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EXCELENTíSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE 

CANElA/RS. 

REQUERIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO 

E CONCLUSÃO EM CARATER DE 

URGÊNGA SOB PENA DE 

PERECIMENTO DE DIREITO. 

VALENTINA DIAS, brasileira, menor, 

representada por seus pais Moisés Pereira Dias, 

brasileiro, casado, administrador, RG 

1075352996, CPF 939365670-34 e Neridiana Dias 

RG7075352976, CPF 804235400-25, brasileira, 

casada, do lar, todos residentes na Estrada 

Theobaldo Mayer, 360 Linha Vinte oito, Gramado 

-RS CEP 95670-000, por seu procurador 

signàtário, com endereço profissional constante 

do instrumento de mandato em anexo(doc. 01), 

vem respeitosamente a V.Exa. impetrar 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

LIMINAR 

contra ato da Secretária Municipal de Educação 

de Canela/RS, integrante do Município de 

Canela/RS com endereço na rua Borges de 

:i!L.~~:U:~f.!'lL'~.f4U~~ ..... zat=9~~#k:mz::;;eMM!!"ti 3m lIfl!."-_'?EIt!3~.L!aJ!E.~4tL3&b!.t:em Li 1i"~'%jiJ;QJ~.I'wm:;Uaç. g .. tiIii!.th#!l'b.ztSW!U4i 
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Medeiros, 926, Canela/RS, o que faz com base no 

artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e 

na Lei nº 12.016/2009, bem como nos substratos 

fáticos e jurídicos a seguir expendidos: 

I. DOS FATOS 

A impetrante é menor, nascida em 21.08.2000 (doc. 

02). Até o ano de 2011 estudou na Escola Municipal Santos Dumont e 

insatisfeita com aspectos educacionais proporcionados pela Impetrada 

solicitou em 2012 o direito de estudar em casa pelo sistema. conhecido 

como 'homeschooling1'. Requereu junto à Impetrada o direito de ser 

educada em casa, pelos seus pais. Entende que o ensino multiseriado 

disponibilizado pela Impetrada, no qual estudou até o ano de 2011 não 

tem representado o melhor método de educação, com a coexistência de 

alunos de várias idades e diversas séries. 

Recebeu a seguinte resposta, a qual no seu 

entendimento evidencia ato ilegal proferido por autoridade pública (doc. 

03): 

1 O ensino doméstico é sempre a partir de casa e os tutores ou professores são pessoas 
da própria família ou comunidade, regra geral os pais. Este ensino pode ou não ser 
apoiado por uma escola, que pode providenciar explicações para os pais-tutores, ou um 
ambiente social para que a criança possa passar algumas horas da semana com outras 
crianças da mesma idade que frequentam a escola. 

O currículo pode ser dirigido, sendo bastante semelhante ao existente nas escolas, ou os 
pais-tutores podem seguir um currículo livre, ou mesmo a ausência de currículo, 
permitindo à criança que aprenda de forma auto-didáctica. Esta última forma de ensino 
doméstico teve como principal proponente o educador americano John Holt (1923-
1985), que cunhou o termo unschooling (lides-escolar") em 1977 na sua revista Growing 

f 

Without Schooling. A 
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"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 com a freqüência escolar." 

Diante desta decisão, entende a Impetrante que foi 

atingido seu direito de liberdade intelectual e física, pois não pretende 

seguir a determinação da autoridade pública. 

Entende que o convívio com alunos de várias idades 

não reflete um critério ideal de convivência e socialização, quer por 

aspectos sociais, quer por aspectos morais, quer por aspectos religiosos e 

até sexuais, vejamos detalhadamente as questões supra: 

Por melhor que seja a intenção da Impetrada em 

fornecer uma educação pública de qualidade, a existência de turmas 

multiseriadas causa problemas, tais como: convívio com alunos mais 

velhos, com sexualidade bem mais avançada - o que é normal para a 

idade - mas não é aconselhável para uma menina de 11 anos, como no 

caso a Impetrante. Da mesma forma, os hábitos entre as crianças com 

diferentes idades são distintos, desde o linguajar (utilização de palavrões e 

palavras impróprias) até a própria educação sexual que culmina em ser 

antecipada, quer pelo convívio com colegas mais velhos, quer porque 

atualmente a sexualidade está ganhando atenção cada vez mais cedo nos 

planos de ensino das instituições de ensino regular, quer sejam públicas, 

quer sejam privadas. 

Importa referir que a Impetrada, aqui representada 

pelos pais, discorda desta antecipação do ensino quanto à sexualidade e 
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igualmente entende que o convívio em turmas multiseriadas é prejudicial 

à sua formação. 

Ademais, por princípio religioso a Impetrante discorda 

de algumas imposições pedagógicas do ensino regular, como por exemplo, 

a questão atinente ao evolucionismo e à Teoria de Charles Darwin. Com 

efeito a Impetrante é Cristã (Criacionista) e não aceita viável ou crível que 

os homens tenham evoluído de um macaco, como insiste a Teoria 

Evolucionista. 

Em interessante artigo intitulado A Crise da Educação, 

publicado no jornal Zero Hora, de 30/04/2012, o Procurador de Justiça 

Luis Alberto Thompson Flores Lenz assim se posiciona sobre a educação 

pública brasileira (doc. 04): 

IIÉ com tristeza que recentemente tivemos a oportunidade de 

ler matéria jornalística que retrata a situação de penúria da escola pública brasileira. 

Isso se reflete nos elevadíssimos índices de repetência, que no 

Ensino Médio gaúcho alcançam o inacreditável percentual de 21,4%, ensejando um 

prejuízo de R$ 406 milhoões para os cofres públicos. 

Tal situação denota uma transição de um sistema educacional 

que, embora limitado em sua extensão, era modelar, para um aparato escolar de 

acesso generalizado, mas que infelizmente, na melhor das hipóteses, pode-se 

entender como deficiente ..... " 

A impetrante tem condições econômicas de estudar em 

casa, com a contratação de professores para as diversas disciplinas e se 

propõe a prestar provas regularmente, mas entende que tem o direito de 

não freqüentar a Escola porque discorda do sistema convencional e 

público de educação. Logo, não pode ser obrigada a freqüentar a Escola e 

a conviver com alunos de diversas idades, num método de educação 

n 
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multiseriada que é prejudicial à sua instrução e ao seu desenvolvimento 

pessoal. 

DIREITO 

Aspectos Jurídicos do Ensino Domiciliar no Brasil 

A inexistência de expresso tratamento legislativo e 

constitucional sobre o tema 

o ensino domiciliar, como substituto do ensino escolar, não é 

proibido expressamente por nenhuma norma no ordenamento jurídico 

brasileiro, seja constitucional, legal ou regulamentar. Nem, tampouco, é 

expressamente permitido ou regulado por qualquer norma. O fundamento 

dessa omissão é bastante simples: o assunto somente está sendo debatido no 

Brasil recentemente e, ainda, de forma tímida. 

Existe, pois, uma lacuna na legislação brasileira: os dois 

principais documentos que tratam de educação (Constituição Federal- CF, art. 

205 a 214, e Lei 9.394/98 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB) 

sequer mencionam a educação domiciliar. Também não consta dos debates 

legislativos que deram origem a esses textos a discussão a respeito da 

educação domiciliar. 

Mesmo em casos como esse, não se pode deixar de 

caracterizar um fenômeno social como legal ou ilegal, pois não existem fatos 

"alegais", ou seja, à margem do Direito. Apenas essa omissão já é suficiente 

para, de forma preliminar, declarar a validade da educação domiciliar, pois a 

CF tem como um dos pilares o princípio da legalidade (art. 5°, li), que 

considera lícita qualquer conduta não expressamente proibida em lei. 

Duas questões fundamentais 

Como a mera inexistência de proibição ainda pode gerar 

dúvidas naqueles que consideram o tema por demais estranho, deve ser 

verificada, então, a adequação do fato em discussão ao espírito das normas 

vigentes. Em outros termos, além de não existir norma expressamente 
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proibitiva, procurar-se-á determinar a existência ou não de normas que apoiem 

a aplicação do ensino domiciliar. 

A questão da licitude ou ilicitude da educação domiciliar será 

analisada gradativamente, ao se procurar responder a algumas perguntas 

essenciais. Ao responder essas perguntas, procurar -se-á seguir a hierarquia do 

ordenamento jurídico brasileiro: Constituição Federal, tratados internacionais 

de direitos humanos (no caso, a Declaração Universal dos Direito Humanos -

DUDH, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de 

dezembro de 1948) e leis ordinárias (no caso, a LDS, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente - ECA - e o Código Civil - CC). 

A primeira questão essencial é: a quem compete prover a 

educação? 

Não há controvérsia a esse respeito, sendo a obrigação 

compartilhada entre a família e o Estado, conforme demonstram os seguintes 

dispositivos: 

Art. 205 CF. 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 (CF - grifou-se). 

Art. 2° LOS. 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 (LOB - grifou-se). 

Sendo o Estado e a família responsáveis pela educação, a 

próxima pergunta é: a qual deles compete a primazia na educação dos filhos 

menores? 

A resposta é dada de forma cristalina, respectivamente, na 

OUOH e no CC: 

Advocacia Cível- Rua Senador Annibal Di Primio Beck n. 95, Porto A1egre/RS - Brasil- CEP 90480-180 
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3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de 

instrução que será ministrada a seus filhos (artigo XXVI- grifou-se). 

Art. 1.634. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos 

menores: 

I - dirigir-lhes a criação e educação (grifou-se); 

Portanto, os pais têm os deveres de educar e de dirigir a 

educação dos filhos e, para cumpri-los, podem utilizar-se dos métodos que 

acharem mais pertinentes: matricular os filhos em uma escola, ensiná-los em 

casa ou utilizar qualquer outra forma intermediária. Nesse sentido, o Estado 

somente pode tomar para si a educação do menor, caso a família não tenha 

vontade ou condições de educá-lo em casa. 

Por cautela, porém, devemos considerar a conclusão 

alcançada no parágrafo anterior como, ainda, provisória. Para torná-Ia 

definitiva, é necessária a apreciação de todos os dispositivos constitucionais, 

legais e regulamentares pertinentes à matéria. 

Aspectos constitucionais 

Inicialmente, deve ser analisado o art. 208 da CF: 

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; 

( ... ) 

§ 30 - 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. 

O inciso I do mencionado artigo não obriga à escolarização, 

mas à educação, que é conceito bem mais amplo. Sua interpretação é bastante 

.IUI 
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simples: a educação, que começa com o nascimento do indivIduo, deve 

assumir uma feição formal quando ele tem de 4 a 17 anos, ou seja, deve 

cumprir as finalidades enumeradas no art. 203 da CF: 

1. pleno desenvolvimento da pessoa; 

2. seu preparo para o exercício da cidadania; e 

3. sua qualificação para o trabalho. 

Para alcançar essas finalidades, os pais podem, se tiverem as 

condições necessárias, educar os filhos em casa. Mais ainda: de qualquer 

forma, a educação deve ser realizada em casa. A própria CF reconhece isso ao 

dispor, no art. 229, que "os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 

menores". Portanto, a educação domiciliar não apenas é permitida, mas 

também exigida dos pais. 

Por questões meramente práticas, a imensa maioria dos pais 

prefere delegar parte da educação à escola, seja pública ou privada. 

Geralmente, não há tempo, conhecimento ou disposição para ensinar os filhos 

em casa. Trata-se de uma opção majoritária, sustentada e amparada pela CF, 

que prevê a existência de escolas públicas e privadas. 

Há, porém, uma minoria, que não aceita delegar nenhuma 

atribuição educacional à escola, que prefere exercer de modo absoluto uma 

atribuição que, na maior parte da história da humanidade, sempre foi da 

família. Em qualquer democracia constitucional, essa minoria, como qualquer 

outra, deve ser respeitada, com base no pluralismo político (CF, art. 10
, V) e, 

mais especificamente, no "pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas" 

(CF, art. 206, 111), um dos princípios fundamentais do ensino. 

Juridicamente, a questão da delegação sempre envolve 

precedência e hierarquia, ou seja, o delegante é aquele que tem a 

competência, o dever de praticar determinado ato e que pode, voluntariamente, 

transferir parte das suas atribuições para outra pessoa, o delegatário. Essa 

~ ___ ZA 
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transferência pode ser revogada a qualquer tempo, sendo que o delegatário 

somente tem os poderes expressamente conferidos pelo delegante. 

Nesse sentido, não pode haver dúvida de que, em termos 

históricos, antropológicos e políticos, a família tem precedência sobre o Estado. 

Essa situação é reconhecida expressamente pela CF, que dispõe: "Art. 226. A 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado". O Estado é, 

portanto, uma estrutura auxiliar à família, que deve, geralmente, apoiá-Ia; e, 

apenas excepcionalmente, substituí-Ia, quando esta mostrar-se sem força 

suficiente para prover as necessidades básicas de seus membros. 

Assim, o § 30 do art. 208, referido anteriormente, deve ser 

interpretado em consonância com todos os dispositivos constitucionais, e não 

de forma isolada. Isso significa que cabe ao Poder Público zelar pela 

frequência à escola apenas das crianças e adolescentes que não recebam o 

ensino domiciliar. 

Em síntese: constitucionalmente, a educação domiciliar é 

um dever da família, que perde boa parte do sentido de sua existência se 

não provê-Ia para seus membros mais frágeis. Também é um direito 

individual dos pais, que somente deixarão de exercê-lo se não puderem 

ou não quiserem. 

Aspectos infraconstitucionais 

O art. 60 da LDB determina aos "pais ou responsáveis efetuar a 

matrícula dos menores, a partir dos seis anos de idade, no ensino 

fundamental". Esse dever, porém, não se aplica aos pais que optaram pelo 

ensino domiciliar por um motivo muito simples: o objeto da lei não é a 

educação em geral, mas apenas aquela ministrada nas escolas: "esta Lei 

disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por 

meio do ensino, em instituições próprias" (art. 10
, § 10

). Defender interpretação 

diversa seria como pretender aplicar o Código de Trânsito Brasileiro, que trata 

apenas dos veículos terrestres, a aviões e navios. 

Mesmo que, apenas por hipótese, a LDB seja considerada 

como uma lei aplicável a qualquer modalidade de ensino, deve-se atentar para 

o fato de que ela mesma não exige que o aluno da educação básica (formada 
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pela educação infantil e pelo ensino fundamental e médio) tenha escolarização 

anterior: 

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, 

será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: 

( ... ) 

11 - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a 

primeira do ensino fundamental, pode ser feita: 

( ... ) 

c) 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; 

o dispositivo referido permite expressamente que um aluno 

ingresse em algum dos níveis da educação básica sem necessidade de ter 

freqüentado anteriormente a escola: basta a realização de uma avaliação que 

meça seu grau de desenvolvimento. Trata-se de simples regra de bom-senso, 

que determina prioridade do efetivo aprendizado sobre o mero comparecimento 

em sala de aula. 

o mesmo bom-senso foi utilizado pelo Governo Federal ao 

estabelecer que a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) tem 

como consequência a expedição de um certificado de conclusão do ensino 

médio. Essa norma está contida na PORTARIA NORMATIVA N° 4, DE 11 DE 

FEVEREIIRO DE 2010, expedida pelo Ministro da Educação: 

Art. 10 O interessado em obter certificação no nível de 

conclusão do ensino médio ou declaração de proficiência com base no Exame 

Nacional do Ensino Médio - ENEM deverá acessar o sítio eletrônico 

(http://sistemasenem2.inep.gov.br/Enem2009/), com seu número de inscrição e 

senha, e preencher o formulário eletrônico de solicitação de certificação, de 

acordo com as instruções pertinentes, até o dia 31 (trinta e um) de março de 

2010. 

!!~._ l!:ms!fIID!8lPJ2~ __ •• _~_ _ ___ ~~.!S...!!__'L.._.._~ __ lf_.......L..~ 
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Art. 2° O interessado deverá observar os seguintes requisitos: 

I - ter 18 (dezoito) anos completos até a data de realização da 

primeira prova do ENEM; 

11 - ter atingido o mínimo de 400 pontos em cada uma das áreas de 

conhecimento do ENEM; 

111 - ter atingido o mínimo de 500 pontos na redação. 

Parágrafo único. Para a área de linguagens, códigos e suas 

tecnologias, o interessado deverá obter o mínimo de 400 pontos na prova objetiva e, 

adicionalmente, o mínimo de 500 pontos na prova de redação. 

Art. 3° O INEP disponibilizará às Secretarias de Educação dos 

Estados, Municípios e do Distrito Federal e aos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia as notas e os dados cadastrais dos interessados, nos termos do 

art. 1°, por meio do sítio (http://sistemasenem.inep.gov.brIEnemSolicitacao/ 

Art. 4° Compete às Secretarias de Educação e aos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, definir os procedimentos para 

certificação no nível de conclusão do ensino médio com base nas notas do ENEM 

2009. 

Nessa portaria, há um dispositivo de suma relevância: o art. 2°, 

que enumera os requisitos para a obtenção do certificado de conclusão do 

nível médio: o postulante precisa apenas ter 18 anos e alcançar uma 

pontuação mínima. A relevância do dispositivo está exatamente naquilo que 

omite, pois não requer, para a obtenção do certificado, a comprovação de que 

foram concluídas regularmente todas as séries do ensino fundamental. e médio. 

Assim, aquele que foi educado em casa poderá fazer o 

ENEMe, caso preencha os requisitos, conseguir um certificado de 

conclusão do ensino médio. Implicitamente, o Ministério da Educação 

reconheceu como válida a educação domiciliar, adotando uma noção 

material de ensino médio (determinado nível de desenvolvimento intelectual) ao 

invés da tradicional concepção formal (número de séries frequentadas pelo 

aluno na escola). 
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Ainda existem duas leis cuja interpretação precisa ser bem 

compreendida: o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei 8.069, de 

13 de julho de 1990) e o Código Penal - CP (Decreto-Lei 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940). 

o art. 55 do ECA contém uma norma, à primeira vista, bastante 

peremptória: "os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos 

ou pupilos na rede regular de ensino". Em uma interpretação isolada, parece 

não haver opções para os pais: mesmo a contragosto, estariam obrigados a 

matricular os filhos nas escolas. 

