura a liberdade de aprendizagem e ensino, não

elegendo concepção pedagógica exclusiva.

Estabelece a Carta Magna, por outro lado, a tarefa estatal de zelar junto aos pais ou

responsáveis, pela frequência à escola dos educandos no ensino fundamental.

Zelar, em conformidade com os léxicos, significa "administrar diligentemente, tomar

conta de (algo) com o máximo cuidado e interesse ", "cuidar", "velar", "proteger" ou "vigiar". A

afirmação permite inferir que o termo "zelar", no dispositivo constitucional, deve ser tomado como

um dever estatal de diligenciar e propiciar os meios e condições aos administrados,

especificamente os pais e educandos, para que estes últimos possam frequentar a escola.

A norma contida no § 3o do art. 208, nesse diapasão, não pode ser entendida, em

hipótese alguma, como obrigatoriedade ou exigência inafastável de freqüência dos menores às

aulas da escola regular, senão que o Estado deve propiciar os meios e incentivar essa frequência,

pena de ofensa às liberdades consagradas.

A Constituição não erige, no que concerne à educação, restrição expressa ao direito

fundamental de liberdade, especificamente a liberdade de aprendizado, o que significa "que tem o

indivíduo a faculdade de se educar segundo a própria determinação, desde que o método

escolhido proporcione seu pleno desenvolvimento, seu preparo para o exercício da

cidadania e sua qualificação para o trabalho" , como bem apontado pelo Ministro Franciulli

Netto.

Se o método escolhido prescinde da frequência à escola regular e, não obstante, alcança

os fins fixados na norma, é válido e está em conformidade com o ordenamento jurídico pátrio.

A legislação infraconstitucional sobre a matéria, por seu turno, deve ser interpretada em

conformidade com a disciplina constitucional assentada. Assim, a exegese das disposições da Lei

de Diretrizes e Bases deve ter em conta a defesa do direito à educação, ressalvada, sempre, a

liberdade de aprendizado.

Em conformidade com o exposto, as exigências contidas na lei federal, tais como a de

frequência mínima de 75% do total das horas letivas ministradas (inc. VI, do art. 24, da Lei
Documento: 46256 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJ: 21/03/2005 Página 53de 56



Superior Tribunal de Justiça

9.394/96), só podem ser consideradas em relação à educação tradicional, sendo essa, aliás, a

modalidade de ensino cuja disciplina legal se dirige, nos expressos termos de seu § 1o, do art. 1o

("Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio

do ensino, em instituições próprias").

A conclusão é a única possível diante da regra essencial da interpretação conforme a

Constituição, que impõe a exclusão de exegese que contravenha a Carta Magna.

Canotilho e Vital Moreira bem apontam a conotação que tal regra interpretativa tem

em relação aos direitos fundamentais:

"Uma das regras essenciais da interpretação das normas infraconstitucionais é

a interpretação conforme à Constituição (cfr. Supra, Cap. I, 2.3.3.).

No campo dos direitos fundamentais tal regra quer dizer, interpretação mais

favorável aos direitos fundamentais. Significa isto que, em caso de dúvida, deve

prevalecer a interpretação que, conforme os casos, restrinja menos o direito fundamental ,

lhe dê maior protecção, amplie mais o seu âmbito, o satisfaça em maior grau. No caso dos

direitos de liberdade, esta regra equivale, em certo sentido, ao velho princípio in dubio

pro libertate; no caso dos direitos sociais, traduz-se em eleger a interpretação que em

maior medida e para mais pessoas lhes der satisfação." (Fundamentos da Constituição,

Coimbra Editora, 1991, p. 143).

A adequada solução da controvérsia posta nos autos deve pautar-se, outrossim, pelos

preciosos indicativos fornecidos pela doutrina do princípio da subsidiariedade.

O referido princípio aponta no sentido da valorização da liberdade individual, não nos

moldes imperantes na época do Liberalismo, mas uma liberdade responsável e condicionada pelo

bem comum. Tem-se que os indíviduos (e as sociedades menores), por sua iniciativa e indústria,

devem buscar a realização de seus fins e do bem comum, devendo agir com liberdade, desde que

não prejudiquem o bem geral e os demais.

Nesse contexto, o Estado deve respeitar os indivíduos e as sociedades intermediárias

no exercício dos seus direitos, no cumprimento dos seus deveres e obrigações, sem suplantá-los

ou fazer as suas vezes, a menos que isso se faça necessário por circunstâncias excepcionais.

