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C. Pede também 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 deesludar em casa por todo o ensino 

médio, com o que será respeitado o direito de liberdade 

dignidade humana. 

Advocacia Cível- Rua Senador Annibal Di Primio Beck n. 95, Porto Alegre/RS -Brasil- CEP 90480-180 
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ESTJ\DO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

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

Recebo a apelação em seu efeito devolutivo. 

Ao Tribunal de Justiça. 

Di!. 

Em 12/11/2012 

Franklin de Oliveira Netto, 
Juiz de Direito. 

-_._----_ .. __ . __ .- -----_ .. _----_._--------_._--_._---
Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: 
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Número Verificador: 04111200007240041201263488 1 
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PODER JUDICIÁRIO 
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DEPARTAMENTO PROCESSUAL - SEÇÃO CíVEL 

TERMO DE RECEBIMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO 

4AA 

Na data infra, estes autos foram recebidos, reqistrados 
e a sequir distribuídos por processamento eletrônico, na forma 
das normas reqimentais e do demonstrativo abaixo discriminado: 

Processo' : 70052218047 70052218047 
Matéria 
Classe 
Subclasse: 

cívEL CNJ: 528403-92.2012.8.21.7000 

Ass.Princ: 

APELACAO 
ENSINO PUBLICO 
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATERIAS 
SERVICOSIENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 

==> INTERVENÇÃO DO MP 

DADOS DO PRIMEIRO GRAU 
Processo 11200007240 
Comarca CANELA - VARA 
Classe PROCEDIMENTO ESPECIA 
Juiz Dr(a) FRANKLIN DE OLIVEIRA NETTO 
Folha Sentença: 71 Data Sentença: 09/04/2012 
Propositura: 09/04/2012 Valor da ação: 2.000,00 

DE DIREITO PUBLICOI 

Volume(s): 1 Folha(s): 121 Apenso(s): O Guia Preparo: O 

PARTES 
APELANTE 

VALENTINA DIAS 
ADV(S). JULIO CESAR TRICOT SANTOS (RS32882) 

APELADO (A) 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANELA 

SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

DISTRIBUIÇÃO 

3. CAMARA C IVEL 
Relator: Exmo DES NELSON ANTONIO MONTEIRO PACHECO 
Tipo: SORTEIO AUTOMÁTICO 

Remessa a 3. CAMARA CIVEL 

Recebido em 

Data: 23/11/2012 

I I 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

Ioa PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL 

3a Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

Apelação Cível n° 70 052 218 047 

Origem - Vara da Comarca de Canela 

Apelante - VALENTINA DIAS 

Apelada - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE CANELA 

Relator - Des. Nelson Antônio Monteiro Pacheco 

Procurador de Justiça - Eduardo Roth Dalcin 

Parecer nO 1.410/2012 

Mandado de Segurança. Ensino Público - Menor Impúbere - Educação Domiciliar. 
Ausência de direito líquido e certo - direito social fundamental à educação (artigo 6°, caput, da 
CF). (1) Preliminar - incompetência interna da 3 a Câmara Cível para julgamento do recurso. (2) 
Mérito. (2.1) Os artigos 205, 206, 208, 210 e 214 da CF /88 revelam dois aspectos fundamentais: (a) 
A educação é um dever do Estado e dos pais, cabendo ao primeiro grande parcela na sua 
promoção, efetivação e controle; proporcionando ao estudante o pleno desenvolvimento de sua 
personalidade e ampliando as suas oportunidades no mercado de trabalho. (b) Está expresso no 
texto constitucional que o "acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo", 
competindo ao "Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e 
zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequéncia à escola" (artigo 208, inciso I, e §§ 1° e 3°). O 
sistema de ensino domiciliar é de dificílimo controle em relação aos seus resultados, razão porque 
não está contemplado na legislação pátria como permissivo legal e alternativo, constituindo-se a 
frequência na escola em pressuposto necessário ao cumprimento da carga horária minima de 
conteúdos a serem desenvolvidos na forma fIxada na LDBE (artigo 24, incisos I, da Lei n° 9.394/96). 
Portanto, o ensino é obrigatório e a frequência na escola é indispensável, não havendo previsão 
legal de ensino na modalidade domiciliar. Na legislação infraconstitucional consta idêntica 
orientação. (2.2) Artigos 1°, 2° e 3° LDBE (Lei nO 9.394/96). Segundo estas disposições, pode-se 
aflrmar que: (a) a educação se desenvolve por meio de instituições próprias; (b) a educação tem 
importantíssimo papel socializador e (c) a compreensão de liberdade na educação pressupõe o pleno 
desenvolvimento das potencialidades do educando e a convivência com a pluralidade de ideias que o 
cercam. (2.3) Artigos 3°, 4°, 5°, 6°, e 53 do ECA (Lei n° 8.069/90). Aos pais cabe assegurar o 
acesso á educação, não podendo agir de modo negligente, pois é seu dever dar plenitude ao 
"desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade", 
observando-se a "condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento". O 
processo educativo compreende a participação dos pais, os quais exercem o poder familiar e tem o 
dever de orientação e educação, desde que observado o direito subjetivo a uma educação pluralista 
em instituição de ensino habilitada para tanto, a fIm de oportunizar á criança ou ao adolescente o 
acesso aos diversos valores sociais, a partir de um amplo acesso à informação - convivio social e 
educacional que maximizam o princípio da dignidade humana e da cidadania. Relativização da 
ideologia religiosa ou crenças pessoais dos genitores diante da prevalência do direito subjetivo 
à educação da criança/adolescente. A educação deve formar cidadãos que respeitam a diversidade 
humana, a qual está insita na Constituição Federal enquanto lastro no qual se sustenta o Estado 
Democrático de Direito (artigo 1° da CF) - indispensabilidade da frequência escolar enquanto 
pressuposto ao direito fundamental subjetivo à educação. Precedente jurisprudencial do STJ. 
Sentença de indeferimento da petição inicial com base nos artigos 295, incíso I, do CPC c/c artigo 
10 da Lei n° 12.016/09. Parecer da Procuradoria de Justiça, (a) em preliminar, pela declaração de 
incompetência desta 3 a Câmara Cível e, (b) no mérito, pelo improvimento da apelação. 

V ALENTINA DIAS, representada por seus genitores 

MOISÉS PEREIRA DIAS e NERIDIANA DIAS, interpôs 

contra a sentença exarada nos autos do mandado de segura 

;i 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

impetrou contra ato da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

CANELA, na qual o magistrado indeferiu a petição inicial com base no 

artigo 295, inciso I, do CPC, c/c artigo 10 da lei nO 12.016/09 (fls. 71/72). 