Porém, obviamente, não existe norma isolada no sistema 

jurídico. Toda interpretação deve ser sistemática, ou seja, deve considerar o 

conjunto das normas jurídicas. E, como visto, há normas constitucionais, legais 

e regulamentares que permitem o ensino domiciliar. Sobrepondo-se às regras 

infraconstitucionais temos os Tratados Internacionais, dos quais o Brasil é 

signatário. 

Neste caso, há uma peculiaridade, pois o ECA tem um artigo 

que determina um modo especial de interpretação de suas normas: "Art. 6° 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". 

Trata-se da doutrina da proteção integral, que requer prioridade 

absoluta à criança e ao adolescente, considerando a efetivação de seus 

direitos como o norte para a interpretação do ECA. A questão, assim, torna-se 

bastante simples: qualquer norma dessa lei deixa de ser obrigatória se for 

demonstrado que, no caso concreto, sua aplicação não reflete o melhor 

interesse do menor. 

Além disso, a lei contém o vício já examinado em outros casos: 

a educação domiciliar nem chegou a ser discutida durante a sua tramitação. 

Mais ainda: à época de sua promulgação, nem se sabia, no Brasil, da 

existência dessa modalidade de educação. Nesse sentido, a opção era muito 
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clara: deveria ser imposta a matrícula em estabelecimento escolar porque a 

alternativa conhecida à época era, simplesmente, a ausência de instrução. 

Pois bem. O art. 55 do ECA deve ser interpretado 

restritivamente, ou seja, somente estão obrigados a matricular os filhos na 

escola, os pais que não quiserem ou não puderem prover adequadamente 

o ensino domiciliar. 

É preciso fazer uma referência ao Conselho Tutelar, previsto 

nos art. 131 a 135 da lei. Seu objetivo é, expressamente, "zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente". Entre esses direitos, 

está, obviamente, o de receber a educação adequada. 

Assim, os membros do Conselho Tutelar exercem o poder de 

polícia sobre as famílias no que tange à educação dos filhos. É possível que 

verifiquem se os menores estão recebendo a instrução adequada para sua 

idade. Podem, inclusive, realizar testes para avaliar o desenvolvimento 

intelectual dos menores. 

Os limites da atuação do Conselho Tutelar esbarram no poder 

familiar concedido pelo Código Civil aos pais. Como visto, somente a estes 

cabe dirigir a educação dos filhos. Caso um membro desse conselho resolva 

atuar pelo simples fato de os pais estarem educarem os filhos em casa, ele 

estará usurpando o poder familiar e praticando, portanto, um ato de abuso de 

autoridade, que implica responsabilidade civil, administrativa e, eventualmente, 

penal. 

Importa lembrar que a Constituição Federal de 1937 

ratificava a subsidiariedade do Estado na educação dos filhos: 

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." 

'~~FH~1_~.~~3~~~~&~~_~~~~~~.~~M'~~_~.r~~~~~~~.~M~JiZ~:~~Z~"~i'~IF~~·_~'~~~,_~~~~,~~",~_~L~_~~~i 
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Importa também referir o artigo 26.3 da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos - "os pais têm direito de escolha do gênero de instituição que 

será ministrada a seus filhos. 

E, para finalizar, importa citar um Tratado Internacional (Pacto 

de São José da Costa Rica) que sobrepõe-se à eventual legislação 

infraconstitucional: 

Artigo 12.4 Convenção da Americana dos Direitos Humanos 

(Pacto de São José, da Costa Rica) do qual o Brasil é signatário: 

IIOs pais e, quando for o caso, os tutores, têm direito a que seus filhos e 

pupilos recebam a educação .religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias 

convicções" 

É difícil imaginar um dispositivo que permita a educação 

domiciliar de forma mais evidente. Está bem estabelecido o direito primordial 

dos pais e o caráter apenas colaborativo da atuação do Estado. 

Portanto, não matricular os filhos na escola será crime de 

abandono intelectual apenas se os pais não proverem a instrução em casa. 

Ademais, é possível, ao contrário, que a matrícula em instituição de ensino que 

não consiga prover adequadamente a instrução, como é bastante comum, 

configure esse crime. 

Conclusões Preliminares 

A precedente análise do ordenamento jurídico brasileiro 

permite as seguintes conclusões: 

1. o ensino domiciliar não é proibido no Brasil. Não há 

nenhuma norma jurídica que, expressamente, o considere inválido. Em-1 

~1.! F i! . lW . , Ll 5 _L..LL.-.~ . ~.!JL~~~w __ .t?~ 

Advocacia Cível- Rua Senador Annibal Di Primio Beck n. 95, Porto Alegre/RS -Brasil- CEP 90480-180 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 8478567



( 
15 

casos como esse, aplica-se o princípio constitucional da legalidade, que 

considera lícito qualquer ato que não seja proibido por lei; 

2. o ensino domiciliar é um dever que os pais ou 

responsáveis têm com relação aos filhos. A educação, em sentido 

amplo, deve ser dada principalmente em casa, sendo a instrução escolar 

apenas subsidiária; 

3. o ensino domiciliar também é um dire.ito dos pais, 

pois, conforme o Código Civil, uma das atribuições decorrentes do poder 

familiar é a de dirigir a educação dos filhos. A escolarização somente é 

necessária se os pais não puderem ou não quiserem educar os filhos 

em casa; 

4. essa interpretação foi adotada implicitamente pelo 

Ministério da Educação ao dispor que a obtenção de determinada 

pontuação no Enem dá direito a um certificado de conclusão do ensino 

médio, sendo desnecessária qualquer comprovação escolar; 

5. a matrícula em instituição de ensino somente é 

obrigatória, nos termos da LDS e do ECA, para os menores que não 

estejam sendo ensinados em casa ou cuja educação domiciliar revele

se, indubitavelmente, deficiente; 

6. somente há crime de abandono intelectual se não for 

provida instrução primária aos filhos. O CP, ao prever essa conduta, não 

colocou como requisito que essa instrução deva ser dada na escola; e 

7. o Conselho Tutelar tem o poder, assegurado 

legalmente, de fiscalizar a educação recebida por crianças e 

adolescentes, podendo, inclusive, submeter aqueles educados em casa 

a avaliações de desempenho intelectual condizente com sua idade. Não 

pode, porém, determinar o modo como serão educados, em casa ou na 

escola, o que constituiria abuso de autoridade por intromissão indevida 

na esfera do poder familiar dos pais. 
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A DOUTRINA APÓIA O SISTEMA DE ENSINO 

DOMICILIAR 

Em interessante artigo'2' publicado pelo Ministro do 

Superior Tribunal de Justiça Domingos Franciulli Neto (doc. OS) a conclusão é 

semelhante: 

"Impõe-se considerar, contudo, que o que se está a 
defender na presente dissertação não é o direito de todos os pais a 
educarem seus filhos em casa, a ser exercido sem limites, mas sim o 
direito dos que alegarem e demonstrarem possuir condições para a 
realização dos objetivos constitucionais referentes à educação. 

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 

23 
bastar a si mesmo, por força tem de ser um animal ou um deus" . 
Esses educadores, à evidência, não desejam que seus filhos sejam 
animais, tampouco são megalomaníacos a ponto de julgar que estão 
criando deuses. 

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 qualificados 
para o mister, a esses não se pode negar 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. 

23 
"A Política", 1, 2, § 14, apud Johannes Messer in ob. cit., p. 131. 22 

2 Aspectos Constitucionais e Infraconstitucionais do Ensino Fundamental em Casa pela Família, in 
HTTP://bdjur.stj.gov.br 
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21/02/2005 Aspectos Constitucionais e Infraconstitucionais do Ensino Fundamental 
em Casa pela Família 

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. " 

A Impetrante entende que tem o direito de permanecer 

matriculada na escola Santos Dumont, submetendo-se normalmente às 

avaliações da Escola, mas com a aprendizagem realizada em seu lar. 

Para tanto foi contratada uma professora (doc 06), 

formada em Letras, que ministrará aulas particulares à Impetrante,sendo 

planejadas dentro de uma cosmovisão Cristã, procedendo-se da mesma forma 

em relação a todas as disciplinas, com o que prejuízo algum sofrerá a 

Requerente, mas ao contrário, terá uma educação personalizada e uma 

socialização positiva. O contrato de prestação de serviços com a referida 

professora segue em anexo. 

CONCLUSÃO FINAL 

Corolário lógico de toda a argumentação supra é o 

direito da Impetrante em estudar em casa, durante o período do ensino médio, 

restando evidente a ilegalidade do ato praticado pela Secretária Municipal de 

Educação de Canela/RS, devidamente comprovado por meio do ofício 

005/2012, anexo, no qual ela indefere o pedido da Impetrante e determina a 

imediata matrícula e a freqüência da mesma na rede regular de ensino. A 

Impetrante entende que tem o direito de ser matriculada mas com a dispensa 

da freqüência, submetendo-se entretanto às avaliações normalmente. 
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DO PEDIDO 

REQUERIMENTOS: 

1. Assim, evitando tornar-se repetitiva a Impetrante 

requer seja liminarmente deferida a ordem para que a autoridade 

impetrada respeite o direito de liberdade, abstendo-se de obrigá-Ia a 

freqüentar as aulas na rede regular de ensino, permitindo a educação em casa, 

no período do ensino fundamental e do 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. 

2. Requer seja notificada a autoridade Impetrada 

para que preste as informações no prazo legal; 

3. Ao final requer seja concedida a segurança e julgado 

totalmente procedente o 'Mandamus' para o fim de afastar em definitivo o ato 

ilegal, permtindo à Impetrante o direito de estudar em casa por todo o ensino 

médio, com o que será respeitado o direito de liberdade e preservada sua 

dignidade humana. 

Requer a produção da prova documental ora anexada, 

juntada em vias originais e ou cópias autenticadas. 

Valor da Causa: R$ 2.000,00 (inestimável) 

Termos em que pede e esper 
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PROCURAÇÃO 

Júlio Santos 
Advocacia Cível 

OUTORGANTE: Valentina Dias, brasileira, menor, incapaz, 
representada pelos pais, Moisés Pereira Dias, brasileiro, casado, 
administrador, RG n. 1075352996, e Neridiana Dias, brasileira, do lar, RG 
7075352976, fesidentes na Estrada Theobaldo Mayer, 360, Linha Vinte e Oito, 
Gramado/RS. 
OUTORGADOS: Júlio César Tricot Santos, advogado, inscrito na 
OAB/RS sob o n° 32882, e Silvania Andriotti Tricot Santos, 
OAB/RS 32968, ambos com endereço profissional na Senador 
Annibal Di Primio Beck n. 95, Porto Alegre/RS. 

PODERES 

Por este instrumento particular constitui o outorgado seu bastante 
procurador para o fim de representá-la em juízo ou fora dele, 
perante o Estado/RS e ainda perante repartições públicas Federais e 
Estaduais, assim como perante o Poder Judiciário em todas as 
instâncias, conferindo-lhes os poderes da cláusula 'ad judicia', e 
mais os especiais de transigir, acordar, substabelecer, receber 
valores e dar quitação de valores, tudo para o fiel desempenho 
deste mandato e dar recibo. 

Porto Alegre, 04 de Abril de 2012. 

Valentina Dias 

~~tf? DO olses erelra las Ne~~ 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

Rua Borges de Medeiros, 926 Fone: (54) 32821180 
If'.....;.;;~-.;,;,;;,;.;;t;;;.:.;;..,./ educacao@canela.com.br 
v..m noyo empo 

11 
c;.()~ CANELA· RS p)o~ 

~b4S~ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANElA 

ESTADO 00 RIO GRANDE DÓ SUL 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Of. nO 005/2012 Canela, 15 de março de 2012. 

Assunto: Ensino Domiciliar. 

Prezado Senhor: 

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 com a frequência escolar. 

Ao Sr.: 
Moisés Pereira Dias 
Canela - RS 

Atenciosamente, . 

I{Urtv~ . 
MARLUCE DO SANTO FAGUNDES 
Secretárih Municl aI de Ed 

)0 
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CME 
Conselho Municipal de Educação 

Canela/RS 

OF. nO: 02/2012 Canela, 14 de março de 2012. 

Assunto: Ensino Domiciliar. 

Senhora Secretária: 

Conforme solicitação de Parecer por parte desta Secretaria e análise do 
pedido do Senhor Moisés Pereira Dias, para educar sua filha Valentina Dias, no Sistema 
de Ensino Domiciliar, o Conselho Municipal de Educação, considerando o que diz o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, Art. 55, "Os pais ou responsáveis têm a 
obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino ", e conforme 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Art. 6º, "É ,dever dos pais ou responsáveis efetuar 
a matrícula dos menores, a parlir dos seis anos de idade, no ensino fundamentar, emite 
parecer desfavorável a este método de ensino por considerar que o mesmo não se 
encontra regulamentado no Brasil. 

Atenciosamente, 

Ja~ d:~ilva Santo, 
Presidente do Conselho Municipal de Educação 

Canela/RS 

À Sra. 
Marluce dos Santos Fagundes 
Secretária Municipal de Educação 
Canela - RS 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 8478567



- ----------------. 

DOC.04 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 8478567



t 
\ 

p 

( 
) , 

I 
!. 

r 

.. 

r 
,I 

) 

,.,,- . 

ril1 que 
l.f'falar em 

;I ~ "obJetivo 
; arrecadat6rlo" • 

a menos que 
se queira 

desviar o foco 
da discussão 

.2 1-/ 
zes, remetemos proJe-
tos de lei à Assembleia 
Legislativa com esse 
objetivo, os quais não 
chegaram a ser vota
dos" Neste ano, o TCE 
renovou esse esforço, 
dessa feita incorporan
do antiga e justa rei
vindicação, sobretudo 
dos prefeitos, para que 
houvesse também a 
possib~lidade de res
ponsabilização dos 

agentes subordinados. Assim, caso se comprove 
que determinada irregularidade foi resultado da 
ação de subordinado - o que pode ocorrer sem 
que o gestor tenha conhecimento do fato -, será 
possível responsabilizá-lo, solidária ou exclusi
vamente. 

A situação atual, marcada por lei que fixou 

~(J I tJo/ / ~(1 $~ 
que se queira desviar o foco da discussão. 

As demandas por moralidade, fim da impuni
dade e efetividade da fiscalização não deveriam 
ser esquecidas neste momento. Também não se 
deveria permitir que o debate sobre o tema fosse 
contornado. Mesmo assim, aproveito para lem
brar que o TCE, entre 2007 e 2011, realizou trei
namento a mais de 16 mil servidores públicos, 
exercendo função pedagógica que sequer integra 
sua missão constitucional. Merece relevo, ainda, 
o fato de que o TCE-RS multa proporcionalmente 
mais àâministradores estaduais que municipais, 
pois, embora os órgãos do Estado fiscalizados 
pelo TCE representam apenas 7,54% do total de 
nossos jurisdicionados (auditamos 1.152 órgãos 
municipais e 94 órgãos estaduais), as multas di
rigidas aos mesmos representam 9,85% do total 
das sanções aplicadas. 

>Diretor-geral d~ TCE-RS 

:r A crise da educação .~. 
i\ 

Luis ALBERTO THOMPSON .. FLORES UNZ· 

.; . 

E 
com tnsteza que recentemente tivemos a 
oportunidade de ler matéria jornalística 
que retrata a situação de penúria da esco-

la pública brasileira. ' 
Isso se reflete rios elevadíssimos índices de re

petência, que no Ensino Médio gaúcho alcançam 
o inacreditável percentual de 21,4%, ensejando 
um prejuízo de R$ 406 milhões para os cofres 
públicos. 

Tal situação denota uma transição de um sis
tema educadonal que, embora limitado em sua 
extensão, era modelar, para um aparato escolar 
de acesso generalizado, mas que, infelizmente, 

. n.a melhor das hipóteses, 

Tal sltuaçio 
denota uma 
translçio 

de um 
sistema 

educacional 

pode-se entender como 
deficie.nte. 

Basta lembrar o que 
representava para a for
mação da elite local o 
antigo Ginásio Júlio de 
Castilhos, que durante a 
primeira metade do sé
culo 20 formou a maio
ria dos próceres de nossa 
terra. 

que era 
modelar 

Para entender aS ra
zões dessa transforma

ção, é necessário reconhecer a responsabilidade 
da sociedade como um todo. 

No que diz com ,o poder público, principal
mente após a Constituição Cidadã de 1988, que 

foi pródiga e irresponsável na concessão de di
reitos, ele se encontra sufocado e exauri~o pelas 
demandas quediuturnamente lhe são dirigidas. 

Basta constatar o gigantismo da Secretaria de. 
Educação, com milhares de escolas, multidão de 
professores e milhões de alunos, para reconhecer 
que infelizmente o aporte financeiro do Estado 
nessa área é insuficiente. 

Enquanto as escolas militares, que não po
dem ser utilizadas como parâmetro, eis que 
constituem uma raridade no país, destinam 
'R$ 14 mil ao ano por aluno, a administração es
tadual investe R$ 1,7 mil para tal fim. A diferença 
é gritante. 

Na, outra ponta do problema, há a efetiva res
ponsabilidade dos educadores. 

Muitos deles abandonaram a abnegação e o de
nodo que dedicavam a sua profissão, para utilizar 
a cátedra como palanque político e fisiológico. 

Chegou-se ao ponto do atrelamento partidário 
, do magistério e do acolhimento de postulações 
absurdas como aposentadorias extremamente 
precoces e cedência exagerada de professores pa
ra outros órgãos, bem comb da manutenção de 
legislação ultrapassada, tudo em detrimento do' 
ensino. 

Frente a essa realidade perversa e sem que 
exista um comprometimento da sociedade com a 
educação, o que não implica um simples aumen
to de vencimentos, não há luz no fundo do túnel, 
nem perspectivas alvissareiras para o ensino. 

"co",,'"'' J"tiça ~ 
)1 ... .os arti~os enviados pa!a esta p~g2na d~vem ter até 2.400 caracteres, ou 40 linhas -de 60 espaços, e pOderão 
I \ ser divulgados tambem na edlçao onlme de ZH. Fax: (51) 32184799. E-mail: artigozh@zerohora.com.br 
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ASPECTOS CONSTITUCIONAIS E 
INFRACONSTITUCIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM , 
CASA PELA FAMILIA 

1. À guisa de parábola. 

DOMINGOS FRANCIULLI NETTO 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça 

Sumário 

1. À guisa de parábola. 2. Objeto deste 

estudo. 3. Aspectos constitucionais. 4. 