Visa-se com isso ao desenvolvimento das potencialidades e do exercício efetivo da liberdade,

com a assunção das correspondentes responsabilidades, por parte das sociedades menores e dos

indivíduos.

Incumbe ao Estado criar condições para que o indíviduo, pessoalmente, alcance a

realização de seus fins.
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Consequência do exposto é que o princípio da subsidiariedade aponta, como ressaltado

pelo Ministro Franciulli Netto, pela precedência da família ao Estado, especialmente no que

concerne à liberdade de escolha da forma de educação dos filhos.

Implicações do princípio da subsidiariedade (embora não explicitamente referido na

Constituição Federal de 1988), podem ser visualizadas, na consagração da família como base da

sociedade (art. 226) e na gradação do art. 227, que erige a educação como dever da família, em

primeiro lugar, secundada pela sociedade e pelo Estado.

A função de educar compete à família. Ao Estado reserva-se a missão de tutela e ajuda

na consecução deste direito-dever.

Na força do texto ainda corroborado por Fernando Cintra Pimentel assevera-se:

"No que tange à educação, o Estado tem, como um dever originário, exigir e

possibilitar a todos os cidadãos um certo grau de instrução e até um conhecimento

adequado das instituições do país. Mas que o Estado deva dar atenção especial à

educação não significa que ele próprio deva exercer, por si próprio, a função educativa.

Na atual situação percebe-se que o Estado pode não só subsidiar como suprir. A

única atuação incompatível, em si mesma, com a liberdade é o monopólio estatal do

ensino, uma vez que em se tratando de educação o dever é, pela ordem, da família, das

sociedades intermediárias e do Estado . (CINTRA, Fernando Pimentel. O princípio da

subsidiariedade no direito administrativo. Dissertação - Faculdade de Direito de São Paulo:

Universidade de São Paulo, 1993, p. 76).

Cumprindo a família, de forma excelente, como comprovado no caso dos autos, a

obrigação de prover à educação dos filhos, afasta-se a necessidade da interferência comissiva do

Estado, que deve se limitar à fiscalização das atividades dessa entidade social, para garantia da

efetivação dos fins constitucionalmente fixados, isto é, "pleno desenvolvimento da pessoa, seu

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho ".

Posto isso, invocando novamente as razões contidas no mediterrâneo e aprofundado voto

do Ministro Franciulli Netto, acompanho-o na divergência e concedo a ordem.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2001/0022843-7 MS 7407 / DF

PAUTA: 26/09/2001 JULGADO: 24/04/2002

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOSÉ DELGADO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. WAGNER DE CASTRO MATHIAS NETTO

Secretária
Bela MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : CARLOS ALBERTO CARVALHO DE VILHENA COELHO - POR SI E
REPRESENTANDO

IMPETRANTE : MÁRCIA MARQUES DE OLIVEIRA DE VILHENA COELHO - POR SI E
REPRESENTANDO

ADVOGADO : ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA E OUTROS
IMPETRADO : MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

ASSUNTO: Administrativo - Ato

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Prosseguindo no julgamento, a Seção, por maioria, denegou a segurança, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator, vencidos os Srs. Ministros Franciulli Netto e Paulo Medina."

Os Srs. Ministros Humberto Gomes de Barros, Eliana Calmon, Francisco Falcão, Laurita
Vaz e Garcia Vieira votaram com o Sr. Ministro Relator.

O referido é verdade. Dou fé.

Brasília, 24 de abril de 2002

MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
Secretária
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

APELAÇÃO CÍVEL. ECA. DIREITO À EDUCAÇÃO. 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO SISTEMA DE 
EDUCAÇÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. 
 
Inexistindo previsão legal de ensino na modalidade 
domiciliar, não há no caso direito líquido e certo a 
ser amparado na estrita arena do mandamus. 
Manutenção do indeferimento da segurança. 
 
APELAÇÃO DESPROVIDA. 

 
APELAÇÃO CÍVEL 
 

OITAVA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70052218047 
 

COMARCA DE CANELA 

V.D. 
.. 

APELANTE 

S.M.E.C. 
.. 

APELADO 

 

A CÓR DÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Oitava Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento 

ao recurso, nos termos dos votos a seguir transcritos. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores DES. RUI PORTANOVA (PRESIDENTE E REVISOR) E DES. 

LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS. 

Porto Alegre, 16 de maio de 2013. 