Em suas razões recursais, relata que, até o ano de 2011, estudou na 

Escola Municipal Santos Dumont e, por insatisfação com aspectos 

educacionais da entidade educacional, em 2012, postulou junto à 

Secretaria Municipal de Educação permissão para estudar por meio de 

um sistema denominado "homeschooling" , ou seja, Sistema de Estudo 

Domiciliar, o que lhe foi negado pelo Poder Público. Sustenta que a 

decisão impugnada não apreciou a matéria como deveria, extinguindo 

sumariamente o feito como se o pedido fosse juridicamente impossível. 

Todavia, não existe inépcia da petição inicial e o seu direito líquido e certo 

de ser educada em casa com o auxílio dos pais e professores contratados 

está plenamente demonstrado, havendo plena liberdade assegurada na 

Constituição Federal do modo como os pais podem educar os filhos. 

Afirma que a socialização não vem apenas da escola, não sendO' 

necessário frequentá-Ia para obter formação cultural e educacional. O 

sistema educacional brasileiro não veda o regime de educação domiciliar. 

Aduz que, por princípios religiosos, não concorda com alguns aspectos do 

ensino formal, citando, como exemplo, não ter interesse em apreender a 

respeito da Teoria Evolucionista. Os malefícios da escola pública são 

notórios. Referiu aspectos positivos do ensino domiciliar no Brasil, o qual 

sequer é mencionado na Constituição Federal, nos seus artigos 204 e 

205, ou na Lei nO 9.394/98 (LDB). Por fim, acresce ser legítimo o ensino ~t 

domiciliar, motivo porque o pedido deduzido na exordial mostra-se 

juridicamente possível. Requer o provimento da apelação, a fim de ser 

reformada a decisão impugnada com a concessão de ordem judicial em 

seu favor para ser-lhe autorizado a estudar em casa durante todo o 

ensino médio (fls. 94/120). 

Processo nO 70052218047 2 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

o recurso foi recebido (fI. 121) e os autos vieram com vista à 

Procuradoria de Justiça (fI. 122v.). 

ANALISO. 

1. Da incompetência desta Câmara - redistribuição 

o presente feito versa sobre eventual direito líquido e certo de 

estudar por meio do sistema de educação domiciliar invocado por 

menor impúbere (artigo 3°, inciso I, do CC), nascida em 25.08.2000 (fI. 

23), no qual seus pais e professores particulares seriam responsáveis 

pela sua educação. 

Destarte, a matéria vertida nos presentes autos não se 

coaduna a nem uma das hipóteses previstas no inciso 11 do artigo 11 da 

Resolução nO 01/98 da Presidência do Tribunal de Justiça, o que afasta a 

competência desta 3a Câmara Cível. 

Apenas indiretamente a matéria litigiosa envolve questões de 

ensino público, tratando-se, na essência, de matéria diretamente 

relacionada à Lei nO 8.069/90 (ECA). A violação dos direitos da criança e 

do adolescente é matéria da competência exclusiva de uma das 

Câmaras componentes do 4° Grupo Cível, que é integrado pelas 7a e 8a 

Câmaras, conforme disposto na alínea d do inciso IV do artigo 11 da 

referida Resolução, motivo pelo qual o julgamento do presente recurso 

merece ser declinado. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta 3a 

Câmara Cível: 

APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PÚBLICO. DIREITO À EDUCAÇÃO 
FUNDAMENTAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE. INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA. Versando o 
processo sobre interesse de menor impúbere direito à educação infantil, 
com fundamento no Estatuto da Criança e do Adolescente, a apreciação 
do feito cabe a uma das Câmaras integrantes do Quarto Grupo Cív I 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

desta Corte, competente para julgamento das questões em discussão no 
presente feito, conforme estabelecido no artigo 11, IV, letra d, da 
Resolução n° 01/98. Redistribuição dirigida ao Des. Ricardo Raupp Ruschel 
por prevenção (art.146, inciso V, do RITJRS), em face do julgamento de 
agravo de instrumento precedente, interposto nos mesmo autos. 
DECLINARAM DA COMPETÊNCIA. (Apelação Cível N° 70028903987, 
Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta 
Leal, Julgado em 16/04/2009) (GRIFEI) 

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. ENSINO PÚBLICO. 
DIREITO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. ESTATUTO DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE. INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA. Versando o 
processo sobre interesse de menor impúbere direito à educação infantil, 
com fundamento no Estatuto da Criança e do Adolescente, a apreciação 
do feito cabe a uma das Câmaras integrantes do Quarto Grupo Cível 
desta Corte, competente para julgamento das questões em discussão no 
presente feito, conforme estabelecido no artigo 11, IV, letra d, da 
Resolução nO 01/98. DECLINARAM DA COMPETÊNCIA. (Apelação 
Cível N° 70020913778, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 13/09/2007) (GRIFEI) 

Não obstante isso, em razão de regra expressa contida no 

Regimento Interno das Procuradorias de Justiça, prossigo no 

enfrentamento do mérito recursal. 

2. Da apelação 

Os pressupostos do juízo de admissibilidade recursal 

encontram-se presentes. 

O presente mandado de segurança versa, em síntese, sobre 

alegado direito da impetrante, menor impúbere, representada por seus 

pais, de estudar em casa, sem frequência à escola formal, o que, 

segundo o entendimento deles, não representa qualquer prejuízo à sua 

educação e ao seu acesso à Universidade (em razão dos novos sistemas 

de ingresso no Ensino Superior). 

Inicialmente, a impetrante havia formulado pedidlo 

administrativo de autorização por parte do Poder Público Municipal de 

reaiizar a sua educação por meio do denominado Sistema Domiciliar 
Processo nO 70052218047 4 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

Educacional, o qual foi negado pela Secretaria Municipal de Educação 1 (fI. 

27), razão porque, na sequência, impetrou o presente mandado de 

segurança, cuja sentença indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos 

(fls. 71/72): 

"O convívio em sociedade implica respeitar as diferenças que marcam a 
personalidade de cada indivíduo. Em tenra idade, a escola é o primeiro 
núcleo em que a pessoa se vê diante dessas diferenças. Há contato com 
colegas de diferentes religiões, cor, preferência musical, até de 
nacionalidades distintas, etc. 

O mundo não é feito de iguais . 
Uma criança que venha a ser privada desse contato possivelmente terá 

dificuldades de aceitar o que lhe é diferente. Não terá tolerância com 
pensamentos e condutas distintos dos seus. 

A escola é um ambiente de socialização essencial na formação dos 
indivíduos. Nela se aprende a conviver com o outro, desenvolvendo-se a 
alteridade necessária à vida em sociedade. 

Ademais, a orientação religiosa de um cidadão não se sobrepõe à 
observância das normais legais que regem o país em que vive. 

No Brasil, a educação é dever do Estado e da família, conforme 
estabelece o artigo 205 da Constituição Federal. Assim sendo, foi 
devidamente regulamentada mediante a sua divisão em ensino infantil, 
fundamental, médio e superior. 