Aspectos infraconstitucionais. 5. Princípios 

da razoabilidade, proporcionalidade e 

subsidiariedade. 6. Da triste realidade 

brasileira. 7. Anseio social. 8. Inexistência 

de conduta penal típica. 9. Interpretação 

gramatical e lógica. 10. Conclusão. 

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 

foifabricado para rodar, se alguém se atrever a pensar em pedágio ... 

21/02/2005 
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Aspectos Constitucionais e Infraconstitucionais do Ensino Fundamental 
em Casa pela Família 

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, 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 

2 
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Aspectos Constitucionais e Infraconstitucionais do Ensino Fundamental 
em Casa pela Família 

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 

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 e 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 

3 
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Aspectos Constitucionais e Infraconstitucionais do Ensino Fundamental 
em Casa pela Família 

diria Raul Pompéia: educá-los "na estufa de carinho que é o regime do 

amor doméstico"l. 

2. Objeto deste estudo. 

Para o exame da hipótese de uma família brasileira pretender 

educar seus filhos em casa, impõe-se, inicialmente, seja levada a efeito 

cuidadosa ponderação entre as disposições constitucionais e 

infraconstitucionais sobre o direito à Educação no Estado de Direito e suas 

relações com os direitos de liberdade de organização da família. 

3. Aspectos constitucionais. 

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: 

( ... ) 

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 ( ... )". 

1 "O Ateneu". 
4 
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Aspectos Constitucionais e Infraconstitucionais do Ensino Fundamental 
em Casa pela Família 

"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; 

(,., ) 

§ 10 O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 

subjetivo. 

§ 20 O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo poder 

público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade 

competente. 

§ 30 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, 

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 50, 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 
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pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o traba1ho". 

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. 

( ... ) 

§ 70 Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e 

da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do 

casal, competindo ao Estado propiciar 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". 
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"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 li. 

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 

Estado é um meio de realização do ser humano e não um fim em si 

mesmo,,2. 

Se os pais pretenderem educar seus filhos em casa, competirá 

ao Estado 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. 

2 Ives Gandra da Silva Martins, in "Caderno de Direito Natural - lei Positiva e lei 
Natural", n. 1, la edição, Centro de Estudos Jurídicos do Pará, 1985, p. 27. 
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4. Aspectos infraconstitucionais. 

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 exercicio da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho" (art. 20). Ressaltou-ser mais uma vez, 

que "'a educaçCio abrange os processos formativos Que se desenvolvem na 

\jiul:.-, f;:!rni!iÃr na rf\n\lh!/anri~ humana no trabalho nas l'nstl'tul'co~es d.o v. '-... l"L ... J'II.iT....~I! 1i '-~.J IV; ~ "~."""! f ~-

ensino e peSQuiSa, nos movimentos sOCIais e orgailizacões da sOCieuõut; 

civil e nas manifestações culturais" (art. 10). Prestigiou-se! também. "J 

liberdade de aDíender, ensmar. pesquisar e dívuloar a cultura. v 

pensamento, a arte e o saber" (artiao 30, inciso II). bem assim o 

<'pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas" (inciso lII) e "O' 

respeito à iiberdade e o apreço à tolerância!! (inciso IV). 

Reza, outrossim! a Lei n. 9.394/96 que a educacão é um 

direito púb!ICO subjetivo e que "se desenvolve: predominantemente, Dor 

meio do ensino, em instituições orõprias" e. em seauida. dísciolina como 

deverá ser reaiizada a educação nas escoias. 

Como é de ver. em harmonia com as disoosicões 

constItuCionaiS. 3 lei federal busca defender o direito à educad:io de toao o 

cidadão. mas ressalva a liberdade de aprender. Com esse deseio. entã0. 

oassa a reouiar a oualldade do ensino Que será oferecido !13S esc0!.:J'S. 

fixando. Dor exemolo. os obietivos do ensino fundamental (art. 32~-

..... p." • 
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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. 

5. Princípios da razoabilidade, proporcionalidade e 
subsidiariedade. 

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. 

Oral 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, mutatís mutandís, que o Estado 

não é soberano sobre a famUia, 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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Nessa vereda, vale a pena lembrar as profundas reflexões do 

eminente jurista João Baptista Villela: 

"A família não é criação do Estado ou da Igreja. Tampouco é 

uma invenção do direito como são, por exemplo, o "/easing", a sociedade 

por cotas de responsabilidade limitada, o mandado de segurança, o aviso 

prévio, a suspensão condicional da pena ou o devido processo legal. Estes 

institutos são produtos da cultura jurídica e foram criados para servir a 

sociedade. Mas a família antecede ao Estado, preexiste à Igreja e é 

contemporânea do direito. Pela ordem natural das coisas, não está no 

pOder de disposição do Estado ou da Igreja desenhar, ao seu arbítrio, o 

perfil da família. O poder jurídico de um e de outra relativamente à família 

não pertence à ordem da atribuição. Pertence, ao contrário, à ordem do 

reconhecimento; pode-se observar, de resto, que, ao longo da história, a 

autoridade intrínseca da família impõe-se aos poderes sacros e profanos 

com um silencioso no/i me tangere! Lucy Mair registra a propósito, que 

nem os governos de tendência coletivista mais exacerbada chegaram a 

cogitar de abolir a família, ainda quando tenham enfraquecidos os laços 

do matrimônio e encorajado os filhos a delatar os pais por subversão 

política,,3. 

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 

e 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. 

3 "Repensando o Direito de Família" in "Anais do I Congresso de Direito de Família", 
IBDFAM - Instituto Brasileiro de Direito de Família, Livraria Del Rey Editora Ltda, p. 19 
apud "Parecer final às emendas do Senado Federal feitas ao Projeto de Lei da Câmara n. 
118, de 1984, que institui o 'Código Civil"', Centro de Documentação e Informação -
Coordenação de Publicações, Brasília, 2000, ps. 47-48. 
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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 ... ,,4. 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 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 

e que eles exigem, maior é o número de coisas que lhes entregam para 

fazer"s. 

4 "Ética Social - O direito natural no mundo moderno", Editora Quadrante e Editora da 
Universidade de São Paulo, p. 286. 
5 "Teoria Geral do Estado", 4a edição, Editora Globo, 1959, p. 152. 
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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 Antígona6
, 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 ll7
• 

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 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 a penas aos homens',s. 

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 

6 Antígona e Édipo Rei, de Sófocles, escritas em 441 a.C .. 
7 Pierre Brunel, "Dicionário de Mitos Literários", José Olympio Editora, Rio de Janeiro, 
1997, p. 48. 
8 "Digesta de Justiniano. Liber Primus I: De lustitia et lure. Lib. I. Institutionun", apud 
John Gilissen, in "Introdução Histórica ao Direito", 2a edição, Fundação Calouste 
Gulbenkian, ps. 96/97. 
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argamassa comunitária, e da normatividade natural nela existente',g 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 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 

9 Paulo Ferreira da Cunha, in "Uções de Filosofia Jurídica - Natureza & Arte do Direito", 
Almedina, Coimbra, 1999, p. 87. 
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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 ,,10. 

6. Da triste realidade brasileira. 

Além disso, no Estado brasileiro, como é sabido, a deficiência 

do sistema educacional é crônica , - ao contrário de Pasárgada - e, muitas 

vezes, as famílias têm mais condições intelectuais, financeiras, afetivas 

etc. para realizar tudo aquilo que a Constituição Federal preceitua. 

Para ilustrar essa assertiva, basta mencionar que "o Brasil foi 

o último colocado no Pisa (Programa Internacional de Avaliação de 

Alunos), prova que mediu, pela primeira vez, o desempenho de 

estudantes com 15 anos nas redes pública e particular de ensino de 32 

países. 

Os alunos brasileiros também ficaram na última colocação no 

ranking que levou em consideração fatores socioeconômicos e no que 

considerou apenas os estudantes com mais escolaridade. 

A prova, coordenada pela OC-DE (Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) em 28 países desenvolvidos 

10 "O Homem e o Estado", 3a edição, Livraria Agir Editora, 1959, Rio de Janeiro, ps. 
140/142. 
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e mais quatro emergentes - Brasil, México, Letônia e Rússia - será 

aplicada a cada três anos. 

Os primeiros colocados foram a Finlândia, com 546 pontos, e o 

Canadá - 534. O Brasil - 396 -, ficou atrás do México - 422 (omissis). 

Mesmo com a má colocação do Brasil, o Ministério da Educação considerou 

o resultado 'melhor do que o esperado",l1. 

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 

11 "Folha de S. Paulo", edição de 05 de dezembro de 2001, caderno Cotidiano, p. C-ll. 
15 
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lia nem escrevia. 'Agora, ele melhorou muito e está aprendendo', orgulha

se a mãe,,12. 

Deveras, em decorrência da existência de um direito natural à 

livre determinação da família e do malogro da educação tradicional, não 

só 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. 

7. Anseio social. 

Com efeito, a par da autorização legal concedida por vários 

países, são inúmeras as sociedades constituídas para a defesa judicial do 

chamado home schooling. Há 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. 

8. Inexistência de conduta penal típica. 

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 pais de 

educarem seus filhos em casa como delito de abandono intelectual. Pelo 

12 "O fracasso de todos nós", por Gilberto Nascimento, in Educação, Ano 27, n. 231, julhO 
de 2000, ps. 39/40. 
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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 

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 10 grau) de filho em idade escolar. Para a 

tipificação impõe-se que a conduta seja sem justa causa (elemento 

normativo ),,13. 

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,,14. 

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 

13 "Código Penal Comentado", 3a edição, Renovar, 1991, p. 393. 
14 "Código Penal Anotado", Editora Saraiva, 2a edição ampliada e atualizada, 1991, p. 
643. 
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omitir as medidas necessárias para que seja ministrada ao filho instrução 

de nível primário; ,,15. 

A conduta dos pais-educadores, ao reverso, será sempre 

comissiva, pois, diutumamente, 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,,16. 

9. Interpretação gramatical e lógica. 

A exigência de freqüência à escola, presente tanto na 

Constituição como na Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 

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. Frequent-a; freqüencíMETRO XX; 

freqüentAÇÃO XVI. Do lat. Frequentãt-o -õnis; freqüentADOR XVII; 

freqüentAR XVII. Do lat. Frequentãre; freqüentATIVO 1813; Infreqüência 

15 "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 
11, Parte Especial, 6a edição revista e ampliada, RT, pS. 3.179/3.180. 
16 Nélson Hungria e Romão Côrtes de Lacerda, "Comentários ao Código Penal, vol. VIII, 
Forense, Rio de Janeiro, p. 446. 

18 

21/02/2005 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 8478567



r 
I 

I 
I 

Aspectos Constitucionais e Infraconstitucionais do Ensino Fundamental 
em Casa pela Família 

1844. Do lat. Infrequent-a; INfreqüentaADO 1873; Infreqüente 1844. Do 

lat. infrequens - entis,,17. 

"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. (Soa o u; e 

em todos os deriv.),,18. 

"FREQUENS, ENTIS. Adj. Cic. Frequente, numeroso, ordinário. 

Frequens Romre: 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. ,,19. 

"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 e a exame por mais de três vêzes, continue, ou não, a FREQÜENTAR o 

17 Antônio Geraldo da Cunha, in "Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua 
Portuguesa, Editora Nova Fronteira, 1982, Rio de Janeiro, p. 368. 
18 Antonio de Moraes Silva, in "Dicionário da Língua Portuguesa", Tomo II 7a edição 
melhorada, e muito acrescentada, Lisboa, 1878, p. 60. 
19 Geraldo de Ulhoa Cintra e José Cretela Junior, in "Dicionário Latino-Português", São 
Paulo, 1944, p. 451. 
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ginásio.' (Rui, Q. Império, I, 412.). Repetir amiudadas vêzes: 

'FREQÜENTAR requerimentos.' (Morais. ),,20. 

"Freqüentar 1 t.d. visitar com freqüência, ir seguidamente a 

(algum lugar) Ex: não é de hoje que ele freqüenta a casa da namorada. 2 

t.d. conviver com, viver na intimidade de; Ex: sempre gostou de f. as 

altas rodas. 3 t.d. cursar, estudar, seguir (colégio, curso, aula etc.); Ex: 

optou por f. o curso de francês do consulado. 4 t.d. figo consultar (livros, 

periódicos etc.) com certa regularidade; Ex: o seu prazer é f. velhos 

alfarrábios e dicionários. 5 t.d. ant. tornar freqüente, repetir amiúde; Ex: 

f. um hábito, um gesto, uma reflexão. ETIM lat. frequento, ãs, ãvi, ãtum, 

ãre 'freqüentar, ser assíduo junto a; celebrar, festejar; fazer freqüente, 

repetir, reiterar; reunir em multidão, acumular, amontoar, povoar, 

encher'; ver freqüento ANT desfreqüentar. HOM freqüente (la3ap.s.), 

freqüentes (2ap.s.) / freqüente (adj.2g.) e pl.; freqüentáveis (2ap.pl.) / 

freqüentáveis (p!. freqüentável [adj.2g.])"21. 

"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./I (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). [Preto 

imperf. ind.: freqüentava, ... freqüentáveis, freqüentavam; preso subj.: 

20 Francisco Fernandes, in "Dicionário de Verbos e Regimes", Editora Globo, Porto Alegre, 
1979, p. 356. 
21 Antônio Houaiss, in "Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa", Editora Objetiva, Rio de 
Janeiro, 2001, p. 1390. 
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freqüente, etc. Cf. freqüente, adj., e freqüentáveis, pio de 

freqüentável.] ,,22. 

Ademais, ao se estudar tanto a disciplina constitucional como 

a 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. Nesta, é 

evidente a desnecessidade de controle de freqüência diária. No ensino fora 

de casa, é claro, que se exija a freqüência do educando na escola e que, 

de fato, ele assista às aulas. Não há, portanto, no sistema de educação 

em casa, qualquer semelhança com o ensino a distância. 

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. 

22 Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, in "Novo Dicionário Aurélio da Língua 
Portuguesa", Editora Nova Fronteira, p. 942. 
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10. Conclusão. 

Impõe-se considerar, contudo, que o que se está a defender 

na presente dissertação não é o direito de todos os pais a educarem seus 

filhos em casa, a ser exercido sem limites, mas sim o direito dos que 

alegarem e demonstrarem possuir condições para a realização dos 

objetivos constitucionais referentes à educação. 

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"23
• Esses educadores, à 

evidência, não desejam que seus filhos sejam animais, tampouco são 

megalomaníacos a ponto de julgar que estão criando deuses. 

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 qualificados para 

o mister, a esses não se pode negar 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. 

23 "A Política", I, 2, § 14, apud Johannes Messer in ob. cit., p. 131. 
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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. 

23 

21/02/2005 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 8478567



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

U
) 

o • 
u o o 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 8478567



ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 
SANTOS DUMONT 

Linha Chapadão, 3550 - Zona Rural- CanelajRS 
CEP: 95680-000 - Fone(54) 81330635 

ATESTADO DE ESCOLARIDADE 

Atestamos para os devidos fins que VALENTINA DIAS frequentou este e Estabelecimento de Ensino no ano de 2011, sendo aprovada para o 7º Ano do Ensino 

Fundamental de 9 anos. 

Atenciosamente. 

êiJ~'fl 
Diretora 

Canela, 22 de março de 2012. 

EMEF Somos Dumont 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Termo de contrato que entre si assinam, Estela dos Anjos de Oliveira CPF: 428692771-72, 
RG: 059232 SSPBR, residente à Estrada Bruno Lauck, 1909 Santa Cruz do Pinhal 
Cidade Taquara RS, ,doravante denominado contratado/professor, e Moisés Pereira Dias, 
RG: 1075352995 CPF: 939365670-34 residente à Estrada Theobaldo Mayer, 360 Linha Vinte e 
oito, Gramado RS doravante denominado contratante/aluno, para a prestação de serviço de 
aulas particulares de Português, História, Geografia,Ciências, Religião, Educação Artística 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 

Cláusula 1a.: do objeto deste contrato 

O objeto do presente acordo é a prestação de serviço de aulas particulares a serem 
ministradas pelo contratado/professor a ,aluna Valentina Dias na residência do contratante 
ou do Contratado , de conveniência de ambas as partes. As aulas serão preparadas para o 
serem desenvolvida em 4horas diárias. 

Cláusula 2a.: do local de prestação de serviço 

As aulas serão -na residência do contratado/professor ou na sua residência do contratante. 

Cláusula 3a.: do pagamento e das mensalidades 

Será pago o valor de R$ 50.00 (cinqüenta reais) por aula ministrada e deslocamento. 

Por estarem assim e justamente acordados, assinam o presente contrato em duas vias, 

(;iJOc> ~~pVt~ 
Contratado/professor Contratante/ Pai 

de 20 1.2 . 
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MINI~TÉ'RIO DA FAZENDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FíS~JV 
: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EXERCíCIO 2012 ri! 

Ano-Calendário 2011 If 
RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - opçÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADo' 

DECLARAÇÃO ORIGINAL 

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE 

CPF do declarante Nome do declarante 

939.365.670-34 MOISES PEREIRA DIAS 

Endereço 

RUA ELVIRA ALVES DA SILVA 

Bairro/Distrito CEP Município 

SANTA TERESINHA 95680-000 CANELA 

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS 

IMPOSTO DEVIDO 

_OSTO A RESTITUIR 

SALDO DO IMPOSTO A PAGAR 

.STO A PAGAR , 
GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPECIE 

PARCELAMENTO (Vencimento da 1 a quota em 30/04/2012) 

NÚMERO DE QUOTAS 

VALOR DA QUOTA 

4099846704 

Telefone 

Número Complemento 

156 

UF 

RS 

(Valores em Reais) 

24.017,82 

31,11 

0,00 

31,11 

0,00 

31,11 

Declaração recebida via Internet JV 
pelo Agente Receptor SER PRO 

em 03/04/2012 às 08:07:43 
4099846704 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FíSI 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EXERCíCIO 2012 

Ano-Calendário 2011 

Sr(a) MOISES PEREIRA DIAS, inscrito no CPF sob o nQ 939.365.670-34. 

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 03/04/2012, às 08:07:43, é: 

34.20.68.71.25 - 60 

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido aterceiros. Ele é obrigatório para: 

- retificar esta declaração; 

- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil na Internet, tais como: 

- Declaração IRPF - Extrato: 

- informação da situação do processamento; 

- apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-Ias; 

- alteração ou cancelamento de débito automático das quotas; 

- exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas 
Federais (Darf) atualizados 

- Situação Fiscal: 

- Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como 
regularizá-Ias. 