 
 

DES. RICARDO MOREIRA LINS PASTL,  
Relator. 
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R E L AT ÓRI O  

DES. RICARDO MOREIRA LINS PASTL (RELATOR) 

 
Trata-se de apelação interposta por VALENTINA D., 

representada pelos seus genitores, inconformada com a sentença que 

indeferiu o mandado de segurança impetrado contra ato da SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANELA, nos termos do art. 295, I, do 

CPC, combinado com o art. 10 da Lei n.º 12.016/09. 

 
Sustenta que a petição inicial é apta ao processamento, 

defendendo ter direito líquido e certo de ter educação domiciliar, em razão 

da insatisfação com os aspectos educacionais proporcionados pela 

autoridade coatora. 

 
Afirma que o direito de estudar em casa, pelo sistema 

conhecido como “Homeschooling”, dizendo que a frequência escolar em 

“turmas multiseriadas” lhe causa inúmeros problemas, tais como o convívio 

com alunos mais velhos, com sexualidade bem mais avançada, a existência 

de hábitos distintos, desde o linguajar até a própria educação sexual, 

referindo, ainda, que por princípio religioso discorda de algumas imposições 

pedagógicas do ensino regular. 

 
Discorrendo acerca dos malefícios da escola pública, manifesta 

que não há vedação legal para que o direito à educação possa ser exercido 

em casa, com os seus pais. 

 
Cita doutrina e legislação sobre a educação no Brasil. 

 
Refere que o mandando de segurança não pode ser extinto de 

plano, reprisando a possibilidade de ensino domiciliar. 
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Requer o provimento do recurso para que a sentença seja 

declarada nula. Subsidiariamente, postula a procedência do pedido, para 

que a segurança postulada seja concedida (fls. 94/118). 

 
Remetidos os autos para esta Corte, opinou o Ministério 

Público pela declinação da competência e, no mérito, pelo desprovimento do 

reclamo (fls. 123/129). 

 
Distribuído o reclamo à 3ª Câmara Cível, o nobre Des. Nelson 

Antônio Monteiro Pacheco declinou da competência para uma das Câmaras 

integrantes do 4º Grupo Cível (fls. 131/134), sendo a mim redistribuído (fl. 

138). 

 
A douta Procuradoria de Justiça ratificou o parecer anterior (fls. 

139 e 140). 

 
Registro que foi observado o disposto nos artigos 549, 551 e 

552, todos do CPC, tendo em vista a adoção do sistema informatizado. 

 

É o relatório. 

V O TO S  

DES. RICARDO MOREIRA LINS PASTL (RELATOR) 

 

Eminentes colegas, o recurso é próprio, tempestivo (interposto 

dentro do prazo legal, fls. 92 e 94) e preparado (fls. 119 e 120). 

 
A apelante impetrou o presente mandado de segurança 

postulando que a “autoridade impetrada respeite o direito de liberdade, 

abstendo-se de abrigá-la a frequentar as aulas na rede regular de ensino, 

permitindo a educação em casa, no período do ensino fundamental e do 
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ensino médio, por ser a melhor forma de educação, no entender da 

Requerente, diante das razões antes referidas, mas submetendo-se 

normalmente às avaliações regulares da instituição de ensino, no caso a 

Escola Municipal Santos Dumont de Canela/RS” (fls. 2/19). 

 
O magistrado, por sua vez, indeferiu o mandamus, referindo 

que o “mandado de segurança, consoante a redação do artigo 5º, inciso 

LXIX, da Constituição Federal, destina-se a amparar direito individual ou 

coletivo, líquido e certo, contra lesão ou ameaça de lesão decorrente de ato 

de autoridade. Ou seja, o direito deve estar comprovado de plano” e que “no 

caso em tela, a posição do impetrado não constitui abuso de direito. Está 

pautada no sistema educacional brasileiro, que não reconhece o ensino 

doméstico como uma das etapas da educação no país. Se esse método não 

tem reconhecimento legal, a impetrante não tem direito de adotá-lo como 

forma de ensino” (fls. 71 e 72), o que agora aqui é questionado. 

 
Adianto-lhes minha compreensão no sentido de que o apelo 

não merece êxito, respeitosamente, devendo ser mantida a sentença, ainda 

que por fundamento diverso. 