Consequentemente, cabe à impetrante frequentar o ensino regularmente 
estabelecido e reconhecido pelo Poder Público. Nada impede, 
evidentemente, que 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 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: 
"Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse 

1 Em resposta ao pedido da apelante assim manifestou-se a Secretaria Municipal de educação: 
"Em resposta a sua solicitação de educar sua ]ilha, no Sistema de Ensino Domiciliar, esta 
Secretaria, conforme decisão do Conselho Municipal de Educação e amparada na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e Estatuto da Criança e do Adolescente, orienta para a 
imediata matrícula de Valentina Dias na rede regular de ensino, assim como o compromisso de 
frequência escolar. " 
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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. 333 ed., p. 37) 

No caso em tela, a posição do impetrado não constitui abuso de direito. 
Está pautada no sistema educacional brasileiro, que não reconhece o ensino 
doméstico como uma das etapas da educação no país. 

Se esse método não tem reconhecimento legal, a impetrante não tem 
direito de adotá-lo como forma de ensino. 

Inexiste, portanto, possibilidade jurídica do pedido. 
Colho da jurisprudência: 
[ ... ] 
Desse acórdão extraio: 
"Os filhos não são dos pais, como pensam os Autores. São pessoas com 

direitos e 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 nO 8.096/90 supra transcritos, e art. 246, do Código Penal, que define 
como crime contra a assistência familiar 'deixar, sem justa causa, de prover à 
instrução primária de filho em idade escolar', cominando a pena de 'detenção 
de quinze dias a um mês, ou multa, de vinte centavos a cinquenta centavos'." 

Ante tais considerações, concluo que não há possibilidade de tramitação 
do feito por absoluta falta de amparo legal. 

Portanto, a exordial é inepta por conter pedido juridicamente impossível. 
Isso posto, INDEFIRO a inicial do presente mandamus, forte no artigo 

295, inciso I, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 10 da 
Lei n. 12.016/09." 

Sem dúvida, a sentença recorrida merece ser mantida, 

porquanto se mostra correta a compreensão do magistrado a quo em 

relação aos fundamentos pelos quais entendeu incabível o pedido inicial. 

A pretensão deduzida deve ser analisada, inicialmente, a partir 

do principal regramento do direito à educação: a Constituição Federal. A 

partir das suas normas e princípios deve ser vislumbrado o eixo central do 

sistema de educação vigente no país: 

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

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
11 - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência 

de instituições públicas e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
[ ... ] 

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

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para 
todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nO 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional nO 
59, de 2009) 

[ ... ] 
§ 1° - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 

subjetivo. 
§ 2° - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou 

sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 
§ 3° - Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino 

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

[ ... ] 

Art. 210. Serão fixados conteúdos mmlmos para o ensino 
fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito 
aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais . 

§ 1° - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá 
disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 
fundamental. 

§ 2° - O ensino fundamental regular será ministrado em língua 
portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de 
suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. 

[ ... ] 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 
decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em 
regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino 
em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas 
dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nO 59, de 2009) 

I - erradicação do analfabetismo; 
11 - universalização do atendimento escolar; 
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III - melhoria da qualidade do ensino; 
IV - formação para o trabalho; 
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. 
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 

educação como proporção do produto interno bruto. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nO 59, de 2009) (GRIFEI) 

Transcritos esses preceitos constitucionais e possível efetuar

se uma interpretação sistêmica e integrada com a extração das premissas 

a serem utilizadas como fundamentos à negativa do provimento da 

apelação. 

Em primeiro lugar, está situado o cânone maior de ser a 

educação um dever do Estado e dos pais, cabendo ao primeiro grande 

parcela na sua promoção, efetivação e controle, de modo a garantir não 

apenas o seu acesso, mas de, a partir dela (educação), viabilizar a 

cidadania em sua forma mais ampla, proporcionando ao estudante o 

pleno desenvolvimento de sua personalidade2 (artigo 11 do CC), 

ampliando as suas oportunidades no mercado de trabalho através da 

educação. 

Vale ressaltar que para tornar esse sistema ainda mais amplo, 

foi atribuído à iniciativa privada o direito de promover a educação. Ou 

seja, há um amplo espectro de possibilidades, de modo a haver "liberdade 

de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber" 

(artigo 206, inciso 11). 

Contudo, essa liberdade na condução da educação dos filhos 

não significa a permissão aos pais de restringir indevidamente o direito 

social fundamental à educação (artigo 6°, caput, da CF).3 

2 Os direitos da personalidade "são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu 
exercício sofrer limitação voluntária." - artigo 11 do CC. 
3 Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nO 64, de 
2010) 
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o segundo aspecto é bastante claro, sendo expresso no texto 

constitucional que o "acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 

subjetivo", competindo ao "Poder Público recensear os educandos no ensino 

fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela 

frequência à escola" (artigo 208, inciso I, e §§ 1° e 3°). 

Ou seja, não existe a liberdade referida na petição inicial de os 

pais "optarem" por um sistema educacional domiciliar, cujo controle pelo 

Poder Público é difícil em relação aos resultados, razão porque não está 

contemplado na legislação pátria como permissivo legal e alternativo, 

constituindo-se a frequência à escola em pressuposto necessário ao 

cumprimento da carga horária mínima de conteúdos a serem 

desenvolvidos na forma fixada na LDBE (artigo 24, incisos I, da Lei nO 

9.394/96).4 Portanto, o ensino é obrigatório e a frequência na escola é 

indispensável, não havendo previsão legal de ensino na modalidade 

domiciliar. 

Portanto, desde já, emerge a premissa maior a ser observada 

na solução do presente conflito: o ensino é obrigatório e a frequência 

na escola é indispensável, não existindo previsão legal ou 

constitucional de ensino na modalidade domiciliar. 

Em igual sentido, toda a estrutura da legislação 

infraconstitucional aponta para a inviabilidade do Sistema de Educação 

Domiciliar. 

Na Lei de Diretrizes de Bases da Educação - LDBE (Lei nO 

9.394/96) -, em seus artigos 1°, 2° e 3°, consta: 

Art. 1° A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições 

4 Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes 
regras comuns: 
I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duz 
efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver; 
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de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil e nas manifestações culturais. 

§ 1° Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. 

§ r A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 
prática social. 

Art. 2° A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Art. 3° O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
11 - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VII - valorização do profissional da educação escolar; 
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 

legislação dos sistemas de ensino; 
IX - garantia de padrão de qualidade; 
X - valorização da experiência extra-escolar; 
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

Com base nessas disposições legais, é possível afirmar-se 

que: (a) a educação se desenvolve por meio de instituições próprias; (b) a 

educação tem importantíssimo papel socializado r e (c) a compreensão de 

liberdade na educação pressupõe o pleno desenvolvimento das potencialidades 

do educando e a convivência com a pluralidade de ideias que o cercam. 

Afora isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei 

nO 8.069/90), também, fixa importantes aspectos a serem respeitados pelo 

Poder Público e pelos pais, detentores do Poder Familiar, no processo 

educacional das crianças e adolescentes: 

Art. 3° A criança e o adolescente gozam de todos os direitos: 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros 
meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
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desenvolvimento fisico, mental, moral, espiritual e social, em condições 
de liberdade e de dignidade. 

