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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 OITAVA CÂMARA CÍVEL

Nº 70052218047 COMARCA DE CANELA

V.D.
..

APELANTE

S.M.E.C.
..

APELADO

A C Ó R D Ã O

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.

1



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RMLP
Nº 70052218047
2012/CÍVEL

R E L A T ÓR IO

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 T OS

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 - igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola; 

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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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,
mental,  moral,  espiritual  e  social,  em
condições de liberdade e de dignidade.
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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.
Parágrafo  único.  É  direito  dos  pais  ou
responsáveis  ter  ciência  do  processo
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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
sua diversidade humana importa em negar-lhe a mais
justa educação possível.
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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
do  direito  subjetivo  à  educação da
criança/adolescente.
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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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