 
Como é consabido, é “titular do direito líquido e certo aquele 

que demonstrar, desde o ajuizamento da ação, a incontestabilidade do seu 

direito, mediante prova pré-constituída, em regra, consubstanciada em prova 

documental ou prova documentada, como, v. g., uma justificação ou uma 

produção antecipada”, dizendo respeito o direito líquido e certo, assim, “à 

desnecessidade de dilação probatória para elucidação dos fatos em que se 

fundamenta o pedido”, consoante escólio de Luiz Fux1. 

 

                                            
1 FUX, Luiz. Mandado de Segurança. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 46. 
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Nas palavras de Hely Lopes Meirelles2: 
 

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto 
na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a 
ser exercitado no momento da impetração. Por outras 
palavras, o direito invocado, para ser amparável por 
mandado de segurança, há de vir expresso em norma 
legal e trazer em si todos os requisitos e condições de 
sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for 
duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver 
delimitada; se o seu exercício depender de dilações e 
fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à 
segurança, embora possa ser defendido por outros 
meios judiciais. 

 

Nessa perspectiva, não merece prosperar o apelo manejado 

pela impetrante Valentina, uma vez que não se vislumbra prova pré-

constituída das suas alegações, inexistindo direito líquido e certo a amparar 

o pleito de ser educada pelo sistema de educação domiciliar. 

 

A esse respeito, por traduzir exatamente a compreensão que 

extraí do exame da situação em questionamento, peço vênia para adotar, 

como razões de decidir, os lúcidos fundamentos contidos no parecer 

ofertado nesta Instância pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. Eduardo Roth 

Dalcin, que esgotam, com absoluta propriedade, o exame da matéria: 

 
 O presente mandado de segurança versa, em 
síntese, sobre alegado direito da impetrante, menor 
impúbere, representada por seus pais, de estudar em 
casa, sem frequência à escola formal, o que, segundo 
o entendimento deles, não representa qualquer 
prejuízo à sua educação e ao seu acesso à 
Universidade (em razão dos novos sistemas de 
ingresso no Ensino Superior). 
 
 Inicialmente, a impetrante havia formulado 
pedido administrativo de autorização por parte do 

                                            
2 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. Editora Malheiros, 
32ª ed., p. 34. 
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Poder Público Municipal de realizar a sua educação 
por meio do denominado Sistema Domiciliar 
Educacional, o qual foi negado pela Secretaria 
Municipal de Educação3 (fl. 27), razão porque, na 
sequência, impetrou o presente mandado de 
segurança, cuja sentença indeferiu a petição inicial, 
nos seguintes termos (fls. 71/72): 
 

“O convívio em sociedade implica respeitar 
as diferenças que marcam a personalidade 
de cada indivíduo. Em tenra idade, a 
escola é o primeiro núcleo em que a 
pessoa se vê diante dessas diferenças. Há 
contato com colegas de diferentes 
religiões, cor, preferência musical, até de 
nacionalidades distintas, etc. 
O mundo não é feito de iguais. 
Uma criança que venha a ser privada 
desse contato possivelmente terá 
dificuldades de aceitar o que lhe é 
diferente. Não terá tolerância com 
pensamentos e condutas distintos dos 
seus. 
A escola é um ambiente de socialização 
essencial na formação dos indivíduos. Nela 
se aprende a conviver com o outro, 
desenvolvendo-se a alteridade necessária 
à vida em sociedade. 
Ademais, a orientação religiosa de um 
cidadão não se sobrepõe à observância 
das normais legais que regem o país em 
que vive. 
No Brasil, a educação é dever do Estado e 
da família, conforme estabelece o artigo 
205 da Constituição Federal. Assim sendo, 
foi devidamente regulamentada mediante a 
sua divisão em ensino infantil, 
fundamental, médio e superior. 
Consequentemente, cabe à impetrante 
frequentar o ensino regularmente 
estabelecido e reconhecido pelo Poder 
Público. Nada impede, evidentemente, que 