Art. 4° É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comunitária. 

[ ... ] 

Art. 5° Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 
direitos fundamentais. 

Art. 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. 

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

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - direito de ser respeitado por seus educadores; 
UI - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às 

instâncias escolares superiores; 
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do 

processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas 
educacionais. (GRIFEI) 

Portanto, aos pais cabe assegurar o acesso à educação em 

sua plenitude, não podendo agir de modo negligente, pois é seu dever 

contribuir, em sua máxima extensão, para o "desenvolvimento físico, mental, 

moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade ", 

observando-se a "condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas 

em desenvolvimento". 

o processo educativo compreende a participação dos pais, os 

quais exercem o poder familiar e tem o dever de orientação e educação, 

mas isso, por si só, não lhes assegura o direito a reduzir ou suprimir os ./ 
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direitos da criança e do adolescente. O mesmo princípio da dignidade 

referido como fundamento ao pedido inicial somente terá a sua máxima 

efetividade consolidada quando for assegurado à criança e ao 

adolescente o direito subjetivo a uma educação pluralista em instituição 

de ensino habilitada, que possibilite o repeito a todas as formas de 

pensar, viver e práticas religiosas. E para isso é indispensável a 

frequência escolar enquanto pressuposto ao direito fundamental subjetivo 

à educação. 

O direito à educação deve ocorrer em sua forma mais ampla, 

de modo a que cada indivíduo respeite a diversidade e os valores que 

formam nossa cultura, social e jurídica, e se constituem no único veículo 

pelo qual se formam cidadãos tolerantes e respeitadores da diversidade 

humana, a qual está amparada na Constituição Federal enquanto lastro 

no qual se sustenta o Estado Democrático de Direito (artigo 10 da CF). 

Nesse sentido, está correta a observação feita pelo magistrado 

Franklin de Oliveira Netto quando diz que "O mundo não é feito de iguais"! A 

educação não é feita para iguais, máxime porque ela cumpre um 

importante papel na socialização do individuo para a vida adulta. Limitar 

a impetrante a um sistema de ensino domiciliar, isolando-a do convívio 

social e de sua diversidade humana importa em negar-lhe a mais justa 

educação possível. 

Não será mediante a recusa de frequência à escola que os 

seus valores morais e religiosos serão preservados. Ao contrário, o 

sistema doméstico de ensino tende a retirar-lhe o direito ao amplo acesso 

de informações e conhecimentos que a vida em sociedade pode oferecer

lhe. Mais do que negar o acesso amplo à educação em instituições 

oficiais por motivos meramente religiosos, que devem ser respeitados, 

mas não servem, nem podem negar o direito subjetivo obrigatório à 
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educação, cujas adaptações devem ser efetuadas por meio de 

participação dos pais na vida escolar. 

Assim, ao contrário do pretendido, os genitores da impetrante 

devem garantir-lhe a frequência na escola, a qual tem um importante 

papel na formação de uma sociedade livre, justa e solidária (artigo 3°, 

inciso I, da CF), pluralista na sua essência, de modo a "promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação" (artigo 3°, inciso 111, da CF). Este é o processo 

que precisa ser respeitado à formação de verdadeiros cidadãos (artigo 1°, 

inciso 11, da CF), portadores de dignidade e tolerância, de modo a, no 

mínimo, compreender e respeitar aquilo que lhes é estranho e conflitante 

com o seu modo de ser e pensar. 

Ademais, como afirmado na petição inicial, os pais da apelante 

têm plenas condições econômicas de custear-lhe o ensino (vide fI. 05), 

razão pela qual devem, se entender adequado, procurar no ensino 

privado, ou mesmo público, uma instituição educacional que atenda as 

suas necessidades pedagógicas e religiosas. Existem diversas escolas 

mantidas por instituições religiosas que, com certeza, respeitam os 

princípios da formação religiosa e, por certo, são compatíveis com a 

compreensão de mundo dos pais da impúbere. 

Portanto, observada o conflito de princípios e direitos 

fundamentais, no caso concreto, é necessária a obrigatória relativização 

da ideologia religiosa ou das crenças pessoais dos genitores diante da 

prevalência do direito subjetivo à educação da criança/adolescente. 

Não há, portanto, direito líquido e certo da impetrante (artigo 1 ° 
da Lei nO 12.016/09) de ser educada pelo Sistema de Educação 

Domiciliar. 
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Por fim, recordo a existência de precedente do Superior 

Tribunal de Justiça - ST J -, cuja decisão foi nesse sentido, envolvendo 

situação idêntica a destes autos: 

MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO FUNDAMENT AL. 
CURRICULO MINISTRADO PELOS. PAIS INDEPENDENTE DA 
FREQUÊNCIA À ESCOLA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE E/OU ABUSIVIDADE 
DO ATO IMPUGNADO. INOCORRÊNCIA. LEI 1.533/51, ART. 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, ReI. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2002, Dl 21/03/2005, p. 203) 
(GRIFEI) 

ISSO EXPOSTO, OPINO, (a) em preliminar, pela declaração 

de incompetência desta 3a Câmara Cível e, (b) no mérito, pelo 

improvimento da apelação. 

RFV. 

Porto 
quarta-feira, 1 

o ROTH DALCIN, 
Proc radar de JJ~UllsUt!l;' ~_---.." 

Processo nO 70052218047 
Valentina Dias versus Secretária Municipal da Educação de Canela 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTiÇA 

RECEBIMENTO E CONCLUSÃO 

RECEBI, nesta data, os presentes autos fazendo-os 
conclusos ao (à) Excelentissimo(a) Senhor(a) 
Desembargador(a) Relator(a). 
Porto Alegre, 14 de dezembro de 2012. 

P/Secretária 

(30 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
4-. TRIBUNAL DE JÜSTIÇA 

NAMP 
, N° 7Ô052218047 
2012/cíVEL ' 

MANDADO 'DE" SEGURANÇA. MUNiCíPIO' DE 
CANELA. PLEITO DE LIBERDADE DE ENSINO 
DOMICILIAR. INDEFERIMENTO DA, INICIAL.' 
PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ENSINO PÚBLICO. 
INTEL.IGÊNCIA DO ESTATUTO DA CRIANÇA EDO 
ADOLESCENTE - ECA. COMPETÊNCIA DE UMA 

" DAS COLENDAS CÂMARAS 0040 GRUPO CíVEL. 

APELAÇÃO CíVEL 

N° 70052218047 

VALENTINA DIAS 

ATUAL ORIENTAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO 
TRIBUNAL PLENO. 
A matéria posta no mandado de segurança está, 
imbricada com a questão da proteção da infância e 
da adolescência. A classificação~ fei~ no ensino 
,público dÉwe ceder ante à especificidade da' 
proteção reclamada pela impetrante. Exame dos 
precedentes atuais, especialmente da orientação 
traçada pelo colendo Órgão'Especial. \ 
COMPETÊNCIA DECLINADA. 