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2013, no campo "número do recibo da declaração 
do ano anterior". 

Informações sobre a Impressão do Darf 

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física só permite a impressão do Darf para o 
pagamento da quota única ou da primeira quota. 

O contribuinte pode obter o Darf para pagamento de todas as quotas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, no sítio da 
RFB na Internet, no endereço <www.receita.fazenda.gov.br>. da seguinte forma: 

1. Na caixa de seleção "Onde Encontro", clicar em "Pagamentos" e, em seguida, na opção "Emissão de Darf para pagamento 
de quotas do Imposto de Renda Pessoa Física" e seguir as instruções para preenchimento dos dados até a impressão do Darf; 
ou 

2. Na caixa de seleção "Onde Encontro", clicar na opção "Extrato da DIRPF", consultar o "Demonstrativo de Débitos 
Declarados", para saber o quantitativo de quotas solicitadas e a situação de cada uma delas, e clicar no ícone "Impressão" para 
emitir o Darf do mês desejado. 

4099846704 Página 2 de 2 
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NOME: 

CPF: 

MOISES PEREIRA DIAS 

939.365.670-34 
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL 

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FíSICA fjJ) / 
EXERCíCIO 2012 Ano-Calendário 2011 .1. j 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 

CPF: 939.365.670-34 Nome: MOISES PEREIRA DIAS 

Data de Nascimento: 01/12/1977 

Houve mudança de endereço? Não 

Endereço: Rua ELVIRA ALVES DA SILVA 

Complemento: 

Município: 

CEP: 

Canela 

95680-000 DDD/Telefone: 

Título Eleitoral: 

Número: 156 

Bairro/Distrito: SANTA TERESINHA 

UF: RS 

Natureza da Ocupação: 12 - Proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-titular 

Ocupação Principal: 120 Dirigente, presidente e diretor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços 

Tipo de declaração selecionada: Declaração de Ajuste Anual Original 

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2011: 

DEPENDENTES 

CÓDIGO NOME 

NERIDIANA DIAS 

TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES 

ALIMENTANDOS 

Se'Wrmações 

240984551296 

DATA DE NASCIMENTO CPF 

23/05/1979 804.235.400-25 

1.889,64 

REt!ftI!rMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURíDICA PELO TITULAR (Valores em Reais) 

NOME DA FONTE 
RENO. 

CNPJ/CPF RECEBIDOS DE 
PAGADORA PESo JURíDICA 

MOISES PEREIRA DIAS ME 04.380.116/0001-54 6.535,00 

MS ANDEIMES E 05.833.715/0001-49 5.482,82 
EQUIPAMENTOS L TOA 

TOTAL 12.017,82 

CONTR. 
PREVID. 
OFICIAL 

718,85 

0,00 

718,85 

IMPOSTO 
RETIDO NA 

FONTE 

0,00 

0,00 

0,00 

13º SALÁRIO 

0,00 

0,00 

0,00 

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURíDICA PELOS DEPENDENTES 

sEe,formações 

Página: 1 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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NOME: 

CPF: 

MOISES 'PEREIRA DIAS 

939.365.670-34 IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FíSICA 

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL EXERCíCIO 2012 

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FíSICA E DO EXTERIOR PELO 
TITULAR 

RENDIMENTOS DEDUÇÕES 

Ano-Calendário 2011 

(Valores em Reais) 

CARNÊ-LEÃO 

PESSOA EXTERIOR 
PREVIDÊNCIA DEPENDENTES PENSÃO LIVRO CAIXA DARF PAGO 

FíSICA OFICIAL ALIMENTíCIA CÓD.0190 

Jan 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fev 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Abr 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mai 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jun 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jul 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ago 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Set 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0_ 
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nov 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dez 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

~nENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FíSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES 

Sem informações 

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS 

Sem informações 

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA 

Sem informações 

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURíDICA PELO TITULAR (CUJO IMPOSTO ESTÁ COM 
EXIGIBILIDADE SUSPENSA) 

Sem informações 

RAtIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURíDICA PELOS DEPENDENTES (CUJO IMPOSTO 
ESTÁ COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA) 

Sem informações 

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURíDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR 

Sem •. mações 

REN ENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURíDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES 

Sem informações 

IMPOSTO PAGO / RETIDO 

Sem informações 

PAGAMENTOS E DOAÇÕES EFETUADOS 

Sem informações 
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NOME: MOISES PEREIRA DIAS 

CPF: '. 939.365.670-34 

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL 

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FíSICA 

RESUMO 

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO 

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular 

Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes 

Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular 

Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes 

Recebidos acumuladamente pelo titular 

Recebidos acumuladamente pelos dependentes 

Resultado tributável da Atividade Rural 

TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS 

Desconto Simplificado 

Base de cálculo do Imposto 

Imposto devido 

Imposto devido RRA 

Total do imposto devido 

IMPOSTO PAGO 
Imposto retido na fonte do titular 

Imp. retido na fonte dos dependentes 

CALeão do titular 

Ca~Leão dos dependentes 

Imposto Complementar 

Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004) 

Imposto retido RRA 

TO.O imposto pago 

(MP O A RESTITUIR 

SALDO IMPOSTO A PAGAR 
PARCELAMENTO 

Valor da quota 

Número de Quotas 

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS 

31,11 

Débito automático: NÃO 

Banco 

Agência (sem DV) 

Conta para débito 

EAçÃO PATRIMONIAL 
Bens e Direitos em 31/12/2010 

Bens e Direitos em 31/12/2011 

Dividas e Ônus Reais em 31/12/2010 

Dividas e Ônus Reais em 31/12/2011 

Infoações do cônju~e 

OU" INFORMAÇOES 
Rendimentos isentos e não tributáveis 

Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva 

Rendimentos tributáveis - cujo imposto está com exigibilidade suspensa 

Depósitos judiciais do imposto 

Imposto pago sobre Ganhos de Capital 

EXERCíCIO 2012 

Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras 

Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte 

Imposto pago sobre Renda Variável 

Doações a Part. Políticos, Comitês Financ. e Candidatos 

Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie 

OpçÃO PELA TRIBUTAÇÃO: Utilizando o desconto simplificado 

Ano-Calendário 2011 

Página: 5 

12.017,82 

0,00 

12.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

24.017,82 

4.803,56 

19.214,26 

31,11 

0,00 

31,11 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

31,11 

135.431,10 

150.431,10 

5.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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, MINIstÉRIO DA FAZENDA 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA 
EXERCÍCIO: 2012 

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE 

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE 

ANO-CALENDÁRIO: 2011 

I~ fIl? 
f:~ 
j~ 

r I 
~ .. -

Verifique as condições e o prazo para a apresentação da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física para este ano calendário no 
sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço <www.receita.fazenda.gov.br> 

'" 
1 1. Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física 

~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------~--~----~T 
CNPJ/CPF Nome Empresarial/Nome Completo 
04.380.116/0001-54 MOISES PEREIRA DIAS 

2. Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos 
r-~----------------------r-------~----------------------------------------------------------~:~ CPF Nome Completo 

939.365.670-34 MOISES PEREIRA DIAS 
,"". 

OOlOOG 
Natureza do Rendimento t~~ 

L....:..R=E __ ND_I_M_E_N"f_O ___ D.:..O_T __ RA...:.B __ A_L_HO ___ A_SS_A_LA...:.R_I_AD_O ___ --------------------------------_---.:+: 
l ~ 
'f··· 

sobre a Renda Retido na Fonte 

Valores em Re 

~f:' 

",5 __ • :..:Rc::.en:..;d=.i;:.:m;:.:e=.n'-=to.::.cs::.,-:;.Su"-'j<..:e~it:..:.o.c...s...:..a-'T:..:.r--ib....;.u...;;t"'aç"-'ã"-'o_E_x..::.cc=.lu_s;..;.iv"'-a~(r....:e-'nc.::d __ im_e..::.cnc:..t:..:o_l....;íq'-"u...:..id=_o'_')'--__ ~ __ ~ __ ~ __ ~~ __ ~ __ ~ __ ~~~ __ --,r_V-a-lo-r-e-s-e-=m-=ih~ 
1. Décimo terceiro salário: O,OU. 
2. Outros: O,Odi.:: 

6. Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Art. 12-A da Lei n07.713, de 19S5 (sujeitos a tributação exclusiva) 

f'-" 

~7~.I~n~f~o~rm~aç~õ~e=s~C=o=.m~p~l~em~e~n=~=r~e~s--~--~~~~--~~~~~~~~--~--~--~--~~--~--~~.----~~------~F 

LI~~~O_S_D_I~_RI_B_UI_D_O_S_R~$5_.0_0_0~,0_0 __________________________________________________________ ~€ 
L.:. 

J ." 
S. Responsável pelas Informações~·;;. 

Nome Data Assinatura:'::: 
PAULO HENRIQUE THOMAZI 26/03/2012 ~'í'. 

L....:..~~~~~~~~ ___ ~~ __ ~~ __ ~~~ ____ ~~~~~L_~~~~~~L-~ __ ~ __ ~ __ ~ __ ~~~~~ ______ .. ~~ 

DiSP• a a assinatura de acordo com IN/SRF 1.215/2011 art. 20, § 3° 
Apr pela IN nO 1.215, de dezembro de 2011 

t,~ 
.~~{ 

F-: 
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; .. aM·~forçat, liUma.enftevista:reteiit~·aô . 
. ; . Fan,tástico,.daRede;GlÓbo,.atesede'que 

é'bome válido.eduC;aia'proleeIJ;l.casa.·O 
ator explicou.que smé'familianômade" 
-.'\Iiajandopelo· mundó'Ro:d3ahor,d·os·fIl-

.' ··:mespr{}tagórUzaqospe!os :pllis ;célef'>l"es 
'. "-já;fizera:patte'de um;PJ;Q~~que·;:;;in·.·· 

....•. dependent:elne,nte·de on4e;;e .: stiViês'Sern, 
.... . . .g~~'tMl;i@Éi~~í~~~;.a;~essll:l;a,]'JltQ1e:~sór~~s:···. 
<- . ,aniétie~~~~;~~·M~;~lií~mJlítl'(lgii'Etél~~.;;;'~:· 

detenninam que os pais ou responsáveis 
são obrigados a matricular as crianças na 
rene regular de ensino a partir dos 6 anos. 
ExisteIl). casos de famílias que já foram 
processadas, como o casal de Tim6teo 
(MG) Cleber de Andrade Nunes, designer 
gráfico autodidata, e sua mulher, Bema
deth, que abandonou a faculdade de ar
quitetura para se dedicar ao lar. Os filhos 
mais velhos, Davi e Jonatas, hoje com 18 
e 17 anos respectivamente, passaram a 
estudar em casa a partir de 2007. quando 
cursavam o 6Q e o 5!J, anos numa escola pú
blica. Denunciados ao Conselho Tutelar 
por um conhecido, os pais foram proces
sados civil e~riminalmente. O juiz pediu 
que as secretarias de educação de Minas 
Gerais e de Timóteo aplicassem exames 
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para avaliar o desenvolvimento intelectual dos meninos. 

"Eles se submeteram a oito provas com os conteúdos do 

ensino fundamental e foram aprovados", diz Cleber. 

Mesmo assim, o casal foi penalizado pelo Estado com 

uma multa de quase 6 mil reais. O juiz também detcl1ui

nou que eles matriculassem os filhos. Oeber e Bema

deth não obedecel·am. Os garotos seguem estudando 

em casa, e a caçula, Ana, 4 anos, ficará longe dos ban-. 

cos escolar(-'"s. "Ela já está aprendendo a ler e fala in

glês, pois também nos comunicamos nessa língua", 

conta Cleber. A briga continua. 

Movimento organizado 
Para defender o direito de ensinar os filhos em casa, os 

pais já estão até se agmpando em associações. Uma 

delas, a Aliança Nacional para Proteção à Liberdade de 

Instruir e Aprender (Anplia), criada por Cleber Nunes, 

já reúne, segundo ele, CE'.rca de 400 famílias. "Não que

remos discutir o mérito da escola. se ela cumpre ou não 

o seu papel. Simplesmente não estamos dispostos a ne

gociar com o Estado o direito que temos de escolher a 

forma de educar nossos filhos", explica ele. Em 2010, 

outro grupo de pais mineiros fundou a Associação Na

cional da Educação Domiciliar (Aned). "Há décadas 

algumas famílias já educam os filhos seguindo esse mo-

CLAUDIA I fevereiro 2012 

delo, inspiradas na experiência de Mmeschooling ame

ricana. Mas apenas de dois anos para cá o tema come

çou a ser debatido no Brasil", afirma o advogado Ale

xandre Magno, diretor jurídico da Aned. A associação 

luta para regulamentar a educação domiciliar por meio 

de um projeto de emenda constitucional, o PEC 444/09, 

em tramitação no Congresso Nacional. Também oferece 

apoio pedagógico às famílias que resolvem investir nes

sa modalidade de ensino. 

"Lá eles não aprendenl~' 
São várias as razões apresentadas pelos pais para se

guir por essa trilha tão polêmica. Professor de filosofia 

e história da educação da Universidade Estadual de 

Maringá, no Paraná, Luiz Carlos Faria da Silva e a 

mulher, a pedagoga Dayane Dalquana da Silva, alfa

betizaram os filhos Lucas, 13 anos, e .Tulia, 12, em 

casa. Quando as crianças completaram 7 anos, foram 

matriculadas na escola. "Logo percebemos que as 

práticas pedagógicas das instituições eram ineficazes. 

Por exemplo, os professores não ensinavam matemá

tica do modo como as evidências científicas mostnun 

que é mais eficaz, do simples para o complexo", afir

ma Luiz. Então, o casal voltou a educar os filhos em 

casa. Também foram denunciados à Justiça por isso, 

mas fizeram um acordo com o juiz. Uma vez por ano, 

os filhos fazem provas preparadas pelo núcleo regio

nal de ensino do município para comprovar que estão 

avançando no aprendizado mesmo fora da escola. 

Hora certa e pl-ova 
Como diretor pedagógico da Aned, Fabio Schebella 

acompanha muitos pais que eduoam em domicílio. 

Segundo ele, não há um modelo único. Algumas fa

mílias usam currículo estrangeiro específico para 

ensino domiciliar; outras elegem material nacional 

desenvolvido para escolas ou outras instituições ou 

ainda montam um currículo próprio com base em 

pesquisas na internet e materiais diversos. "Feita 

essa escolha, a contratação de professores é algo 

muito raro. A maioria dos pais toma a tarefa de trans

mitir o conhecimento como responsabilidade pes

soal", explica Fabio. Mas será que pais sem quali

ficação pedagógica podem instruir os filhos? A 

educadora Neide Noffs, de São Paulo, acredita 

que há limites. "O processo de aprendizagem re

quer pessoas preparadas para isso", diz ela (veja o 

quadro uÉ bom. para a criança?"). Às vezes, a famí

lia contrata preceptores para ensinar matérias espe

cíficas, como línguas, aI1es plásticas, matemática. 

i , 
1 

1 
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No ano passado, quando decidiram tirar a filha 1sa
bena, 9 anos, da escola onde cursava o segundo ano 
do ensino fundamental, o casal Márcia e Clênio 
Schultz, de ParoM (RS), pediu orientação a uma pro
fessora. "Só que, com o passar dos meses, percebemos 
que não são necessários pais brilhantes para que os 
filhos aprendam. Basta direcioná-los. Quando eles 
sentem prazer nos estudos, o aprendizado flui", con
clui Márcia, que é secretária e estudou até o ensino 
médio. Ela e o marido se basearam no currículo da 
escola que a filha frequentava. Momentos de avalia
ção fazem parte da rotina de estudos. "Muitas famílias 
adotam provas ou trabalhos", explica Fabio. 

Projetos para o futuro 
Davi, o filho de Cleber Nunes, acredita que o pai fez 
a coisa certa. Reconhece que precisou redobrar a 
disciplina, mas~tendeu mais. "Na escola, eu ficava 
enfastiado tendo de estudar um monte de coisas sem 
sal)er o que iria fazer com tudo aquilo", lembra. "Em 
casa, pude me dedicar aos temas que mais me inte
ressavam, e isso me motivava a aprender mais", diz 
de. "Continuamos vendo nossos amigos. Não fica
mos isolados", conta o irmão, Jonatas. Os jovens ain
da não decidiram se desejam fazer faculdade. Davi 
pretende seguir a carreira de programador de com
putador e Jonatas a de webdesigner. Mas será que a 
formação domiciliai poderia dificultar a inclusão no 
mercado de trabalho? Os pais dos garotos acreditam 
que não. "Eu os preparei para ser empreendedores e 
abrir o pr6prio negócio nas áreas que escolhessem", 
explica Cleber. A gaúcha Márcia também não teme 
pelo futuro profissional da filha Isabella. "Acredito 
que estou dando a ela uma qualidade melhor de en
sino em um ambiente seguro. Com isso ela estará 
bem preparada", afirma. 

E aprender em casa não é impedimento para in
gressar em cursos superiores. A partir dos 15 anos, 
o estudante pode conseguir o certificado de conclu
,ão do ensino fundamental (exigido para prestar o 
Enem) fazendo a prova no Instituto Nacional de Es
tudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Iner), órgão do MEC. O Exame Nacional para Cer
tificação de Jovens e Adultos abarca o conteúdo 
previsto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. o 

,/ 

Ebqmparaa? 

• 
As educadoras Teima Vinha, 
da Unicamp, e Neide Noffs, da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP), apontam prós e contras da 
educação em casa 

• Sem as interferências comuns às salas de 
aula formais, os alunos domiciliares se con
centram mais. Com disciplina, transfor
mam-se em autodidatas aplicados. "Pes
quisas mostram que eles têm mais êxito 
do que os outros em provas sobre os con
teúdos escolares", afirma Teima. 
• Educando em casa, os pais preservam os 
filhos de agressões físicas e verbais que 
podem ocorrer na escola. 
• Com a educação domiciliar, a criança deixa 
de experimentar conflitos entre iguais. '~s 
relaçõés na família são estáveis. Se o peque
no briga com o irmão em casa, fica com raiva 
e leva um castigo, mas continuarão sendo 
irmãos. Na escola, ela percebe que, se brigar 
muito, pode perder o amigo", diz Teima. 
• Se na família a criança entende as regras 
como uma Imposição do pai ou da mãe. na 
escola ela tem a oportunidade de compreen
der por que certas normas são necessárias 
para a convivência em um coletivo. 
• A educação com preceptores se adequa
va a uma época em que as classes sociais 
eram mais estratificadas. "No mundo 
contemporâneo, esse esquema 
não é suficiente. Enquanto 
na família aprendemos 
a conviver na seme
lhança, é a escola que 
deve nos ensinar a 
conviver na dife
rença", diz Neide. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Distribuição e Contadoria da Comarca de can-rJ. 