                                            
3 Em resposta ao pedido da apelante assim manifestou-se a Secretaria Municipal de educação: 
“Em resposta a sua solicitação de educar sua filha, no Sistema de Ensino Domiciliar, esta Secretaria, 
conforme decisão do Conselho Municipal de Educação e amparada na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional e Estatuto da Criança e do Adolescente, orienta para a imediata matrícula de 
Valentina Dias na rede regular de ensino, assim como o compromisso de frequência escolar.” 
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em horário não colidente com o da escola, 
tenha contato com outros métodos de 
ensino, inclusive religiosos, que seus pais 
entendam adequados ao seu desenvolvido 
físico e psíquico, até porque a formação 
moral compete à família.  
Se o aluno recebe uma boa educação em 
casa, estabelecendo os limites do certo e 
do errado, o que for ensinado na vida 
discente apenas acrescentará valores à 
sua formação. Não será, entretanto, capaz 
de mudar-lhe o comportamento a ponto de 
negar os ensinamentos que recebeu no lar. 
O mandado de segurança, consoante a 
redação do artigo 5º, inciso LXIX, da 
Constituição Federal, destina-se a amparar 
direito individual ou coletivo, líquido e 
certo, contra lesão ou ameaça de lesão 
decorrente de ato de autoridade. Ou seja, 
o direito deve estar comprovado de plano. 
Colho da doutrina: 
“Quando a lei alude a direito líquido e 
certo, está exigindo que esse direito se 
apresente com todos os requisitos para 
seu reconhecimento e exercício no 
momento da impetração. […] Se depender 
de comprovação posterior, não é líquido, 
nem certo, para fins de segurança. […] ” 
(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de 
segurança e ações constitucionais. 33ª 
ed., p. 37) 
No caso em tela, a posição do impetrado 
não constitui abuso de direito. Está 
pautada no sistema educacional brasileiro, 
que não reconhece o ensino doméstico 
como uma das etapas da educação no 
país. 
Se esse método não tem reconhecimento 
legal, a impetrante não tem direito de 
adotá-lo como forma de ensino.  
Inexiste, portanto, possibilidade jurídica do 
pedido. 
Colho da jurisprudência: 
[...]  
Desse acórdão extraio: 
“Os filhos não são dos pais, como pensam 
os Autores. São pessoas com direitos e 
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deveres, cujas personalidades se devem 
forjar desde a adolescência em meio a 
iguais, no convívio social formador da 
cidadania. Aos pais cabem, sim, as 
obrigações de manter e educar os filhos 
consoante a Constituição e as leis do País, 
asseguradoras do direito do menor à 
escola (art. 5º e 53, I, da Lei nº 8.096/90) e 
impositivas de providências e sanções 
voltadas à educação dos jovens como se 
observa no art. 129, e incisos, da Lei nº 
8.096/90 supra transcritos, e art. 246, do 
Código Penal, que define como crime 
contra a assistência familiar 'deixar, sem 
justa causa, de prover à instrução primária 
de filho em idade escolar', cominando a 
pena de 'detenção de quinze dias a um 
mês, ou multa, de vinte centavos a 
cinquenta centavos'.” 
Ante tais considerações, concluo que não 
há possibilidade de tramitação do feito por 
absoluta falta de amparo legal.  
Portanto, a exordial é inepta por conter 
pedido juridicamente impossível. 
Isso posto, INDEFIRO a inicial do presente 
mandamus, forte no artigo 295, inciso I, do 
Código de Processo Civil, combinado com 
o artigo 10 da Lei n. 12.016/09.” 

 
 Sem dúvida, a sentença recorrida merece ser 
mantida, porquanto se mostra correta a compreensão 
do magistrado a quo em relação aos fundamentos 
pelos quais entendeu incabível o pedido inicial.  
 
 A pretensão deduzida deve ser analisada, 
inicialmente, a partir do principal regramento do direito 
à educação: a Constituição Federal. A partir das suas 
normas e princípios deve ser vislumbrado o eixo 
central do sistema de educação vigente no país: 
 

Art. 205. A educação, direito de todos e 
dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 
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Art. 206. O ensino será ministrado com 
base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o 
acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de 
concepções pedagógicas, e 
coexistência de instituições públicas e 
privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais; 
[...] 
 
Art. 208. O dever do Estado com a 
educação será efetivado mediante a 
garantia de: 
I - educação básica obrigatória e 
gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, assegurada 
inclusive sua oferta gratuita para todos 
os que a ela não tiveram acesso na 
idade própria; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 59, de 2009) 
(Vide Emenda Constitucional nº 59, de 
2009) 
[...] 
§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e 
gratuito é direito público subjetivo. 
§ 2º - O não-oferecimento do ensino 
obrigatório pelo Poder Público, ou sua 
oferta irregular, importa responsabilidade 
da autoridade competente. 
§ 3º - Compete ao Poder Público 
recensear os educandos no ensino 
fundamental, fazer-lhes a chamada e 
zelar, junto aos pais ou responsáveis, 
pela freqüência à escola. 
[...] 
 