TERCEIRA CÂMARA CíVEL 

CANELA 

APELANTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE , " APELADO 
EDUCAÇÃO D~ CANELA 

, . 

DECISÃO ,MON'OCRÁTICA 

Vistos. 

Trata-se de apelação interposta, por VALENTINA DIAS, . ' 

porquanto inconformada com a sentença de fls. 71-2vO que indeferiu a inicial 
, I. • 

do mandado de seg'urança impetrado pela apelante contra ato da 

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO MUNiCíPIO' DE CANELA, no .qual . 

pr~tende seja determilÍadà que a autoridade impetrada respéite·o direito 'de' 
, . 

liberdade,' abstenao-se de obrigá-Ia a frequentar as aulas na rede regular de , , 

ensino, ,permitindo a equcaÇão em casa no período de ensino fundamental e, 

do ensino médio. 

Número Verificador: 7005221804720122464983 
, 

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 8478568



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
~ 'T~IBUNAL DE JUSTiÇA 

NAMP 
N° 70052218047 
2012/clvEL 

O'dispositivo da sen~ença restou ,ass'im .redigido, in ver bis: -, 

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. 

~ impetrante opôs embargos de declaração às fls. 74-81 j os 

,~uais foram rejeitados na decisão de fls. 90-1. 

Interposta a apelação, foi recebida em seu duplo ,efeito. (fI. 121) . 
. 

Encam'inhados os aU,tos a esta Corte, foram com vista ao Dr. 
, " 

Eduardo Roth Dalcin, Procurador de Justiça, que opinou pela incompetência 
. ". ~ . 

da 3a Câmara Cível e no mérito,. pelo improvi,mento dàapelação (fls. 123-

9vO). 

Vieram os autos. , ' 

É o· breve relatório. ~ 

Encaminho decisão monocrática no sentido de declinar da , 
competência a uma das. Câmaras, i~tegrantes do colendo 4° Grupo Cível 

desta' Corte, com fu,lcro no art. 11, ·IV, ,id", da Resolução. nO O 1/98, e art. 113 

do CPC, diante da nova orientação traçada pelo-colendo Órgão Especial do 

Tribunal Pleno. 

,\ Recordo inicialmente, que se trata de mandàdo 'de segurança 

impetrado por VALENTINA.DIAS, porquanto, inconformada com a sentença 
, . 

de fls. 71-2vo que indeferiu a iniç::ial do mandamus impetrado por ela contra . . 
ato da SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO MUNiCíPIO DE, CANELA, no . . . 
qual pretende seja deter~inado que á autorfdade impetrada respeite o direito 

de liberdade, abstendo-se de obrigá-Ia a frequentar as aulas na rede regular 

de ensino, permitindo a educação em casa no período de ensino 

fundamental e do ensino médio. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSilÇA 

NAMP' . 
N° 70052218047 
2012/cíVE).. 

Destaco que a matéria devolvida ao exame desta Câmara 

refere-se à aplicação dC? "Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA", 

pois o .pedido é de oportunizaçãode .. ensino à criançá, ábsolutamente 

incapaz, que merece proteção especial nos termos do Estatuto da Criança e 

Adolescente - ECA. 

De fato, trata-~e de pedido afeto à comp~tê~cia 'das Câmaras 

de Direito Privado .integrantes do 4° Grupo Cível desta Corte, pois o pedido, 
, 

inicial formulado pela impetrante 'objetiva- a proteção de crianc;a e, de seu 

cJescimento intelectual pelo sistema de ensino d.or:niciliar. Ne'sse se'ntido j os 

seguintes , precedentes', desta \ Corte promanados de' tais Câmaras 

especializa9as relativO,s a ensino infantil: . '. ' . 

AÇÃO' CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE MATRíCULA 
INDEFERIDO, POR AUSÊNCIA DE REQUISITO 
ET ÁRIO.DIREITO ,À EDUCAÇÃO. DEVER DO' 
ESTADO. 
1. A ,organização. do ensino publico deve ser feita 
de forma ampla, sujeita a· critérios' técnicos, 
constituindo um si~tema de educação, que· é, 
regido pela lei de Diretrizes e Bases da Educação, . 
lei nO 9.394/96, que prevê regras e critérios a 
serem observados," atribuindo ao Estado 
competência para' est_beh:tcer as normas de 
acesso à, rede pública, entre as· quais está, 
precisamente, a que adota o critério etário. 
2. Embora correta a 'decisão administrativa· que 
indeferiu os pedidos de matrícula de infantes que 

,'não atendem o ~ritério objetivo, de idade para 
ingresso ~a rede pública de ensino fUAdamental, a 
decisão liminar deferida integrou as crianças ao 
grupo escolar e ce'rtamente já está consolidada a 

, situação fática, desaconselhando sua reforma. 
Recurso desprovido. " 
(Aglnst nO 70049420870, Sétima Câmara Cível, 
reI. Des, Sérgio Fernando de Vasconcellos 
Chaves, j. em 29A(012); 

'REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO, cíVEL. . ECA. 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. lEGITIMIDADE 

.ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAR 

Número Verificador>7005221804 720122464983 
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: . PODER JUDICIÁRIO' " 
' . ..:.'4 TRIBUNAL,[)E JUSTiÇA 
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NAMP 
N° 70052218047 
2012/cíVEL 

AÇÃO CIVil I PÚBLICA. PERDA DO .oBJETO. 
INOCORRÊNCIA. GARANTIA. CONS"I:ITUCIONAl 
DE ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL. 
1. O Ministério Público tem legitimidade ativa para 
propor ação civil pública visando a proteger direito' 
individuais de crianças e adolescente. Precedentes 

. do ST J e desta Corte. 
2. ,Não hã falar em perda do objeto da demandá, 
uma vez que providenci,do pelo Estad,o a 
matrícula do menor na escola postulada em razão 
do _ comando judicial antecipatório' proferido. 
Necessária a apreciação definitiva do mérito. 
Artigo 273, § 5°, do Código de Processo. Civil. 3. O 
direito à e~ucação, como direito fundamental 
social,' deve ser assegurado pelo ente estatal com. 

, absoluta prioridade, nos' termos dos artigos 208 e 
227, "caput", da CF, e artigos 4° e 54, I e § 1°, do 
ECA . 

. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA, '. 
NOS DEMAIS· PONTOS, EM REEXAME 
NECESSÁRIO. 
(ARN nO 70048103717, Oitava Câmara Cível, reI. 
Des. Ricardo Moreira Lins Pastl, j .. em~14JUN12); 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVil 
PÚBLICA. ECA. PEDIDO DE MATRíCULA EM 
DETERMINADA ESCOLA. OFíCIO INFORMANDO A 
INEXISTÊNCIA DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE QUE 
AS TURMAS ESTÃO' ÀINDA INCOMPLETAS 
DESPROVIDA DE QUAlQUER'INíCIO DE PROVA. 
INDEFERIMENTO DA LIMINAR. MANUTENÇÃO DA 
DECISÃO~ 

'1. O, oficio' que êiltesta a inexistênCia de vaga 
reveste-se da presunção de veracidade inerente 
aos atos administrativos, não havendo nos autos 
qualquer indício de prova de que as turmas não 
estariam completas, como sustenta o recorrente~ 
2. logo, em sede de cognição sumária, não há 
verossimilhança na· alegação ,de que há vagas 
disponíveis, quadro que pode se alteratao longo 
da instrução, caso sobrevenha prova robusta 
nesse sentido. . 
3. Há vagas em outro estabelecimento de ensino, e 
a freqüêricia. escolar do adolescente deve ser 
estimulada' na. vaga que lhe for <?fertada, até para' 

• 4 
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PODER JÚDICIÁRIO . 

NAMP" 
N° 70052218047 
2012/cíVEL 

incentivá-lo a enfrentar seus receios e superar, 
modo'definitivo, a enfermidade que o acomete. 
NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. 
(Aglnst nO 70047747472, Oitava Câmara ·éivel, 
reI. Des. Luiz Felipe Brasil 'Santos, j. . em 
26ABR12); 

EMBARGOS INFRINGENTES. . EDUCAÇÃO 
INFANTIL. DEVER ,DO ESTADO. DIREITO À 
EDUCAÇÃO. IMPOSSIBJLlDADE ECONÔMICA DOS 
MENORES. iNDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. 
PRINCíPIO DA RESERVA DO POSSíVEL. 
Direito à educação. Os erítes federativos~ cada qual· 

, em sua esfera, têm o dever de propiciar o acesso à 
educação. No caso, o Município tem o dever de 

. assegurar' o acesso à educação infantil. A 
educ~ção é direito social,. valor mínimo de uma 
sociedade que se pretende justa, livre e solidária, 
nos termos ·da Constituição da Rep(Jblica .. 
Desvinculação da demanda individual e Ação Civil 
Pública ajuizada contra o Município de Caxias 
Diferente daquela anterior Ação Civil Pública, aqui 
neste 'pedido individual. de fornecimento d~ vaga 
escolar, o Judiciário tem contato direto com a 
necessidade' '- presente e concreta - da parte 
demandante que comprova não estar conseguindo 
ter acesso 'à educação. É que~ ~m sede de Ação 
Civil Pública, não há como, indutivamente: tomar o 
/ 

caso particular (o direito de uma determinada 
'criança à educação' infantil) como automáti'co 
fundaménto para 'o reconhecimento da 
procedência do pedido de caráter geral, porquanto 
os desdobramentos de um provimento' judicial de 
tamanha amplitude não se confundem, com 
aqueles de eficácia singular produzidos nas ações 
individuais. Caso em que a improcedência da Ação _ . 
Civil Pública não acarreta incoerência no 
julgamento de procedêncié\ de demandas 
individuais. Impossibilidade econômica dos 
menores. A, Impossibilidade economlca dos 
genitores dos menores em custear sua educação 
restou devidamente comprovada nos autos. Além 
disso,"" o ECA, em seu art. 53, inciso V, assegura a 
toda criança e adolescente o acesso à escola 
pública. e -gratuita em ·Iocal próximo, de sua 
residência. Princípio da Reserva do Possível. Em 

'5 
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2012/cíVEL 
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, 
J 

, 
razão da proteção integral constitucionalménte 
assegurada à criança e ao 'adolescente,' a, 
condenação dos entes estatais ao atendimento do . 
direito fundamental à educação

1 

não 'representa 
ofensa ao princípio da reserva do ·possíve1. A 
impossibilidade orçamentária ou 'a destináçãÓ 
insuficiente, ainda que destinado' o percentual 

I o. 

mínimo previsto n~ lei municipal não' dá. ensejo a 
negativa de alcance a um direito fundamental. No 
confronto de valores entre a previsão orçamentária 
e o direito fundamental à educação, cabe ao Poder 
Judiciário deci.dir esse' confronto, ,devendo 
preponderar o ~alor' que mais se aproxi~a da 
dignidade humana. ' ,I 

ACOLHERAM. POR MAIORIA. (SEGREDO DE 
JUSTiÇA) 
(EI nO 70046694154,,'Ouartb Grupo 'de Câmaras 
Cíveis, reI. Des. Rui Portanovà, j. em 13ABR12); 

AGRAVO DE INSTRUMENTO .. ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO, ADOLESCENTE. VAGA EM 
ESCOLA INFANTIL. CRECHE MUNICIPAL. 
OBRIGAÇÃO CONSTITUIONÂL DO MUNiCíPIO. 
RESTRiÇÃO À ANTECIPAÇÃO' DE . TUTELA 
CONCEDIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA ANTERIOR. 
AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSCRiÇÃO JUNTO À 
SECRETARIA DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE 

. - BLOQUEIO DE VALORES. PRECEDENTE DESTA 
. CÂMARA. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (SEGREDO 
DE JUSTiÇA) " 
(Aglnst nO 70045510351, Sétima' Câmara Cível, 
reI. Des. ~orge Luís Dall'Agnol, j. e'm 14MAR12). 

Recordo que com o advento da Resolução. nO 01/98· desta 

Corte, a competência ,assumiu caráter absoluto (ratione materiae). Deste 
I • ' 

modo, foge à competência desta' Câmara, sob pena de nulidade absoluta, o 

julgamento de questão relativa ao direito' privado. 

Por outro lado, vale ressaltar que o e. Órgão Especial desta 

Corte, ao examinar dúvida de éompetênçia por mim suscitada, recebeu-a, 
" . . 

como conflito de competência (CC nO 70009657271, { 30AG004) e 
6 
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'. 

modificou, a orientação até então seguida, determinando que o setor de 

qistribuis:ão do Tribunal direcione, nas ações semelhantes a presente, i,sto é,' 

ajuizada~ em benefício de crianças e adolescent~s, a remessa dos autos às 
, , - - " I 

Câmaras integrantes do 40 Grupo Cível. 

Dia,nte do exposto, decido monocraticamente por dectinar da 

,competência para uma das Câmaras integrantes do colendo 40 Grupo Cível 

desta Cort~" devendo a Diretoria Processual cuidar da devida classificação 

da matéria na subclasse do direito privado - ECA e não na subclasse de 

direito público - ensino como realizado. 

Inti(.J1e-se . 
, 

Porto Alegre, 26 d~ dezembro de 2012. 
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Nº 70052218047 COMARCA DE CANELA 

APELAÇÃO CíVEL TERCEIRA CÂMARA CíVEL .. , . 

CERTIDÃO ""MP 

CERTIFICO e DqU FÉ que' intimei pessoalmente o(a) 

representante do Ministério" Público da decisão :retro, na data de sua efetiva 

assinatura. 