GUIA ÚNICA DE CUSTAS N° da Guia 
041 .12/0000571 

Processo: 041/1.12.0000724-0 

Número CNJ: 0002311-59.2012.8.21.0041 
Valor Ação: R$ 2.000,00 na propositura (86,1698 URC) 
~ 

Requerente: Valentina Dias 
Requerido: Secretária Municipal de Educação de canela RS 

Natureza: 
-+ Pagante: 

TABELA 
J.3 [6J •••••• 
1.24. a. Ctd .. 
J.1 [6J ••••.. 

TxJ.A7 J ••• 

1.1.B[/6 .... 
N.1 [6J ••••• 

Mandado de Segurança 

Valentina Dias 

DESPESA 
Conta de custas 
Guias para pagamento de impostos e taxas 
Distribuição do feito 
Atos e termos - Letra B 
Citação (1 un.) 
Taxa Judiciária 

Data de Emissão 
09/04/2012 

URC atual: 

UPF atual: 

23,2\00 

12,9\00 

Via Poder Judiciário 

VALOR 
9,80 
1,20 

12,30 
93,60 
16,80 
12,00 

0,4200 URC 
0,0500 URC 
0,5300 URC 
4,0320 URC 
0,7200 URC 
0,9237 UPF 

~ ...... ~ ~~.6: .................. ::..:::: ...................... ;: ........ ~ ...... -;: .. :.;;::.:;:.:.;. .~ ~ as ............. " F· .. ~.:..::. .. ·· .... ~~".~ .• ~.~-,~.~ ~.~ .•.••. !">~ ··L~~~-!....~~"'="'!"!'· .. ~!' ......... _~ .. !' '"."" •. -:z." •. :_ ...... ~ ~.""""" •. ~" -- ~.'~;'4 -~." ;.- -.• ,. ~. - ~~ - - - ::,- - - ".-

.. , 

,;'"\, 

.' 

************************************************ 
ESTADO DO RIO GRANOE Oer··SUL- -., PODER JUDICIARIC 
************************************************ 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - SERVICOS JUDICIAIS 
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 

CLIENTE: JULIO CESAR TRICoT SANTOS 
AGENCIA: 0015 CONTA: 35.059303.0-0 

DATA: 09/04/2012 HORA: 09:13 

\

AG/CASH: ~555!2001 NSU: 005148 E 005149 

• VALOR PAGO: R$ 145,70 

--- CoDIGo 'DE BARRAS ---
89610000001 45700Ô41111 02012050910 41120000571 

--~ L~A DIGITAVEL ---
896100000018457000411118020120509102411200005717 

*** BANRISUL DEBITO *** 
*** 639664002281983500-0025-4F5165204E525EFB *** 

* * * GUARDE ESTE COMPROVANTE * * * 
-----~._---------------------_._---------------. j 
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-------------------------------------------
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646. 151~ 

oUVIDoRIA: 0800-644.2200 
----------------~--------------------------------
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ESTADO Db RIO (jRANDE DO .SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CANELA 
VARAjUDICIAL 
Rua Dona Carlinda, 415 

Processo nº: 
Natureza: 
Impetrante: 
Impetrado: 
juiz Prolator: 
Data: 

041/1.12.0000724-0 (CNj: .0002311-59.2012 .8.21.0041) 
Mandado de Segurança 
Valentina Dias 
Secretária Municipal de Educação de Canela 
juiz de Direito - Dr. Franklin de Oliveira Netto 
09/04/2012 

Vistos etc. 

VALENTINA DIAS, representada pelos pais, impetrou o 

presente mandamus sob a alegação de que não está satisfeita com os 

aspectos educacionais proporcionados pelo impetrado, tendo postulado 

a possibilidade de estudar em casa pelo sistema chamado de 

homeschoo/íngl. O demandado, contudo, rejeitar seu pedido. 

DECIDO. 

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. 

Número Verificador: 0411120000724004120 121543g 
64-5··041/2012/1.543R 041/1.12.0000724-0 (CNJ:.0002311-59.20l2.R.21.00411 
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ESTADO DO P.IO GRANDl1:DO SUl 

PODER JUDICIÁRIO 

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, fundamentai, médio e supeíioí. 

Consequentemente, cabe à impetrante frequentar o ensino 

regularmente estabelecido e reconhecido pelo Poder Público. Nada 

impede, evidentemente, que 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 
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ESTADO DO lUO GRANDE DO .stn. 
PODER JODICIÁRIO 

posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [ ... ] 
li (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: 

"MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO FUNDAMENTAL. 
CURRICULO MINISTRADO PELOS PAIS INDEPENDENTE DA 
FREQUÊNClA 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, 1ª Seção, ReI. Min. Francisco Peçanha 
Martins, j. 24/04/2002, DJ 21/03/2005, p. 203) 

Desse acórdão extraio: 

"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. Sº 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 
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ESTADO DO:RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

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 custas. 

Intime-se e arquive-se com baixa. 

Canela, 09 de abril de 2012. 

Franklin de Oliveira Netto 
Juiz de Direito 
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. . ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

., PODER JUDICIARIO 
,~ ',\ ... 1:: 

~ 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 73/2012, expedida em 12 de abril 

de 2012, foi disponibilizada na edição nº 4814 no Diário da Justiça Eletrônico 

do dia 19/04/2012, considerando-se publicada no primeiro dia útil que se 

seguir, em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11.419/2006. Dou fé. 

(CNJ 0002311-041/1.12.0000724-0 

59.2012.8.21.0041) - Valentina Dias (pp. 

Júlio César Tricot Santos) x Secretária 

Municipal de Educação de Canela (sem 

representação nos autos). 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 nº 12.016/09. Sem custas. Intime-se e 

Arquive-se com baixa ... ". 

Canela, 

Orando CJ'Z~1 C~ CLI ","\lhe: iro 
Oliel I Ajud(lflte 
MaL 11205156 

Escrivão(ã) / Oficial Ajudante 

f 
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EXMO. DRJUIZ DE DIREITO DA VARA CíVEL DA COMARCA DE 

CANElAlRS. 

Processo n. 112.0000724-0 

Embargos de Declaração - art. 535, I do CPC 

VAlENTINA- DIAS, dev:idamenterepresentada, por seu 
• -~-' ",;! 

advogado, nos autos do Mandado .de Segurança proposto 

contra a Secretária Municipal de Educação de Canela, vem 
, l : ~ 

respeitosamente aV.Exa., diante da sentença de fls., ingressar 

com EMBARGOS -DE DECLARAÇÃO, forte no art. 535, I do 

CPC, os quais pede sejam recebidos no efeito legal, 

conhecidos e providos conforme as razões que seguem. 

A Embargante ,entende que alguns pontos da inicial não foram 

enfrentados na-sentença e exigem manifestação deste Juízo, sob pena de não 

serem conhecidos pelo Tribunal, p'or ausência de enfrentamentQ em primeiro 

grau," sob pena de cerceamento de defesa e ê;linda" para fins de 
~ 

prequestionamento. 

," 

? -A sentenQ8exíinguiu a ação sem resolução de mérito por . 
inépcia ao entenMer qu~ o pedido é juridicament~· impossível. Teceu 

çonsiderações e referiu que o art. 205 da CF impediria' ,a pretensão dos 

Autores. 

/ 
:-Nada mencionou sobre os d~mais dispositivos constitucionais 

referidos na exordial e bem como os infracof'lstitucionais. Tal enfrentamento é-~ 
~ --

f!Jndamental para completa compreensão da sentença e para realização do 

.:~respectivo recurso ao Tribunal. 
, -

( 

'-O) 
~ 

-.:: 
J> 
'-:$) 
-!'--
::::;, 

. s:
".,) , 
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A sentença refere que a escola é um ambiente de socialização 

essencial à vida em sociedade. Mas não é o único e nem o melhor. Vale referir 

que também é na escola que surgem as más influências, onde os alunos 

aprendem palavrões, muitas vezes experimentam álcool, cigarro e outras 

drogas. Tudo porque o Estado (Iatu sensu) é ineficiente no fornecimento de um 

ambiente escolar adequado, completo e seguro. Em verdade a socialização se 

dá nas relações familiares, com os vizinhos, amigos, etc ... não sendo a "escola" 

o único e melhor meio de socialização. O fato é que sendo o Estado e a família 

responsáveis pela educação, a primazia na realização desta tarefa fundamental 

é da família e não do Estado. Tal tarefa tem amparo na lei como constou na 

inicial. Entretanto a sentença não alisou tais fundamentos, sequer rejeitou-os. 

Com efeito, na DUDH e no CC temos alguns esclarecimentos 

que não foram enfrentados na sentença e que ratificam a possibilidade jurídica 

do pedido, vejamos: 

Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de 

instrução que será ministrada a seus filhos (artigo XXVI- grifou-se). 

Art. 1.634 CC. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos 

menores: 

1- dirigir-lhes a criação e educação (grifou-se); 

Portanto, os pais têm os deveres de educar e de dirigir a 

educação dos filhos e, para cumpri-los, podem utilizar-se dos métodos que 

acharem mais pertinentes: matricular os filhos em uma escola, ensiná-los em 

casa ou utilizar qualquer outra forma intermediária. Nesse sentido, o Estado 

somente pode tomar para si a educação do menor, caso a família não tenha 

vontade ou condições de educá-lo em casa. 

O pedido é pois juridicamente possível pois está previsto em 

lei. 

Entretanto, como a sentença referiu a Constituição, vamos 

também analisar a Constituição, mas o art. 208 que a sentença não enfrentou: 

"Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de: 
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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;" 

( ... ) 

U§ 30 
_ 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. n 

O inciso I do mencionado artigo não obriga à escolarização, 

mas à educação, que é conceito bem mais amplo. Sua interpretação é bastante 

simples: a educação, que começa com o nascimento do indivíduo, deve 

assumir uma feição formal quando ele tem de 4 a 17 anos, ou seja, deve 

cumprir as finalidades enumeradas no art. 203 da CF: 

1. pleno desenvolvimento da pessoa; 

2. seu preparo para o exercício da cidadania; e 

3. sua qualificação para o trabalho. 

Para alcançar essas finalidades, os pais podem, se tiverem as 

condições necessárias, educar os filhos em casa. Mais ainda: de qualquer 

forma, a educação deve ser realizada em casa. A própria CF reconhece isso ao 

dispor, no art. 229, que "os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 

menores". Portanto, a educação domiciliar não apenas é permitida, mas 

também exigida dos pais. 

Por questões meramente práticas, a imensa maioria dos pais 

prefere delegar parte da educação à escola, seja pública ou privada. 

Geralmente, não há tempo, conhecimento ou disposição para ensinar os filhos 

em casa. Trata-se de uma opção majoritária, sustentada e amparada pela CF, 

que prevê a existência de escolas públicas e privadas. 

Há, porém, uma minoria, que não aceita delegar nenhuma 

atribuição educacional à escola, que prefere exercer de modo absoluto uma 

atribuição que, na maior parte da história da humanidade, sempre foi da 

família. Em qualquer democracia constitucional, essa minoria, como qualquer 

outra, deve ser respeitada, com base no pluralismo político (CF, art. 1', V) e

0 
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mais especificamente, no "pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas" 1f 
(CF, art. 206, 111), um dos princípios fundamentais do ensino. r 

Juridicamente, a questão da delegação sempre envolve 

precedência e hierarquia, ou seja, o delegante é aquele que tem a 

competência, o dever de praticar determinado ato e que pode, voluntariamente, 

transferir parte das suas atribuições para outra pessoa, o delegatário. Essa 

transferência pode ser revogada a qualquer tempo, sendo que o delegatário 

somente tem os poderes expressamente conferidos pelo delegante. 

Nesse sentido, não pode haver dúvida de que, em termos 

históricos, antropológicos e políticos, a família tem precedência sobre o Estado. 

Essa situação é reconhecida expressamente pela CF, que dispõe: "Art. 226. A 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado". O Estado é, 

portanto, uma estrutura auxiliar à família, que deve, geralmente, apoiá-Ia; e, 

apenas excepcionalmente, substituí-Ia, quando esta mostrar-se sem força 

suficiente para prover as necessidades básicas de seus membros. 

Assim, o § 3° do art. 208, referido anteriormente, deve ser 

interpretado em consonância com todos os dispositivos constitucionais, e não 

de forma isolada. Isso significa que cabe ao Poder Público zelar pela 

frequência à escola apenas das crianças e adolescentes que não recebam o 

ensino domiciliar. 

Em síntese: constitucionalmente, a educação domiciliar é 

um dever da família, que perde boa parte do sentido de sua existência se 

não provê-Ia para seus membros mais frágeis. Também é um direito 

individual dos pais, que somente deixarão de exercê-lo se não puderem 

ou não quiserem. 

Portanto esta questão é importante, faz parte da 

fundamentação jurídica do pedido e não foi enfrentada pela sentença. 

Doutra banda o art. 6° da LDB determina aos "pais ou 

responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos seis anos de idade, 

no ensino fundamental". Esse dever, porém, não se aplica aos pais que 

optaram pelo ensino domiciliar por um motivo muito simples: o objeto da lei não 

é a educação em geral, mas apenas aquela ministrada nas escolas: "esta Lei 
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disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por 

meio do ensino, em instituições próprias" (art. 1°, § 1°). Defender interpretação 

diversa seria como pretender aplicar o Código de Trânsito Brasileiro, que trata 

apenas dos veículos terrestres, a aviões e navios. 

Mesmo que, apenas por hipótese, a LDB seja considerada 

como uma lei aplicável a qualquer modalidade de ensino, deve-se atentar para 

o fato de que ela mesma não exige que o aluno da educação básica (formada 

pela educação infantil e pelo ensino fundamental e médio) tenha escolarização 

anterior. 

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, 

será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: 

( ... ) 

II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a 

primeira do ensino fundamental, pode ser feita: 

( ... ) 

c) 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; 

o dispositivo referido permite expressamente que um aluno 

ingresse em algum dos níveis da educação básica sem necessidade de ter 

freqüentado anteriormente a escola: basta a realização de uma avaliação que 

meça seu grau de desenvolvimento. Trata-se de simples regra de bom-senso, 

que determina prioridade do efetivo aprendizado sobre o mero comparecimento 

em sala de aula. 

o mesmo bom-senso foi utilizado pelo Governo Federal ao 

estabelecer que a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) tem 

como consequência a expedição de um certificado de conclusão do ensino 

médio. Essa norma está contida na PORTARIA NORMATIVA N° 4, DE 11 DE 

FEVEREIRO DE 2010, expedida pelo Ministro da Educação: 
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Art. 10 O interessado em obter certificação no nível de 

conclusão do ensino médio ou declaração de proficiência com base no Exame 

Nacional do Ensino Médio - ENEM deverá acessar o sítio eletrônico 

(http://sistemasenem2.inep.gov.br/Enem2009/), com seu número de inscrição e 

senha, e preencher o formulário eletrônico de solicitação de certificação, de 

acordo com as instruções pertinentes, até o dia 31 (trinta e um) de março de 

2010. 

Art. 2° O interessado deverá observar os seguintes requisitos: 

I - ter 18 (dezoito) anos completos até a data de realização da 

primeira prova do ENEM; 

li - ter atingido o mínimo de 400 pontos em cada uma das áreas de 

conhecimento do ENEM; 

111- ter atingido o mínimo de 500 pontos na redação. 

Parágrafo único. Para a área de linguagens, códigos e suas 

tecnologias, o interessado deverá obter o mínimo de 400 pontos na prova objetiva e, 

adicionalmente, o mínimo de 500 pontos na prova de redação. 

Art. 3° O INEP disponibilizará às Secretarias de Educação dos 

Estados, Municípios e do Distrito Federal e aos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia as notas e os dados cadastrais dos interessados, nos termos do 

art. 1°, por meio do sítio {http://sistemasenem.inep.gov.br/EnemSolicitacao/ 

Art. 4° Compete às Secretarias de Educação e aos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, definir os procedimentos para 

certificação no nível de conclusão do ensino médio com base nas notas do ENEM 

2009. 

Nessa portaria, há um dispositivo de suma relevância: o art. 20
, 

que enumera os requisitos para a obtenção do certificado de conclusão do 

nível médio: o postulante precisa apenas ter 18 anos e alcançar uma 

pontuação mínima. A relevância do dispositivo está exatamente naquilo que 

omite, pois não requer, para a obtenção do certificado, a comprovação de que 

foram concluídas regularmente todas as séries do ensino fundamental e médio. 
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Assim, aquele que foi educado em casa poderá fazer o 

ENEM e, caso preencha os requisitos, conseguir um certificado de 

conclusão do ensino médio. Implicitamente, o Ministério da Educação 

reconheceu como válida a educação domiciliar, adotando uma noção 

material de ensino médio (determinado nível de desenvolvimento intelectual) ao 

invés da tradicional concepção formal (número de séries frequentadas pelo 

aluno na escola). 

Resta evidente então que existem dispositivos legais que 

fundamentam juridicamente o pedido e não foram sequer rejeitados pela 

sentença. Além do que o próprio Governo Federal dispensa a freqüência 

obrigatória à escola ao validar a conclusão do ensino médio por meio do 

ENEM. 

Finalmente importa referir que a Constituição Federal de 1937 

ratificava a subsidiariedade do Estado na educação dos filhos: 

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." 

o artigo 26.3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

confirma a possibilidade jurídica do pedido: "os pais têm direito de escolha do 

gênero de instituição que será ministrada a seus filhos. 

E, para finalizar, importa citar um Tratado Internacional (Pacto 

de São José da Costa Rica) que sobrepõe-se à eventual legislação 

i nfraconstitucional: 

Artigo 12.4 Convenção da Americana dos Direitos Humanos 

(Pacto de São José, da Costa Rica) do qual o Brasil é signatário: 

fi 
I 
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· "Os pais e, quando for o caso, os tutores, têm direito a que seus filhos e 

pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias 

convicções" 

E difícil imaginar um dispositivo que permita a educação 

domiciliar de forma mais evidente. Está bem estabelecido o direito primordial 

dos pais e o caráter apenas colaborativo da atuação do Estado. 