Art. 210. Serão fixados conteúdos 
mínimos para o ensino fundamental, de 
maneira a assegurar formação básica 
comum e respeito aos valores culturais 
e artísticos, nacionais e regionais. 
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§ 1º - O ensino religioso, de matrícula 
facultativa, constituirá disciplina dos 
horários normais das escolas públicas 
de ensino fundamental. 
§ 2º - O ensino fundamental regular será 
ministrado em língua portuguesa, 
assegurada às comunidades indígenas 
também a utilização de suas línguas 
maternas e processos próprios de 
aprendizagem. 
[...] 
 
Art. 214. A lei estabelecerá o plano 
nacional de educação, de duração 
decenal, com o objetivo de articular o 
sistema nacional de educação em regime 
de colaboração e definir diretrizes, 
objetivos, metas e estratégias de 
implementação para assegurar a 
manutenção e desenvolvimento do ensino 
em seus diversos níveis, etapas e 
modalidades por meio de ações integradas 
dos poderes públicos das diferentes 
esferas federativas que conduzam a: 
(Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 59, de 2009) 
I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - melhoria da qualidade do ensino; 
IV - formação para o trabalho; 
V - promoção humanística, científica e 
tecnológica do País. 
VI - estabelecimento de meta de aplicação 
de recursos públicos em educação como 
proporção do produto interno bruto. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 
59, de 2009) (GRIFEI) 

 
 Transcritos esses preceitos constitucionais e 
possível efetuar-se uma interpretação sistêmica e 
integrada com a extração das premissas a serem 
utilizadas como fundamentos à negativa do provimento 
da apelação. 
  
 Em primeiro lugar, está situado o cânone maior de 
ser a educação um dever do Estado e dos pais, 
cabendo ao primeiro grande parcela na sua promoção, 
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efetivação e controle, de modo a garantir não apenas 
o seu acesso, mas de, a partir dela (educação), 
viabilizar a cidadania em sua forma mais ampla, 
proporcionando ao estudante o pleno desenvolvimento 
de sua personalidade4 (artigo 11 do CC), ampliando as 
suas oportunidades no mercado de trabalho através 
da educação.  
 
 Vale ressaltar que para tornar esse sistema ainda 
mais amplo, foi atribuído à iniciativa privada o direito 
de promover a educação. Ou seja, há um amplo 
espectro de possibilidades, de modo a haver 
“liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber” (artigo 206, inciso II). 
 
 Contudo, essa liberdade na condução da 
educação dos filhos não significa a permissão aos pais 
de restringir indevidamente o direito social 
fundamental à educação (artigo 6º, caput, da CF).5 
 
 O segundo aspecto é bastante claro, sendo 
expresso no texto constitucional que o “acesso ao 
ensino obrigatório e gratuito é direito público 
subjetivo”, competindo ao “Poder Público recensear 
os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a 
chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela 
frequência à escola” (artigo 208, inciso I, e §§ 1º e 
3º).  
 
 Ou seja, não existe a liberdade referida na petição 
inicial de os pais “optarem” por um sistema 
educacional domiciliar, cujo controle pelo Poder 
Público é difícil em relação aos resultados, razão 
porque não está contemplado na legislação pátria 
como permissivo legal e alternativo, constituindo-se a 
frequência à escola em pressuposto necessário ao 
cumprimento da carga horária mínima de conteúdos a 
serem desenvolvidos na forma fixada na LDBE (artigo 
24, incisos I, da Lei nº 9.394/96).6 Portanto, o ensino é 

                                            
4 Os direitos da personalidade “são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício 
sofrer limitação voluntária.” – artigo 11 do CC. 
5 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 64, de 
2010) 
6 Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as 
seguintes regras comuns: 
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obrigatório e a frequência na escola é indispensável, 
não havendo previsão legal de ensino na modalidade 
domiciliar. 
 
 Portanto, desde já, emerge a premissa maior a ser 
observada na solução do presente conflito: o ensino é 
obrigatório e a frequência na escola é 
indispensável, não existindo previsão legal ou 
constitucional de ensino na modalidade domiciliar. 
 
 Em igual sentido, toda a estrutura da legislação 
infraconstitucional aponta para a inviabilidade do 
Sistema de Educação Domiciliar.  
 
 Na Lei de Diretrizes de Bases da Educação – 
LDBE (Lei nº 9.394/96) –, em seus artigos 1º, 2º e 3º, 
consta: 
 

Art. 1º A educação abrange os processos 
formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no 
trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. 
§ 1º Esta Lei disciplina a educação 
escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do 
ensino, em instituições próprias. 
§ 2º A educação escolar deverá 
vincular-se ao mundo do trabalho e à 
prática social. 
 