• 

Susan Mara Palma, 
" Secretária. 

, 
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CE R T I D' Ã O 

/ 

'. 

CERTIFICO, para ciência das partes interessadas~ que, em 4 de f~vereiro 
'de 2013, foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico n 2 5010 a 
Nota de Expediente n 2 50/2013, consi(ierando-se corno data da publicação 
o primeiro dia útil que se seguir, <le conformidade com o art. 4 2 .da Lef 

'. n 2 11.419, de,19 de dezembro de 2006, com a' seguinte deéisão: 

. ( . ... 

70052218047, (CNJ: 
528403-92.2012.8.21.7000)·...., ENSINO 
PUBLiCO VARA -CANELA . (4'1/ 
11200007240) - VALENTINA DIAS (ADV(S) 

'JULIO CESAR TRICOT SANTOS), APELANTE; 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE 
CANELA , SEM REPRESENTACÃO NOS AUTOS 
APELADO (A) . . 

. DECISÃO MONOCRÁTICA:' 
- COMPETÊNCIA'DECLINADA. 

/' 

Porto ~legre, 5 de fevereiro de 2013 .. 

~ . 
. ~-SUSAN IJA~ PALMA, 
. Secretan,a ~ 

. ' . 
, . 

, , 

.\ 

\ 

. , 

. " 

.. 
, , 

- I 
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/ 

'CERTIDAO 

70052218047 
11200007240 

~f>-\. DE.lO 
9;)'::>' íSI,>. i;' ~ ~ Fls .............. ':" 

. CERTIFICO que, em 13 de fevereiro de 2013, transit~u em julgado a veneranda 
decisão: Dou fé. : .. 

./ 

vereiro de 2013 •. 

• ' J 

REMESSA 

. , 

.. 
Fáço r(messa d9S autos .ao' pepartamento Processual para redi.stribuição . 

Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2013 .. 

\ . 

\ 
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DEPARTAMENTO PROCESSUAL - SEÇÃO CÍVEL 

TERMO DE RECEBIMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

lo 
4AA ~ 

Na data infra, estes autos foram recebidos, reqistrados 
e a sequir distribuídos por processamento eletrônico, na forma 
das normas reqimentais e do demonstrativo abaixo discriminado: 

70052218047 70052218047 Processo 
Matéria 
Classe 
Subclasse: 

CÍVEL 
APELACAO 

CNJ: 528403-92.2012.8.21.7000 

Ass.Princ: 
ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATERIAS 
SERVICOS/ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 

==> INTERVENÇÃO DO MP 
==> SEGREDO DE JUSTIÇA 

DADOS DO PRIMEIRO GRAU 
Processo 11200007240 
Comarca CANELA - VARA 
Classe PROCEDIMENTO ESPECIA 
Juiz Dr(a) FRANKLIN DE OLIVEIRA NETTO 
Folha Sentença: 71 Data Sentença: 09/04/2012 
Propositura: 09/04/2012 Valor da ação: 2.000,00 

DE DIREITO PUBLICO/ 

Volume(s): 1 Folha(s): 121 Apenso(s): O Guia Preparo: O 

PARTES 
APELANTE 

VALENTINA DIAS 
REPRESENTADA PELO PAI 
MOISES PEREIRA DIAS 

ADV(S). JULIO CESAR TRICOT SANTOS (RS32882) 
APELADO (A) 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANELA 
SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

REDISTRIBUIÇÃO 

8. CAMARA CIVEL 
Relator: Exmo DES RICARDO MOREIRA LINS PASTL 
Tipo: SORTEIO 

Remessa a 8. CAMARA CIVEL 

Recebido em 

Data: 27/02/2013 

/ / 
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RECEBIMENTO E VISTA 

Nesta data, recebi os presentes autos, 
fazendo-os com vista ao Exmo. Sr. Procurador de 
Justiça. 

Em .. ~../. .. ~~.I. .. \.'b. .. 

..................... <\A.~ .................. . 
Secretaria d18&'Câmara Cível 

c:? 
<' 
-1;, 

/.~ 
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.? 
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I ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADORIA DE JUSTiÇA CíVEL 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Oitava Câmara Cível 

Apelação Cível n.O 70052218047 

Origem: Comarca de Canela 

Apelante: Valentina Dias, representada pelo pai, Moisés Pereira Dias 

Apelada: Secretaria Municipal de Educação de Canela 

Relator: Desembargador Ricardo Moreira Lins Pastl 

PARECER 

COLENDA cÂMARA, 

Eméritos Julgadores: 

Inicialmente, a fim de evitar fastidiosa tautologia, 

adota-se o relatório exarado no parecer decisão das fls. 123/29, verso, 

da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Eduardo Roth Dalcin, 

Ú1 verbis: 

"V ALENTINA DIAS, representada por seus genitores MOISÉS 
PEREIRA DIAS e NERIDIANA DIAS, interpôs apelação contra a 
sentença exarada nos autos do mandado de segurança que 
impetrou contra ato da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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PROCURADORIA DE JUSTiÇA CíVEL 

DE CANEIA, na qual o magistrado indeferiu a petição inicial com 
base no artigo 295. inciso l, do CPC, c/c artigo 10 da lei n° 
12.016/09 (fls. 71/72). Em suas razões recursais, relata que. até o 
ano de 2011. estudou na Escola Municipal Santos Dumont e, por 
insatisfação com aspectos educacionais da entidade educacional, 
em 2012. postulou junto à Secretaria Municipal de Educação 
permissão para estudar por meio de um sistema denominado 
"homeschooling", ou seja. Sistema de Estudo Domiciliar, o que lhe foi 
negado pelo Poder Público. Sustenta que a decisão impugnada não 
apreciou a matéria como deveria. extinguindo sumariamente o feito 
como se o pedido fosse juridicamente impossível. Todavia. não 
existe inépcia da petição inicial e o seu direito líquido e certo de ser 
educada em casa com o auxílio dos pais e professores contratados 
está plenamente demonstrado, havendo plena liberdade 
assegurada na Constituição Federal do modo como os pais podem 
educar os filhos Afrrma que a socialização não vem apenas da 
escola. não sendo necessário frequentá-la para obter formação 
cultural e educacional. O sistema educacional brasileiro não veda o 
regime de educação domiciliar. Aduz que, por princípios religiosos, 
não concorda com alguns aspectos do ensino formal, citando, como 
exemplo, não ter interesse em apreender a respeito da Teoria 
Evolucionista. Os maleflCios da escola pública são notórios. Referiu 
aspectos positivos do ensino domiciliar no Brasil, o qual sequer é 
mencionado na Constituição Federal, nos seus artigos 204 e 205, ou 
na Lei n° 9.394/98 (WB). Por fun, acresce ser legítimo o ensino 
domiciliar, motivo porque o pedido deduzido na exordial mostra-se 
juridicamente possível. Requer o provimento da apelação, a fun de 
ser reformada a decisão impugnada com a concessão de ordem 
judicial em seu favor para ser-lhe autorizado a estudar em casa 
durante todo o ensino médio (fls. 94/120). 