Assim sendo, por tudo o que foi exposto requer sejam 

conhecidos estes embargos e sanadas as omissões supra apontadas, 

enfrentando-se os dispositivos legais mencionados, tanto para aclarar a 

sentença como para viabilizar o respectivo recurso ao Tribunal, quanto ainda, 

para fins de prequestionamento dos dispositivos legais que fundamentaram a 

inicial e merecem análise pela sentença. 

Requer sejam conhecidos e providos os embargos de 

declaração. 

P. Deferimento. 
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EXMO. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA CíVEL DA COMARCA DE 

CANElAlRS. 

Processo n. 112.0000724-0 

Embargos de Declaração - art. 535, I do CPC 

VAlENTINA DIAS, devidamente representada, por seu 

advogado, nos autos do Mandado de Segurança proposto 

contra a Secretária Municipal de Educação de Canela, vem 

respeitosamente a V. Exa., diante da sentença de fls., ingressar 

com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, forte no art. 535, I do 

CPC, os quais pede sejam recebidos no efeito legal, 

conhecidos e providos conforme as razões que seguem. 

A Embargante entende que alguns pontos da inicial não foram 

enfrentados na sentença e exigem manifestação deste Juízo, sob pena de não 

serem conhecidos pelo Tribunal por ausência de enfrentamento em primeiro 

grau, sob pena de cerceamento de defesa e ainda para fins de 

prequestionamento. 

A sentença extinguiu a ação sem resolução de mérito por 

inépcia ao entender que o pedido é juridicamente impossível. Teceu 

considerações e referiu que o art. 205 da CF impediria a pretensão dos 

Autores. 

Nada mencionou sobre os demais dispositivos constitucionais 

referidos na exordial e bem como os infraconstitucionais. Tal enfrentamento é 

fundamental para completa compreensão da sentença e para realização do 

respectivo recurso ao Tribunal. 

.. ~ 
~.j 

~ 
.-~ 

:.' 
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A sentença refere que a escola é um ambiente de socialização 

essencial à vida em sociedade. Mas não é o único e nem o melhor. Vale referir 

que também é na escola que surgem as más influências, onde os alunos 

aprendem palavrões, muitas vezes experimentam álcool., cigarro e outras 

drogas. Tudo porque o Estado (Iatu sensu) é ineficiente no fornecimento de um 

ambiente escolar adequado, completo e seguro. Em verdade a socialização se 

dá nas relações familiares, com os vizinhos, amigos, etc ... não sendo a "escola" 

o único e melhor meio de socialização. O fato é que sendo o Estado e a família 

responsáveis pela educação, a primazia na realização desta tarefa fundamental 

é da família e não do Estado. Tal tarefa tem amparo na lei como constou na 

inicial. Entretanto a sentença não alisou tais fundamentos, sequer rejeitou-os. 

Com efeito, na DUDH e no CC temos alguns esclarecimentos 

que não foram enfrentados na sentença e que ratificam a possibilidade jurídica 

do pedido, vejamos: 

Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de 

instrução que será ministrada a seus filhos (artigo XXVI- grifou-se). 

Art. 1.634 CC. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos 

menores: 

I - dirigir-lhes a criação e educação (grifou-se); 

Portanto, os pais têm os deveres de educar e de dirigir a 

educação dos filhos e, para cumpri-los, podem utilizar-se dos métodos que 

acharem mais pertinentes: matricular os filhos em uma escola, ensiná-los em 

casa ou utilizar qualquer outra forma intermediária. Nesse sentido, o Estado 

somente pode tomar para si a educação do menor, caso a família não tenha 

vontade ou condições de educá-lo em casa. 

O pedido é pois juridicamente possível pois está previsto em 

lei. 

Entretanto, como a sentença referiu a Constituição, vamos 

também analisar a Constituição, mas o art. 208 que a sentença não enfrentou: 

"Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de: 

f 
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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;" 

( ... ) 

"§ 30 
- 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." 

O inciso I do mencionado artigo não obriga à escolarização, 

mas à educação, que é conceito bem mais amplo. Sua interpretação é bastante 

simples: a educação, que começa com o nascimento do indivíduo, deve 

assumir uma feição formal quando ele tem de 4 a 17 anos, ou seja, deve 

cumprir as finalidades enumeradas no art. 203 da CF: 

1 . pleno desenvolvimento da pessoa; 

2. seu preparo para o exercício da cidadania; e 

3. sua qualificação para o trabalho. 

Para alcançar essas finalidades, os pais podem, se tiverem as 

condições necessárias, educar os filhos em casa. Mais ainda: de qualquer 

forma, a educação deve ser realizada em casa. A própria CF reconhece isso ao 

dispor, no art. 229, que "os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 

menores". Portanto, a educação domiciliar não apenas é permitida, mas 

também exigida dos pais. 

Por questões meramente práticas, a imensa maioria dos pais 

prefere delegar parte da educação à escola, seja pública ou privada. 

Geralmente, não há tempo, conhecimento ou disposição para ensinar os filhos 

em casa. Trata-se de uma opção majoritária, sustentada e amparada pela CF, 

que prevê a existência de escolas públicas e privadas. 

Há, porém, uma minoria, que não aceita delegar nenhuma 

atribuição educacional à escola, que prefere exercer de modo absoluto uma 

atribuição que, na maior parte da história da humanidade, sempre foi da 

família. Em qualquer democracia constitucional, essa minoria, como qualquer 

outra, deve ser respeitada, com base no pluralismo político (CF, art. 1°, V) e, 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 8478567



#! 
mais especificamente, no "pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas" ~ 
(CF, art. 206, 111), um dos princípios fundamentais do ensino. 

Juridicamente, a questão da delegação sempre envolve 

precedência e hierarquia, ou seja, o delegante é aquele que tem a 

competência, o dever de praticar determinado ato e que pode, voluntariamente, 

transferir parte das suas atribuições para outra pessoa, o delegatário. Essa 

transferência pode ser revogada a qualquer tempo, sendo que o delegatário 

somente tem os poderes expressamente conferidos pelo delegante. 

Nesse sentido, não pode haver dúvida de que, em termos 

históricos, antropológicos e políticos, a família tem precedência sobre o Estado. 

Essa situação é reconhecida expressamente pela CF, que dispõe: "Art. 226. A 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado". O Estado é, 

portanto, uma estrutura auxiliar à família, que deve, geralmente, apoiá-Ia; e, 

apenas excepcionalmente, substituí-Ia, quando esta mostrar-se sem força 

suficiente para prover as necessidades básicas de seus membros. 

Assim, o § 3° do art. 208, referido anteriormente, deve ser 

interpretado em consonância com todos os dispositivos constitucionais, e não 

de forma isolada. Isso significa que cabe ao Poder Público zelar pela 

frequência à escola apenas das crianças e adolescentes que não recebam o 

ensino domiciliar. 

Em síntese: constitucionalmente, a educação domiciliar é 

um dever da família, que perde boa parte do sentido de sua existência se 

não provê-Ia para seus membros mais frágeis. Também é um direito 

individual dos pais, que somente deixarão de exercê-lo se não puderem 

ou não quiserem. 

Portanto esta questão é importante, faz parte da 

fundamentação jurídica do pedido e não foi enfrentada pela sentença. 

Doutra banda o art. 6° da ,LOS determina aos "pais ou 

responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos seis anos de idade, 

no ensino fundamental". Esse dever, porém, não se aplica aos pais que 

optaram pelo ensino domiciliar por um motivo muito simples: o objeto da lei não 

é a educação em geral, mas apenas aquela ministrada nas escolas: "esta Lei 
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disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por f 
meio do ensino, em instituições próprias" (art. 1°, § 1°). Defender interpretação 7 
diversa seria como pretender aplicar o Código de Trânsito Brasileiro, que trata 

apenas dos veículos terrestres, a aviões e navios. 

Mesmo que, apenas por hipótese, a LDB seja considerada 

como uma lei aplicável a qualquer modalidade de ensino, deve-se atentar para 

o fato de que ela mesma não exige que o aluno da educação básica (formada 

pela educação infantil e pelo ensino fundamental e médio) tenha escolarização 

anterior. 

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, 

será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: 

( ... ) 

II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a 

primeira do ensino fundamental, pode ser feita: 

( ... ) 

c) 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; 

o dispositivo referido permite expressamente que um aluno 

ingresse em algum dos níveis da educação básica sem necessidade de ter 

freqüentado anteriormente a escola: basta a realização de uma avaliação que 

meça seu grau de desenvolvimento. Trata-se de simples regra de bom-senso, 

que determina prioridade do efetivo aprendizado sobre o mero comparecimento 

em sala de aula. 

o mesmo bom-senso foi utilizado pelo Governo Federal ao 

estabelecer que a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) tem 

como consequência a expedição de um certificado de conclusão do ensino 

médio. Essa norma está contida na PORTARIA NORMATIVA N° 4, DE 11 DE 

FEVEREIRO DE 2010, expedida pelo Ministro da Educação: 
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Assim, aquele que foi educado em casa poderá fazer o 

ENEM e, caso preencha os requisitos, conseguir um certificado de 

conclusão do ensino médio. Implicitamente, o Ministério da Educação 

reconheceu como válida a educação domiciliar, adotando uma noção 

material de ensino médio (determinado nível de desenvolvimento intelectual) ao 

invés da tradicional concepção formal (número de séries frequentadas pelo 

aluno na esco.la). 

Resta evidente então que existem dispositivos legais que 

fundamentam juridicamente o pedido e não foram sequer rejeitados pela 

sentença. Além do que o próprio Governo Federal dispensa a freqüência 

obrigatória à escola ao validar a conclusão do ensino médio por meio do 

ENEM. 

Finalmente importa referir que a Constituição Federal de 1937 

ratificava a subsidiariedade do Estado na educação dos filhos: 

Art. 125 - <IA 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." 

o artigo 26.3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

confirma a possibilidade jurídica do pedido: "os pais têm direito de escolha do 

gênero de instituição que será ministrada a seus filhos. 

E, para finalizar, importa citar um Tratado Internacional (Pacto 

de São José da Costa Rica) que sobrepõe-se à eventual legislação 

i nfraconsíitucional: 

Artigo 12.4 Convenção da Americana dos Direitos Humanos 

(Pacto de São José, da Costa Rica) do qual o Brasil é signatário: 
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Art. 1° O interessado em obter certificação no nível de 

conclusão do ensino médio ou declaração de proficiência com base no Exame 

Nacional do Ensino Médio - ENEM deverá acessar o sítio eletrônico 

(hUp:/Isistemasenem2.inep.gov.br/Enem2009/), com seu número de inscrição e 

senha, e preencher o formulário eletrônico de solicitação de certificação, de 

acordo com as instruções pertinentes, até o dia 31 (trinta e um) de março de 

2010. 

Art. 2° O interessado deverá observar os seguintes requisitos: 

I - ter 18 (dezoito) anos completos até a data de realização da 

primeira prova do ENEM; 

11 - ter atingido o mínimo de 400 pontos em cada uma das áreas de 

conhecimento do ENEM; 

111 - ter atingido o mínimo de 500 pontos na redação. 

Parágrafo único. Para a área de linguagens, códigos e suas 

tecnologias, o ~interessado deverá obter o mínimo de 400 pontos na prova objetiva e, 

adicionalmente, o mínimo de 500 pontos na prova de redação. 

Art. 3° O INEP disponibilizará às Secretarias de Educação dos 

Estados, Municípios e do Distrito Federal e aos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia as notas e os dados cadastrais dos interessados, nos termos do 

art. 1°, por meio do sítio (http://sistemasenem.inep.gov.br/EnemSolicitacaol 

Art. 4° Compete às Secretarias de Educação e aos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, definir os procedimentos para 

certificação no nível de conclusão do ensino médio com base nas notas do ENEM 

2009. 

Nessa portaria, há um dispositivo de suma relevância: o art. 2°, 

que enumera os requisitos para a obtenção do certificado de conclusão do 

nível médio: o postulante precisa apenas ter 18 anos e alcançar uma 

pontuação mínima. A relevância do dispositivo está exatamente naquilo que 

omite, pois não requer, para a obtenção do certificado, a comprovação de que 

foram concluídas regularmente todas as séries do ensino fundamental e médio. 
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{(Os pais e, quando for o caso, os tutores, têm direito a que seus filhos e 

pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias 

convicções" 

É difícil imaginar um dispositivo que permita a educação 

domiciliar de forma mais evidente. Está bem estabelecido o direito primordial 

dos pais e o caráter apenas colaborativo da atuação do Estado. 

Assim sendo, por tudo o que foi exposto requer sejam 

conhecidos estes embargos e sanadas as omissões supra apontadas, 

enfrentando-se os dispositivos legais mencionados, tanto para aclarar a 

sentença como para viabilizar o respectivo recurso ao Tribunal, quanto ainda, 

para fins de prequestionamento dos dispositivos legais que fundamentaram a 

inicial e merecem análise pela sentença. 

Requer sejam conhecidos e providos os embargos de 

declaração. 

P. Deferimento. 

OAB S 32882 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

041/1.12.0000724-0 (CNJ:.0002311-59.2012.8.21.0041) 

Vistos, etc. 

VALENTINA DIAS, qualificada nos autos, interpôs os 

presentes embargos de declaracão aduzindo, em síntese, que a sentença 

não analisou todos os dispositivos legais por ela levantados na exordial, 

devendo ser aclarado o decísum. 

DECIDO. 

A embargante pretende a reanálise da inicial e, 

consequentemente, a modificação da decisão que a indeferiu, o que não 

se coaduna com esse tipo de recurso. 

Sabe-se, outrossim, que o Juiz não está obrigado a 

enfrentar ponto a ponto todos os argumentos expendidos pelas partes, 

mas sim expender os fundamentos que o levam a acolher ou rejeitar a 

pretensão inicial. 

Nesse sentido: 

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. 
AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETiÇÃO INICIAL. 
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADiÇÃO OU OBSCURIDADE. 
Os embargos declaratórios não merecem acolhimento 
quando não configuradas quaisquer das hipóteses previstas 
no art. 535 I e II do cpc. Ausente omissão, contradição ou 
obscuridade na decisão embargada bem como qualquer 
erro material passível de correção. PREQUESTIONAMENTO. 
A decisão não está obrigada a enfrentar todos os pontos 
levantados em recurso, bastando que resolva a 
controvérsia posta a exame. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 
Pretensão da parte embargante de ver rediscutida matéria 
já apreciada. Impossibilidade, segundo entendimento do 

Número Verificador: 04111200007240041201230158 1 

041/1.12.0000724-0 (CN,J:.0002311-592012.8.21.0041) 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 8478567



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUl 

PODER JUDICIÁRIO 

obscuridade. 

STJ e desta Corte. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
DESACOLHIDOS. UNÂNIME." (Embargos de Declaração n. 
70046278875, 8º Grupo de Câmaras Cíveis, TJRS, ReI. Ana 
Beatriz Iser, j. 13/04/2012) 

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
INDEFERIMENTO DA INICIAL. Embargos de declaração 
exigem obscuridade, omissão ou contradição na decisão 
embargada. Inteligência do art. 535, do cpc. No caso, a 
decisão proferida considerou juridicamente impossível a 
interposição de mandado de segurança contra ato de 
Desembargador ou acórdão da Câmara já que o Grupo 
Cível não representa instância hierarquicamente superior a 
da Câmara. Questão que restou clara na decisão ora 
embargada, não caracterizando nenhuma das hipóteses de 
cabimento dos embargos de declaração. EMBARGOS 
REJEITADOS." (Embargos de Declaração n. 70021949086, 
4º Grupo de Câmaras Cíveis, TJRS, ReI. Claudir Fidelis 
Faccenda, j. 31/10/2007) 

Inexiste, pois, qualquer contradição, omissão ou 

Isso posto, REJEITO os embargos de declaração. 

Intimem-se. 

Em 20/06/2012 

Franklin de Oliveira Netto, 

Juiz de Direito. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nO 153/2012, expedida em 27 de 

agosto de 2012, foi disponibilizada na edição nO 4907 no Diário da Justiça 

Eletrônico do dia 30/08/2012, considerando-se publicada no primeiro dia útil 

que se seguir, em conformidade com o art. 40 da Lei nO 11.419/2006. Dou fé. 

041/1.12.0000724-0 

59.2012.8.21.0041) 

(CNJ 

- Valentina 

0002311-

Dias (pp. 

Júlio César Tricot Santos) x Secretária 

Municipal de Educação 

representação nos autos) . 

de Canela 

VALENTINA 

(sem 

DIAS, 

qualificada nos autos, interpôs os presentes 

embargos de declaração aduzindo, em síntese, 

que a sentença não analisou todos os 

dispositivos legais por ela levantados na 

exordial, devendo ser aclarado o decisum. A 

embargante pretende a reanálise da inicial e, 

consequentemente, a modificação da decisão que 

a indeferiu, o que não se coaduna com esse tipo 

de recurso. Sabe-se, outrossim, que o Juiz não 

está obrigado a enfrentar ponto a ponto todos 

os argumentos expendidos pelas partes, mas sim 

expender os fundamentos que o levam a acolher 

ou rej ei tar a pretensão inicial... Inexiste, 

pois, qualquer contradição, omissão ou 

obscuridade. Isso posto, REJEITADOS os embargos 

de declaração. 

Canela, 2o.0g· J6L 
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EXCELENTíSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE 

CANELA/RS. 

Processo n. 1120000724-0 

Apelação 

-
VALENTINA DIAS, por seu procurador signatário, 

nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM 

PEDIDO DE LIMINAR impetrado contra ato da 

Secretária Municipal de Educação de Canela/RS, 

integrante do 'Município de Canela/RS, vem 

respeitosamente a V.Exa., irresignada com a 

sentença de fls. ingressar com RECURSO DE 

APELAÇÃO, conforme as razões que seguem 

pedindo seu recebimento nos efeitos legais e 

após, sejam remetidos os autos ao ego Tribunal 

de Justiça para que dele o conheça, reformando a 

sentença pelas razões de direito que seguem: 

Junta a guia do preparo recursal. 