Art. 2º A educação, dever da família e do 
Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade 
humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu 
preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 
 
Art. 3º O ensino será ministrado com base 
nos seguintes princípios: 

                                                                                                                            
I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos 
dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver; 
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I - igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola;  
II - liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de 
concepções pedagógicas; 
IV - respeito à liberdade e apreço à 
tolerância; 
V - coexistência de instituições públicas e 
privadas de ensino; 
VI - gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais; 
VII - valorização do profissional da 
educação escolar; 
VIII - gestão democrática do ensino 
público, na forma desta Lei e da legislação 
dos sistemas de ensino; 
IX - garantia de padrão de qualidade; 
X - valorização da experiência extra-
escolar; 
XI - vinculação entre a educação escolar, o 
trabalho e as práticas sociais. 

 
 Com base nessas disposições legais, é possível 
afirmar-se que: (a) a educação se desenvolve por 
meio de instituições próprias; (b) a educação tem 
importantíssimo papel socializador e (c) a 
compreensão de liberdade na educação pressupõe o 
pleno desenvolvimento das potencialidades do 
educando e a convivência com a pluralidade de ideias 
que o cercam.    
 
 Afora isso, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/90), também, fixa 
importantes aspectos a serem respeitados pelo Poder 
Público e pelos pais, detentores do Poder Familiar, no 
processo educacional das crianças e adolescentes: 
 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam 
de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem 
prejuízo da proteção integral de que 
trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por 
lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de 
lhes facultar o desenvolvimento físico, 
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mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade. 
 
Art. 4º É dever da família, da 
comunidade, da sociedade em geral e 
do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. 
[...] 
 
Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente 
será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação 
ou omissão, aos seus direitos 
fundamentais. 
 
Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-
ão em conta os fins sociais a que ela se 
dirige, as exigências do bem comum, os 
direitos e deveres individuais e coletivos, e 
a condição peculiar da criança e do 
adolescente como pessoas em 
desenvolvimento. 
 
Art. 53. A criança e o adolescente têm 
direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, 
preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, 
assegurando-se-lhes: 
I - igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola; 
II - direito de ser respeitado por seus 
educadores; 
III - direito de contestar critérios avaliativos, 
podendo recorrer às instâncias escolares 
superiores; 
IV - direito de organização e participação 
em entidades estudantis; 
V - acesso à escola pública e gratuita 
próxima de sua residência. 
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Parágrafo único. É direito dos pais ou 
responsáveis ter ciência do processo 
pedagógico, bem como participar da 
definição das propostas educacionais. 
(GRIFEI) 

 
 Portanto, aos pais cabe assegurar o acesso à 
educação em sua plenitude, não podendo agir de 
modo negligente, pois é seu dever contribuir, em sua 
máxima extensão, para o “desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de 
liberdade e de dignidade”, observando-se a “condição 
peculiar da criança e do adolescente como pessoas 
em desenvolvimento”.  
 
 O processo educativo compreende a participação 
dos pais, os quais exercem o poder familiar e tem o 
dever de orientação e educação, mas isso, por si só, 
não lhes assegura o direito a reduzir ou suprimir os 
direitos da criança e do adolescente. O mesmo 
princípio da dignidade referido como fundamento ao 
pedido inicial somente terá a sua máxima efetividade 
consolidada quando for assegurado à criança e ao 
adolescente o direito subjetivo a uma educação 
pluralista em instituição de ensino habilitada, que 
possibilite o repeito a todas as formas de pensar, viver 
e práticas religiosas. E para isso é indispensável a 
frequência escolar enquanto pressuposto ao direito 
fundamental subjetivo à educação. 
 
 O direito à educação deve ocorrer em sua forma 
mais ampla, de modo a que cada indivíduo respeite a 
diversidade e os valores que formam nossa cultura, 
social e jurídica, e se constituem no único veículo pelo 
qual se formam cidadãos tolerantes e respeitadores da 
diversidade humana, a qual está amparada na 
Constituição Federal enquanto lastro no qual se 
sustenta o Estado Democrático de Direito (artigo 1º da 
CF).  
 
 Nesse sentido, está correta a observação feita 
pelo magistrado Franklin de Oliveira Netto quando diz 
que “O mundo não é feito de iguais”! A educação não 
é feita para iguais, máxime porque ela cumpre um 
importante papel na socialização do individuo para a 
vida adulta. Limitar a impetrante a um sistema de 
ensino domiciliar, isolando-a do convívio social e de 
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sua diversidade humana importa em negar-lhe a mais 
justa educação possível. 
 
 Não será mediante a recusa de frequência à 
escola que os seus valores morais e religiosos serão 
preservados. Ao contrário, o sistema doméstico de 
ensino tende a retirar-lhe o direito ao amplo acesso de 
informações e conhecimentos que a vida em 
sociedade pode oferecer-lhe. Mais do que negar o 
acesso amplo à educação em instituições oficiais por 
motivos meramente religiosos, que devem ser 
respeitados, mas não servem, nem podem negar o 
direito subjetivo obrigatório à educação, cujas 
adaptações devem ser efetuadas por meio de 
participação dos pais na vida escolar.  
 
 Assim, ao contrário do pretendido, os genitores da 
impetrante devem garantir-lhe a frequência na escola, 
a qual tem um importante papel na formação de uma 
sociedade livre, justa e solidária (artigo 3º, inciso I, 
da CF), pluralista na sua essência, de modo a 
“promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação” (artigo 3º, inciso III, da CF). 
Este é o processo que precisa ser respeitado à 
formação de verdadeiros cidadãos (artigo 1º, inciso II, 
da CF), portadores de dignidade e tolerância, de modo 
a, no mínimo, compreender e respeitar aquilo que lhes 
é estranho e conflitante com o seu modo de ser e 
pensar.  
 
 Ademais, como afirmado na petição inicial, os pais 
da apelante têm plenas condições econômicas de 
custear-lhe o ensino (vide fl. 05), razão pela qual 
devem, se entender adequado, procurar no ensino 
privado, ou mesmo público, uma instituição 
educacional que atenda as suas necessidades 
pedagógicas e religiosas. Existem diversas escolas 
mantidas por instituições religiosas que, com certeza, 
respeitam os princípios da formação religiosa e, por 
certo, são compatíveis com a compreensão de mundo 
dos pais da impúbere.  
 
 Portanto, observada o conflito de princípios e 
direitos fundamentais, no caso concreto, é necessária 
a obrigatória relativização da ideologia religiosa ou das 
crenças pessoais dos genitores diante da prevalência 
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do direito subjetivo à educação da 
criança/adolescente. 
 
 Não há, portanto, direito líquido e certo da 
impetrante (artigo 1º da Lei nº 12.016/09) de ser 
educada pelo Sistema de Educação Domiciliar.  
 
 Por fim, recordo a existência de precedente do 
Superior Tribunal de Justiça – STJ –, cuja decisão foi 
nesse sentido, envolvendo situação idêntica a destes 
autos: 
 

MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO 
FUNDAMENTAL. CURRICULO 
MINISTRADO PELOS PAIS 
INDEPENDENTE DA FREQUÊNCIA À 
ESCOLA. IMPOSSIBILIDADE. 
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 
CERTO. ILEGALIDADE E/OU 
ABUSIVIDADE DO ATO IMPUGNADO. 
INOCORRÊNCIA. LEI 1.533/51, ART. 1º, 
CF, ARTS. 205 E 208, § 3º; LEI 9.394/60, 
ART. 24, VI E LEI 8.096/90, ARTS. 5º, 53 
E 129. 
1. Direito líquido e certo é o expresso em 
lei, que se manifesta inconcusso e 
insuscetível de dúvidas. 
2. Inexiste previsão constitucional e 
legal, como reconhecido pelos 
impetrantes, que autorizem os pais 
ministrarem aos filhos as disciplinas do 
ensino fundamental, no recesso do lar, 
sem controle do poder público 
mormente quanto à frequência no 
estabelecimento de ensino e ao total de 
horas letivas indispensáveis à 
aprovação do aluno. 
3. Segurança denegada à míngua da 
existência de direito líquido e certo. 
(MS 7.407/DF, Rel. Ministro FRANCISCO 
PEÇANHA MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 24/04/2002, DJ 21/03/2005, p. 
203) (GRIFEI) 

 

ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao recurso. 
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DES. RUI PORTANOVA (PRESIDENTE E REVISOR) - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS - De acordo com o(a) Relator(a). 

 

DES. RUI PORTANOVA - Presidente - Apelação Cível nº 70052218047, 

Comarca de Canela: "NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: FRANKLIN DE OLIVEIRA NETTO 
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