Advocacia Cível- Rua Senador Annibal Di Primio Beck n. 95, Porto AlegrejRS -Brasil- CEP 90480-180 
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EMINENTES DESEMBARGADORES 

RAZÕES DE RECURSO 

A sentença recorrida merece reforma porque 

não apreciou com maestria a matéria em discussão, optando por 

extinguir sumariamente a lide, por inépcia da inicial, ao entendimento 

de que o pedido da Recorrente seria juridicamente impossível. 

Refere que a escola é fundamental à 

socialização e que a Recorrente deve se acostumar desde jovem às 

diferenças. 

Todavia, como adiante será demonstrado a inicial 

não é inepta pois o pedido da Apelante é juridicamente possível, tem 

amparo na lei e não é por ela vedado. Seu direito é líquido e certo, como 

• adiante demonstraremos e a decisão da recorrida atinge este direito pois 

tolhe uma forma de liberdade assegurada na Constituição, a liberdade de 

educação e o direito dos pais de educarem seus filhos. 

Além disto, a socialização não vem apenas da 

escola, mas do convívio familiar e social. Ao contrário, muitas vezes a 

escola funciona no sentido inverso, com discriminação, com 'bullying', 

com sexualidade precoce, etc .... Ainda mais em ensino multiseriado, como 

no caso da Recorrente, onde na mesma sala convivem jovens com 

diversas idades e (i)maturidades. Tais ponderações a sentença não f~ 
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sequer analisou o que foi dito na inicial. Discorda a Recorrente da 

premissa equivocada da sentença quanto ao papel de 'socialização da 

escola', cujas razões serão abaixo devidamente renovadas. 

Ademais, o sistema educacional brasileiro não 

veda a educação domiciliar e ao contrário do que afirma a sentença, o 

Ministério da Educação permite que a nota obtida no ENEM substitua o 

certificado de conclusão do ensino médio, o que de forma indireta admite 

o ensino doméstico no Brasil. 

Inicialmente, para melhor compreensão dos 

eventos processuais cumpre tecer breve histórico dos eventos 

processuais. 

I. DOS FATOS 

A Recorrente é menor, nascida em 21.08.2000. Até o 

ano de 2011 estudou na Escola Municipal Santos Dumont e insatisfeita 

com aspectos educacionais proporcionados pela I mpetrada, agora 

Recorrida solicitou em 2012 o direito de estudar em casa pelo sistema 

conhecido como 'homeschooling1'. Requereu junto à Impetrada o direito 

de ser educada em casa, pelos seus pais. Entende que o ensino 

multiseriado disponibilizado pela Impetrada, no qual estudou até o ano de 

1 O ensino doméstico é sempre a partir de casa e os tutores ou professores são pessoas 
da própria família ou comunidade, regra geral os pais. Este ensino pode ou não ser 
apoiado por uma escola, que pode providenciar explicações para os pais-tutores, ou um 
ambiente social para que a criança possa passar algumas horas da semana com outras 
crianças da mesma idade que frequentam a escola. 

O currículo pode ser dirigido, sendo bastante semelhante ao existente nas escolas, ou os 
pais-tutores podem seguir um currículo livre, ou mesmo a ausência de currículo, 
permitindo à criança que aprenda de forma auto-didáctica. Esta última forma de ensino 
doméstico teve como principal proponente o educador americano John Holt (I 923-
1985), que cunhou o termo unschooling (lides-escolar") em 1977 na sua revista Growing ~ 
Wíthout Schooling. / 
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2011 não tem representado o melhor método de educação, com a 

coexistência de alunos de várias idades e diversas séries. 

Recebeu a seguinte resposta, a qual no seu 

entendimento evidencia ato ilegal proferido por autoridade pública: 

IIEm 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 com a freqüência escolar." 

A Recorrente entende que esta decisão atinge seu 

direito de liberdade intelectual e física, pois não pretende seguir a 

determinação da autoridade pública. 

Entende que o convívio com alunos de várias idades 

não reflete um critério ideal de convivência e socialização, quer por 

aspectos sociais, quer por aspectos morais, quer por aspectos religiosos e 

até sexuais, vejamos detalhadamente as questões supra: 

Por melhor que seja a intenção da Impetrada em 

fornecer uma educação pública de qualidade, a existência de turmas 

multiseriadas causa problemas, tais como: convívio com alunos mais 

velhos, com sexualidade bem mais avançada- o que é normal para a 

idade - mas não é aconselhável para uma menina de 11 anos, como no 

caso a Impetrante. Da mesma forma, os hábitos entre as crianças com 

diferentes idades são distintos, desde o linguajar (utilização de palavrões e 

palavras ,impróprias) até a própria educação sexual que culmina em ser 

antecipada, quer pelo convívio com colegas mais velhos, quer porque 

atualmente a sexualidade está ganhando atenção cada vez mais cedo no~ 
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planos de ensino das instituições de ensino regular, quer sejam públicas, 

quer sejam privadas. 

Importa referir que a Impetrada, devidamente 

representada pelos pais, discorda desta antecipação do ensino quanto à 

sexualidade e igualmente entende que o convívio em turmas 

multiseriadas é prejudicial à sua formação. 

Ademais, por princípio religioso a Impetrante discorda 

de algumas imposições pedagógicas do ensino regular, como por exemplo, 

a questão atinente ao evolucionismo e à Teoria de Charles Darwin. Com 

efeito a Impetrante é Cristã (Criacionista) e não aceita viável ou crível que 

os homens tenham evoluído de um macaco, como insiste a Teoria 

Evol ucionista. 

Ademais, os malefícios da escola pública são notórios. 

Em interessante artigo intitulado A Crise da Educação, publicado no jornal 

Zero Hora, de 30/04/2012, o Procurador de Justiça luis Alberto Thompson 

Flores lenz assim se posiciona sobre a educação pública brasileira: 

flÉ com tristeza que recentemente tivemos a oportunidade de 

ler matéria jornalística que retrata a situação de penúria da escola pública brasileira. 

Isso se reflete nos elevadíssimos índices de repetência, que no 

Ensino Médio gaúcho alcançam o inacreditável percentual de 21,4%, ensejando um 

prejuízo de R$ 406 milhoões para os cofres públicos. 

Tal situação denota uma transição de um sistema educacional 

que, embora limitado em sua extensão, era modelar, para um aparato escolar de 

acesso generalizado, mas que infelizmente, na melhor das hipóteses, pode-se 

entender como deficiente ..... " 

Como a impetrante tem condições econômicas de estudar 
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disciplinas e se propõe a prestar provas regularmente, entende que tem o 

direito constitucional de não freqüentar a Escola porque discorda do sistema 

convencional ,e público de educação. 

Assim, inconformada com a determinação da Impetrada 

no sentido de obrigá-Ia a matricular-se em escola da rede regular de ensino, 

ingressou com o presente 'mandamus', o qual foi julgado no mesmo dia em 

que proposto, com impressionante ce.leridade da prestação jurisdicional. 

Com efeito a sentença de extinção por inépcia em razão 

da impossibilidade jurídica do pedido foi realmente muito rápida. Todavia, 

propostos embargos de declaração para fins de enfrentamento da matéria legal 

não abordada em sentença, com o que seria a mesma melhor compreendida, 

permaneceram os autos conclusos por vários meses, até que foram 

apreciados, limitando-se o julgador singular a negar-lhes provimento ao 

argumento de que não estaria obrigado a enfrentar todos os fundamentos da 

inicial e que os embargos visavam em verdade reformar a sentença. Todavia a 

matéria legal foi devidamente prequestionada. 

DAS RAZÕES RECURSAIS 

·Inconformada com a sentença, a Recorrente ingressa 

com este recurso para seja anulada a sentença, determinando-se o 

enfrentamento das questões de direito versadas, ou então subsidiariamente 

sua reforma para que seja julgada procedente a ação proposta. 

A sentença refere textualmente que: 

o mandado de segurança, consoante a redação do artigo 5°, 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: 
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"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: 

"MANDADO DE SEGURANÇA ENSINO FUNDAMENTAL CURRICULO 
MINISTRADO PELOS PAIS INDEPENDENTE DA FREQUÊNCIA À 
ESCOLA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO lÍQUIDO E 
CERTO. ILEGALlDADEElOU ABUSIVIDADE DO ATO IMPUGNADO. 
INOCORRÊNCIA LEI 1.533/51, ART. 1°, CF, ARTS. 205 E 208, § 3°; LEI 
9.394/60, ART. 24, VI E LEI 8.096/90, ARTS. 5°, 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, 1a Seção, ReI. Min. Francisco 
Peçanha Martins, j. 24/04/2002, DJ 21/03/2005, p. 203) 

Desse acórdão extraio: 

"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. 5° 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 
n° 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. 

A Recorrente entende que não há vedação legal no Brasil que 

impeça o ensino domiciliar e que tem sim, direito líquido e certo de ser educada 
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conforme sua preferência pois o Estado tem que respeitar o direito de liberdade 

de escolha e de livre arbítrio dos cidadãos. 

o fato de inexistir reconhecimento legal não veda sua 

existência e eficácia para a educação de uma criança, tanto que a nota do 

ENEM substituiu o certificado de conclusão do ensino fundamental, 

chancelando de forma indireta a realização do ensino domiciliar. 

Com efeito, a impossibilidade jurídica do pedido está 

relacionada à vedação legal da pretensão, que inexiste no caso do ensino 

domiciliar. Ao contrário, o ensino domiciliar tem amparo legal e pode ser 

realizado no Brasil. Vejamos: 

DO DIREITO 

Aspectos Jurídicos do Ensino Domiciliar no Brasil 

o ensino domiciliar, como substituto do ensino escolar, não é 

proibido expressamente por nenhuma norma no ordenamento jurídico 

brasileiro, seja constitucional, legal ou regulamentar. Nem, tampouco, é 

expressamente permitido ou regulado por qualquer norma. O fundamento 

dessa omissão é bastante simples: o assunto somente está sendo debatido no 

Brasil recentemente e, ainda, de forma tímida. 

Existe, pois, uma lacuna na legislação brasileira: os dois 

principais documentos que tratam de educação (Constituição Federal- CF, art. 

205 a 214, e lei 9.394/98 - lei de Diretrizes e Bases da Educação - lDB) 

sequer mencionam a educação domiciliar. Também não consta dos debates 

legislativos que deram origem a esses textos a discussão a respeito da 

educação domiciliar. 

Mesmo em casos como esse, não se pode deixar de 

caracterizar um fenômeno social como legal ou ilegal, pois não existem fatos 

"alegais", ou seja, à margem do Direito. Apenas essa omissão já é suficiente 

para, de forma preliminar, declarar a validade da educação domiciliar, pois a 

CF tem como um dos pilares o princípio da legalidade (art. 5°, li), que 

considera lícita qualquer conduta não expressamente proibida em lei. ~ 
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Já por este fundamento fica evidente que a extinção por 

inépcia não pode ser mantida porque o pedido é sim juridicamente 

possível. 

Ademais, como a mera inexistência de proibição ainda pode 

gerar dúvidas naqueles que consideram o tema por demais estranho, deve ser 

verificada, então, a adequação do fato em discussão ao espírito das normas 

vigentes. Em outros termos, além de não existir norma expressamente 

proibitiva, procurar-se-á determinar a existência ou não de normas que apoiem 

a aplicação do ensino domiciliar. 

A questão da licitude ou ilicitude da educação domiciliar será 

analisada gradativamente, ao se procurar responder a algumas perguntas 

essenciais. Ao responder essas perguntas, procurar-se-á seguir a hierarquia do 

ordenamento jurídico brasileiro: Constituição Federal, tratados internacionais 

de direitos humanos (no caso, a Declaração Universal dos Direito Humanos -

DUDH, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de 

dezembro de 1948) e leis ordinárias (no caso, a LDB, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente - ECA - e o Código Civil - CC). 

A primeira questão essencial é: a quem compete prover a 

educação? 

Não há controvérsia a esse respeito, sendo a obrigação 

compartilhada entre a família e o Estado, conforme demonstram os seguintes 

dispositivos: 

Art. 205 CF. 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 (CF - grifou-se). 

Art. 2° LDB. 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 (lOS - grifou-se). /') 

=== . 
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Sendo o Estado e a família responsáveis pela educação, a 

próxima pergunta é: a qual deles compete a primazia na educação dos filhos 

menores? 

A resposta é dada de forma cristalina, respectivamente, na 

DUDH e no CC: 

3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de 

instrução que será ministrada a seus filhos (artigo XXVI- grifou-se). 

Art. 1.634. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos 

menores: 

I - dirigir-lhes a criação e educação (grifou-se); 

Portanto, os pais têm os deveres de educar e de dirigir a 

educação dos filhos e, para cumpri-los, podem utilizar-se dos métodos que 

acharem mais pertinentes: matricular os filhos em uma escola, ensiná-los em 

casa ou utilizar qualquer outra forma intermediária. Nesse sentido, o Estado 

somente pode tomar para si a educação do menor, caso a família não tenha 

vontade ou condições de educá-lo em casa. 

Por cautela, porém, devemos considerar a conclusão 

alcançada no parágrafo anterior como, ainda, provisória. Para torná-Ia 

definitiva, é necessária a apreciação de todos os dispositivos constitucionais, 

legais e regulamentares pertinentes à matéria. 

Aspectos Constitucionais - Mais uma demonstração da 

Possibilidade Jurídica do Pedido e do equívoco da sentença 

Inicialmente, deve ser analisado o art. 208 da CF: 

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; 

-
Advocada Cível- Rua Senador Annibal Di Primio Beck n. 95, Porto A1egre/RS -Brasil- CEP 90480-180 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 8478567



( ... ) 

§ 3° - 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. 

o inciso I do mencionado artigo não obriga à escolarização, 

mas à educação, que é conceito bem mais amplo. Sua interpretação é bastante 

simples: a educação, que começa com o nascimento do indivíduo, deve 

assumir uma feição formal quando ele tem de 4 a 17 anos, ou seja, deve 

cumprir as finalidades enumeradas no art. 203 da CF: 

1 . pleno desenvolvimento da pessoa; 

2. seu preparo para o exercício da cidadania; e 

3. sua qualificação para o trabalho. 

Para alcançar essas finalidades, os pais podem, se tiverem as 

condições necessárias, educar os filhos em casa. Mais ainda: de qualquer 

forma, a educação deve ser realizada em casa. A própria CF reconhece isso ao 

dispor, no art. 229, que "os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 

menores". Portanto, a educação domiciliar não apenas é permitida, mas 

também exigida dos pais. 

Máxima Vênia Exas., mas o pedido desta ação é sim 

juridicamente possível, não sendo aceitável a extinção sumária tal como 

realizada sem enfrentamento dos dispositivos legais que autorizam a 

educação domiciliar. 

Por questões meramente práticas, a imensa maioria dos pais 

prefere delegar parte da educação à escola, seja pública ou privada. 

Geralmente, não há tempo, conhecimento ou disposição para ensinar os filhos 

em casa. Trata-se de uma opção majoritária, sustentada e amparada pela CF, 

que prevê a existência de escolas públicas e privadas. 

Há, porém, uma minoria, que não aceita delegar nenhuma 

atribuição educacional à escola, que prefere exercer de modo absoluto uma 

atribuição que, na maior parte da história da humanidade, sempre foi da 

família. Em qualquer democracia constitucional, essa minoria, como qualquer 
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outra, deve ser respeitada, com base no pluralismo político (CF, art. 1°, V) e, 

mais especificamente, no "pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas" 

(CF, art. 206, 111), um dos princípios fundamentais do ensino. 

Juridicamente, a questão da delegação sempre envolve 

precedência e hierarquia, ou seja, o delegante é aquele que tem a 

competência, o dever de praticar determinado ato e que pode, voluntariamente, 

transferir parte das suas atribuições para outra pessoa, o delegatário. Essa 

transferência pode ser revogada a qualquer tempo, sendo que o delegatário 

somente tem os poderes expressamente conferidos pelo delegante. 

Nesse sentido, não pode haver dúvida de que, em termos 

históricos, antropológicos e políticos, a família tem precedência sobre o Estado. 

Essa situação é reconhecida expressamente pela CF, que dispõe: "Art. 226. A 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado". O Estado é, 

portanto, uma estrutura auxiliar à família, que deve, geralmente, apoiá-Ia; e, 

apenas excepcionalmente, substituí-Ia, quando esta mostrar-se sem força 

suficiente para prover as necessidades básicas de seus membros. 

Assim, o § 3° do art. 208, referido anteriormente, deve ser 

interpretado em consonância com todos os dispositivos constitucionais, e não 

de forma isolada. Isso significa que cabe ao Poder Público zelar pela 

frequência à escola apenas das crianças e adolescentes que não recebam o 

ensino domiciliar. 

Em síntese: constitucionalmente, a educação domiciliar é 

um dever da família, que perde boa parte do sentido de sua existência se 

não provê-Ia para seus membros mais frágeis. Também é um direito 

individual dos pais, que somente deixarão de exercê-lo se não puderem 

ou não quiserem. O pedido é sim juridicamente possível ao contrário do 

que refere a sentença. 

Aliás, a sentença peca também ao referir que a escola é 

fundamental para a socialização dos .indivíduos, como se fosse a única 

forma de socialização existente. 
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A socialização ocorre no convívio social e não apenas na 

escola. Aliás, é na escola que os jovens têm contato com drogas, 

discriminação, 'bullying', etc ... 

Infelizmente a sentença sequer apreciou esta questão 

porque parte uma premissa equivocada e segue nela até o final. Educação 

se adquire em casa, em família, com amigos e também na escola, mas é 

inaceitável a premissa da sentença de que só na escola ocorre 

socialização. A sentença não aceita a vontade de uma minoria, de educar 

livremente seus filhos. Esta a grande verdade! 

E neste ponto cumpre ressaltar que o pluralismo de idéias, tal 

como esclarecido por José Afonso da Silva é a garantia constitucional da 

coexistência, na medida do possível pacífica, de pensamentos e convicções 

divergentes, desde que respeitada a ordem pública, vedando-se a conversão 

forçada a outro modo de pensar. A própria referência da sentença à questão 

religiosa revela pouca tolerância à diferença de idéias ao atrelar uma opção 

religiosa ao descumprimento das leis de um país. Trata-se de uma premissa 

equivocada. 

A crítica indireta aos pais nesse aspecto é temerária e 

desconsidera que a posição deles está justificando in concreto a existência do 

princípio do pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e não o 

contrário. A afronta está justamente em querer a submissão dos genitores a 

valores e p~áticas que não lhes são pedagógica, moral elou religiosamente 

admissíveis, sob o argumento da necessidade de "apreço à tolerância". Parece 

que atualmente vivemos sob o autoritarismo do politicamente correto, onde 

novas idéias ou contestações a sistemas ultrapassados são exterminadas de 

plano para impedir qualquer dicussão. 

A respeito do problema é pertinente transcrever as palavras de 

Pietro Perlangieri comentando o sistema educacional italiano: 

Quanto à escola pública, o pluralismo que a 
caracteriza nem sempre se realiza na prática; à 
pluralidade das vozes freqüentemente se substitui uma 
unidade de endereço de todo o instituto ou pelo menos do 
ano ou da classe à qual o aluno é destinado, acabando 
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assim com ser lesado o direito dos pais e dos alunos de 
dar-se um projeto formativo e também o direito de incidir 
sobre as escolhas metodológicas. Estas são totalmente 
subtraídas à pessoa interessada e a quem tem a 
responsabilidade moral e jurídica por sua educação. [ ... ] O 
aluno e os pais não têm instrumentos substanciais 
nem remédios jurídicos adequados para subtrair-se a 
um ensino não conforme o próprio modo de conceber 
a vida e capaz, por conseguinte, de suscitar 
problemas de incompreensão muito graves para a 
formaçao do aluno 2(grifo nosso). 

Em seu voto divergente no Mandado de Segurança n. 

7 407/DF, o Ministro Franciulli Netto afirma com propriedade: 

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 11 pluralismo de idéias e de 
conceocões 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.(grifos nossos) 

Já o art. 226 do texto constitucional reconhece a família como 

base da sociedade, assegurando-lhe por isso especial proteção do Estado. 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial 
proteção do Estado. 

[ ... ] 

Sobre o dispositivo, muitos doutrinadores ressaltam a sua 

importância no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, pois "nenhuma 

sociedade pode viver sem valorizar a família. E esta depende, 

fundamentalmente, da vivência de valores". 

2 PERLINGIERI, Pietro. Introdução ao Direito Civil Constitucional. 2a ed. Rio de Janeiro: Renovar, /{ 

2002. p. 197· l 
.. 
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• 

Pinto Ferreira, por seu turno, vai mais longe e correlaciona o 

equilíbrio familiar com a estabilidade estatal: 

Ela [a família] recebe uma proteção especial do Estado, 
pois com o seu amparo se aperfeiçoa e se aprimora a 
própria instituição política. O homem quando nasce é de 
imediato membro de uma família e pertence à unidade 
política de importância que é o Estad03. 

Convém citar o Ministro Franciulli Netto, o qual, acerca do art. 

226 da CF assim se manifestou: 

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. (grifos 
nossos) 

A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos 

reconhece a família como instituição fundamental da sociedade, devendo ser 

protegida e respeitada desde a sua formação, quando da livre escolha do 

cônjuge ou companheiro. 

Artigo 16° 

1. A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o 
direito de casar e de constituir família, sem restrição 
alguma de raça, nacionalidade ou religião. Durante o 
casamento e na altura da sua dissolução, ambos têm 
direitos iguais. 

3 PINTO FERREIRA, Luiz. Comentários à Constituição Brasileira. VaI. 7. São Paulo: 
Saraiva, 1995. p. 338. 
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I 

2. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e 
pleno consentimento dos futuros esposos. 
3. A família é o elemento natural e fundamental da 
sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado. 
(grifo nosso) 

Portanto, como visto, a Recorrente tem o direito líquido e certo 

de praticar o ensino domiciliar, o qual está amparado na própria Constituição 

Federal. 

Aspectos infraconstitucionais que Legitimam o Ensino 

Domiciliar 

o art. 6° da lDB determina aos "pais ou responsáveis efetuar a 

matrícula dos menores, a partir dos seis anos de idade, no ensino 

fundamental". Esse dever, porém, não se aplica aos pais que optaram pelo 

ensino domiciliar por um motivo muito simples: o objeto da lei não é a 

educação em geral, mas apenas aquela ministrada nas escolas: "esta lei 

disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por 

meio do ensino, em instituições próprias" (art. 1°, § 1°). Defender interpretação 

diversa seria como pretender aplicar o Código de Trânsito Brasileiro, que trata 

apenas dos veículos terrestres, a aviões e navios. 

Mesmo que, apenas por hipótese, a lDB seja considerada 

como uma lei aplicável a qualquer modalidade de ensino, deve-se atentar para 

o fato de que ela mesma não exige que o aluno da educação básica (formada 

pela educação infantil e pelo ensino fundamental e médio) tenha escolarização 

anterior: 

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, 

será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: 

( ... ) 

II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a 

primeira do ensino fundamental, pode ser feita: 

( ... ) 

c) independentemente de escolarização anterior, mediante 

avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e 

Advocacia Cível- Rua Senador Annibal Di Primio Beck n. 95. Porto Alegre/RS -Brasil- CEP 90480-180 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 8478567



experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, 

conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino; 

o dispositivo referido permite expressamente que um aluno 

ingresse em algum dos níveis da educação básica sem necessidade de ter 

freqüentado anteriormente a escola: basta a realização de uma avaliação que 

meça seu grau de desenvolvimento. Trata-se de simples regra de bom-senso, 

que determina prioridade do efetivo aprendizado sobre o mero comparecimento 

em sala de aula. 

o mesmo bom-senso foi utilizado pelo Governo F,ederal ao 

estabelecer que a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) tem 

como consequência a expedição de um certificado de conclusão do ensino 

médio. Essa norma está contida na PORTARIA NORMATIVA N° 4, DE 11 DE 

FEVEREIRO DE 2010, expedida pelo Ministro da Educação: 

Art. 1° O interessado em obter certificação no nível de 

conclusão do ensino médio ou declaração de proficiência com base no Exame 

Nacional do Ensino Médio - ENEM deverá acessar o sítio eletrônico 

(http://sistemasenem2.inep.gov.br/Enem2009/), com seu número de inscrição e 

senha, e preencher o formulário eletrônico de solicitação de certificação, de 

acordo com as instruções pertinentes, até o dia 31 (trinta e um) de março de 

2010. 

Art. 2° O interessado deverá observar os seguintes requisitos: 

I - ter 18 (dezoito) anos completos até a data de realização da 

primeira prova do ENEM; 

11 - ter atingido o mínimo de 400 pontos em cada uma das áreas de 

conhecimento do ENEM; 

111 - ter atingido o mínimo de 500 pontos na redação. 

Parágrafo único. Para a área de linguagens, códigos e suas 

tecnologias, o interessado deverá obter o mínimo de 400 pontos na prova objetiva e, 

adicionalmente, o mínimo de 500 pontos na prova de redação. 

Art. 3° O INEP disponibilizará às Secretarias de Educação dos 

Eslados, Municipios e do Distrilo Federal e aos Institulos Federais de Educação, ~ 
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Ciência e Tecnologia as notas e os dados cadastrais dos interessados, nos termos do 

art. 1°, por meio do sítio (http://sistemasenem.inep.gov.br/EnemSolicitacaol 

Art. 4° Compete às Secretarias de Educação e aos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, definir os procedimentos para 

certificação no nível de conclusão do ensino médio com base nas notas do ENEM 

2009. 

Nessa portaria, há um dispositivo de suma relevância: o art. 2°, 

que enumera os requisitos para a obtenção do certificado de conclusão do 

nível médio: o postulante precisa apenas ter 18 anos e alcançar uma 

pontuação mínima. A relevância do dispositivo está exatamente naquilo que 

omite, pois não requer, para a obtenção do certificado, a comprovação de que 

foram concluídas regularmente todas as séries do ensino fundamental e médio. 

Assim, aquele que foi educado em casa poderá fazer o 

ENEM e, caso preencha os requisitos, conseguir um certificado de 

conclusão do ensino médio. Implicitamente, o Ministério da Educação 

reconheceu como válida a educação, domiciliar, adotando uma noção 

material de ensino médio (determinado nível de desenvolvimento intelectual) ao 

invés da tradicional concepção formal (número de séries frequentadas pelo 

aluno na escola). 

Mais uma vez demonstra-se que o pedido é sim juridicamente 

possível porque o próprio Ministério da Educação permite a obtenção do 

certificado de conclusão do ensino médio sem a freqüência escolar. 

Ainda existem duas leis cuja interpretação precisa ser bem 

compreendida: o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei 8.069, de 

13 de julho de 1990) e o Código Penal - CP (Decreto-Lei 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940). 

o art. 55 do ECA contém uma norma, à primeira vista, bastante 

peremptória: "os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos 

ou pupilos na rede regular de ensino". Em uma interpretação isolada, parece 
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não haver opções para os pais: mesmo a contragosto, estariam obrigados a 

matricular os filhos nas escolas. 

Porém, obviamente, não existe norma isolada no sistema 

jurídico. Toda interpretação deve ser sistemática, ou seja, deve considerar o 

conjunto das normas jurídicas. E, como visto, há normas constitucionais, legais 

e regulamentares que permitem o ensino domiciliar. Sobrepondo-se às regras 

infraconstitucionais temos os Tratados internacionais, dos quais o Brasil é 

signatário. 

Neste caso, há uma peculiaridade, pois o ECA tem um artigo 

que determina um modo especial de interpretação de suas normas: "Art. 6° 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". 

Trata-se da doutrina da proteção integral, que requer prioridade 

absoluta à criança e ao adolescente, considerando a efetivação de seus 

direitos como o norte para a interpretação do ECA. A questão, assim, torna-se 

bastante simples: qualquer norma dessa lei deixa de ser obrigatória se for 

demonstrado que, no caso concreto, sua aplicação não reflete o melhor 

interesse do menor. 

Além disso, a lei contém o vício já examinado em outros casos: 

a educação domiciliar, sob o aspecto positivista nem chegou a ser discutida 

durante a sua tramitação (do ECA). Mais ainda: à época de sua promulgação, 

nem se sabia, no Brasil, da existência dessa modalidade de educação. Nesse 

sentido, a opção era muito clara: deveria ser imposta a matrícula em 

estabelecimento escolar porque a alternativa conhecida à época era, 

simplesmente, a ausência de instrução. 

Pois bem. O art. 55 do ECA deve ser interpretado 

restritivamente, ou seja, somente estão obrigados a matricular os filhos na 

escola, os pais que não quiserem ou não puderem prover adequadamente 

o ensino domiciliar . 
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É preciso fazer uma referência ao Conselho Tutelar, previsto 

nos art. 131 a 135 da lei. Seu objetivo é, expressamente, "zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente". Entre esses direitos, 

está, obviamente, o de receber a educação adequada. 

Assim, os membros do Conselho Tutelar exercem o poder de 

polícia sobre as famílias no que tange à educação dos filhos. É possível que 

verifiquem se os menores estão recebendo a instrução adequada para sua 

idade. Podem, inclusive, realizar testes para avaliar o desenvolvimento 

intelectual dos menores. 

Os limites da atuação do Conselho Tutelar esbarram no poder 

familiar concedido pelo Código Civil aos pais. Como visto, somente a estes 

cabe dirigir a educação dos filhos. Caso um membro desse conselho resolva 

atuar pelo simples fato de os pais estarem educarem os filhos em casa, ele 

estará usurpando o poder familiar e praticando, portanto, um ato de abuso de 

autoridade, que implica responsabilidade civil, administrativa e, eventualmente, 

penal. 

Importa lembrar que a Constituição Federal de 1937 

ratificava a subsidiariedade do Estado na educação dos filhos: 

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." 

Importa também referir o artigo 26.3 da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos - "os pais têm direito de escolha do gênero de instituição que 

será ministrada a seus filhos. 

E, para finalizar, importa citar um Tratado Internacional (Pacto 

de São José da Costa Rica) que sobrepõe-se à eventual legislação 

i nfraconstitucional: 

Artigo 12.4 Convenção da Americana dos Direitos Humanos 

(Pacto de São José, da Costa Rica) do qual o Brasil é signatário: 

"'" 2lZ2 
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lias pais e, quando for o caso, os tutores, têm direito a que seus filhos e 

pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias 

convicções" 

É difícil imaginar um dispositivo que permita a educação 

domiciliar de forma mais evidente. Está bem estabelecido o direito primordial 

dos pais e o caráter apenas colaborativo da atuação do Estado. 

Portanto, não matricular os filhos na escola será crime de 

abandono intelectual .apenas se os pais não proverem a instrução em casa. 

Ademais, é possível, ao contrário, que a matrícula em instituição de ensino que 

não consiga prover adequadamente a instrução, como é bastante comum, 

configure esse crime. 

Conclusões Preliminares 

A precedente análise do ordenamento jurídico brasileiro 

permite as seguintes conclusões: 

1. o ensino domiciliar não é proibido no Brasil. Não há 

nenhuma norma jurídica que,expressamente, o considere inválido. Em 

casos como esse, aplica-se o princípio constitucional da legalidade, que 

considera lícito qualquer ato que não seja proibido por lei; 

2. o ensino domiciliar é um dever que os pais ou 

responsáveis têm com relação aos filhos. A educação, em sentido 

amplo, deve ser dada principalmente em casa, sendo a instrução escolar 

apenas subsidiária; 

3. o ensino domiciliar também é um direito dos pais, 

pois, conforme o Código Civil, uma das atribuições decorrentes do poder 

familiar é a de dirigir a educação dos filhos. A escolarização somente é 

necessária se os pais não puderem ou não quiserem educar os filhos 

em casa; 

4. essa interpretação foi adotada implicitamente pelo 

Ministério da Educação ao dispor que a obtenção de determinada 

pontuação no Enem dá direito a um certificado de conclusão do ensino 

médio, sendo desnecessária qualquer comprovação escolar; 
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5. a matrícula em instituição de ensino somente é 

obrigatória, nos termos da LDS e do ECA, para os menores que não 

estejam sendo ensinados em casa ou cuja educação domiciliar revele

se, indubitavelmente, deficiente; 

6. o Conselho Tutelar tem o poder, assegurado 

legalmente, de fiscalizar a educação recebida por crianças e 

adolescentes, podendo, inclusive, submeter aqueles educados em casa 

a avaliações de desempenho intelectual condizente com sua idade. Não 

pode, porém, determinar o modo como serão educados,em casa ou na 

escola, o que constituiria abuso de autoridade por intromissão indevida 

na esfera do poder familiar dos pais. 

A DOUTRINA APÓIA O SISTEMA DE ENSINO 

DOMICILIAR 

Em interessante artigo'4' publicado pelo Ministro do 

Superior Tribunal de Justiça Domingos Franciulli Neto a conclusão é 

semelhante: 

"Impõe-se considerar, contudo, que o que se está a 
defender na presente dissertação não é o direito de todos os pais a 
educarem seus filhos em casa, a ser exercido sem limites, mas sim o 
direito dos que alegarem e demonstrarem possuir condições para a 
realização dos objetivos constitucionais referentes à educação. 

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 

23 
bastar a si mesmo, por força tem de ser um animal ou um deus" . 
Esses educadores, à evidência, não desejam que seus filhos sejam 
animais, tampouco são megalomaníacos a ponto de julgar que estão 
criando deuses. 

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? 

4 Aspectos Constitucionais e Infra constitucionais do Ensino Fundamental em Casa pela Família, in 
HTTP://bdjur.stj.gov.br 

wa 
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Quer-se também dizer que, se existirem pais qualificados 
para o mister, a esses não se pode negar 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. 

23 
"A PoHticall

, I, 2, § 14, apud Johannes Messer in ob. cit., p. 131. 22 

21/02/2005 Aspectos Constitucionais e lnfraconstitucionais do Ensino Fundamental 
em Casa pela Família 

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." 
(grifas nossos) 

o esclarecedor artigo· do Ministro do ST J demonstra 

cabalmente que a pretensão da inicial não é inepta pois o pedido é 

juridicamente possível. Pensar diferente é afirmar que o parecer do eminente 

Ministro é infundado, inepto e juridicamente inaceitável. A sentença atacada, 

por mais esta razão merece reforma pois tinha o dever de enfrentar a matéria 

de direito posta em discussão no mandado de segurança. 

A Recorrente entende que tem o direito de permanecer 

matriculada na escola Santos Dumont, submetendo-se normalmente às 

avaliações da Escola, mas com a aprendizagem realizada em seu lar. 

Para tanto foi contratada uma professora, formada em 

Letras, que lhe ministrará aulas particulares, sendo planejadas dentro de uma 
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cosmovisão Cristã, procedendo-se da mesma forma em relação a todas as 

disciplinas, com o que prejuízo algum sofrerá a Requerente, mas ao contrário, 

terá uma educação personalizada e uma socialização positiva. 

CONCLUSÃO FINAL 

Corolário lógico de toda a argumentação supra é que a 

sentença correu mal e merece reforma, porque o pedido da exordial é sim 

juridicamente possível. O direito da Impetrante em estudar em casa, durante o 

período do ensino médio é constitucional. Portanto fica clara a ilegalidade do 

ato praticado pela Secretária Municipal de Educação de CanelalRS, 

devidamente comprovado por meio do ofício 005/2012, no qual ela indefere o 

pedido da Impetrante e determina a imediata matrícula e a freqüência da 

mesma na rede regular de ensino. A Impetrante entende que tem o direito de 

livre arbítrio de sua educação, de liberdade, de ser matriculada mas com a 

dispensa da 

ANTE TODO O EXPOSTO REQUER: 

a.Seja anulada a sentença, porque o pedido do 

mandado de segurança é juridicamente possível conforme acima demonstrado 

e comprovado, para que outra seja proferida, analisando-se a questão de 

direito posta em discussão e a ilegalidade do ato praticado pela autoridade 

impetrada, ora recorrida. 

b. Caso não anulada a sentença, em pedido 

subsidiário requer a sua reforma para o fim de conceder a ordem e 

determinar que a autoridade impetrada respeite o direito de liberdade, 

abstendo-se de obrigar a Recorrente a freqüentar as aulas na rede regular de 

ensino, permitindo a educação em casa, no período do ensino fundamental e 

do ensino médio, por ser a melhor forma de educação, no entender da 

Recorrente, diante das razões antes referidas, mas submetendo-se 

normalmente às avaliações regulares da instituição de ensino, no caso a 

Escola Municipal Santos Dumont de CanelalRS. 
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