O recurso foi recebido (fI. 121) e os autos vieram com vista à 
Procuradoria de Justiça (fI. 122v.)." 

Retornado os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

parecer ministerial suscitando, preliminarmente, a 

incompetência da 3 a Câmara Cível, o culto Relator, Desembargador 

Nelson Antônio Monteiro Pacheco, acolhendo a prefacial do __ 

Parquet, declinou da competência para uma das Câmaras integrantes 

do colendo 4° Grupo Cível (fls. 131/34). Redistribuído o feito, vieram, 

novamente, os autos. 

É o relatório. 

Apelação Cível n. 070052218047 - Oitava Câmara Cível 2 
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Não procede a irresignação. 

Registra-se que o Procurador de Justiça, Dr. Eduardo 

Roth Dalcin, lançou parecer de mérito às fls. 123/29, verso, bem 

enfrentando a matéria ora discutida, cabendo, portanto, a sua 

ratificação. 

Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público 

pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo. 

AJB 

Porto Alegre, 15 de março de 2013. 

,~qÀv~\ b~ ~~ J=.~ 
~sa Lara AdaDrl da Silva, 

Procuradora de Justiça. 

RECEBIMENTO E CONCLUSÃO 

Nesta data, re~bi os presentes autos ?om ° pa~ecer 
ministerial em .. ? .... laudas, que confen, numerei e 
rubriquei. 

Em .. .L~ . ./ .. S~) . ./ ... y>. ... 

................................... ~ .......................................... . 
Secreta~i·~:a;8~·Câmara Cível 

Apelação Cível n. 070052218047 - Oitava Câmara Cível 3 
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Edital nO 9/2013 
Oitava Câmara Cível 

Diário da Justiça nO 5071 de 6 de maio de 2013 
Sessão de 16 de maio de 2013 

Maria Teresa Nedel Duarte 
Secretária 

263 - Processo 70052218047 (N° CNJ: 0528403-92.2012.8.21.7000) 
Apelação Cível 1 Estatuto da Crianca e do Adolescente 
VARA CANELA Comarca de Canela 
Juiz da Sentença: FRANKLlN DE OLIVEIRA NETTO 

Partes: 
VALENTINA DIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE 
CANELA 

Composição: 
Des. Rui Portanova 
Des. Luiz Felipe Brasil Santos 
Des. Ricardo Moreira Lins Pastl 
Dr Ricardo Vaz Seelig 

Decisão: 
"NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME." 

Des. Rui Portanova, 
Presidente. 

APELANTE 
APELADO 

Revisor 

Relator 
Procurador 
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APELAÇÃO CíVEL 

N° 70052218047 

VAlENTINA DIAS 

APELAÇÃO CíVEL. ECA. DIREITO À EDUCAÇÃO. 
DIREITO LíQUIDO E CERTO AO SISTEMA DE 
EDUCAÇÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. 

Inexistindo previsão legal de ensino na modalidade 
domiciliar, não há no caso direito líquido e certo a 
ser amparado na estrita arena do mandamus. 
Manutenção do indeferimento da segurança. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. 

, , 
\ I 

\... ,l 
............. RS .-.,,' 

OITAVA CÂMARA CíVEL 

COMARCA DE CANELA 

APELANTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE APELADO 
EDUCACAO DE CANELA 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

Acordam os Desembargadores integrantes da Oitava Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento 

ao recurso, nos termos dos votos a seguir transcritos. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores DES. RUI PORTANOVA (PRESIDENTE E REVISOR) E DES. 

LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS. 

Porto Alegre, 16 de maio de 2013. 

DES. RICARDO MOREIRA LINS PASTL, 

Número Verificador: 700522180472013783792 
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Relator. 

RELATÓRIO 

DES. RICARDO MOREIRA LINS PASTL (RELATOR) 

Trata-se de apelação interposta por VALENTINA O., 

representada pelos seus genitores, inconformada com a sentença que 

indeferiu o mandado de segurança impetrado contra ato da SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANELA, nos termos do art. 295, I, do 

CPC, combinado com o art. 10 da Lei n.o 12.016/09. 

Sustenta que a petição inicial é apta ao processamento, 

defendendo ter direito líquido e certo de ter educação domiciliar, em razão 

da insatisfação com os aspectos educacionais proporcionados pela 

autoridade coatora. 

Afirma que o direito de estudar em casa, pelo sistema 

conhecido como "Homeschooling" , dizendo que a frequência escolar em 

"turmas multiseriadas" lhe causa inúmeros problemas, tais como o convívio 

com alunos mais velhos, com sexualidade bem mais avançada, a existência 

de hábitos distintos, desde o linguajar até a própria educação sexual, 

referindo, ainda, que por princípio religioso discorda de algumas imposições 

pedagógicas do ensino regular. 

Discorrendo acerca dos malefícios da escola pública, manifesta 

que não há vedação legal para que o direito à educação possa ser exercido 

em casa, com os seus pais. 

Cita doutrina e legislação sobre a educação no Brasil. 

2 
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Refere que o mandando de segurança não pode ser extinto de 

plano, reprisando a possibilidade de ensino domiciliar. 

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja 

declarada nula. Subsidiariamente, postula a procedência do pedido, para 

que a segurança postulada seja concedida (fls. 94/118). 

Remetidos os autos para esta Corte, opinou o Ministério 

Público pela declinação da competência e, no mérito, pelo desprovimento do 

reclamo (fls. 123/129). 

Distribuído o reclamo à 3a Câmara Cível, o nobre Des. Nelson 

Antônio Monteiro Pacheco declinou da competência para uma das Câmaras 

integrantes do 4° Grupo Cível (fls. 131/134), sendo a mim redistribuído (fi. 

138). 

A douta Procuradoria de Justiça ratificou o parecer anterior (fls. 

139 e 140). 

Registro que foi observado o disposto nos artigos 549, 551 e 

552, todos do CPC, tendo em vista a adoção do sistema informatizado. 

É o relatório. 

VOTOS 

DES. RICARDO MOREIRA LINS PASTL (RELATOR) 

Eminentes colegas, o recurso é próprio, tempestivo (interposto 

dentro do prazo legal, fls. 92 e 94) e preparado (fls. 119 e 120). 

3 
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A apelante impetrou o presente mandado de segurança 

postulando que a "autoridade impetrada respeite o direito de liberdade, 

abstendo-se de abrigá-Ia a frequentar 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 CanelalRS" (fls. 2/19). 

O magistrado, por sua vez, indeferiu o mandamus, referindo 

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" e que "no 

caso em tela, a posição do impetrado não constitui abuso de direito. Está 

pautada no sistema educacional brasileiro, que não reconhece o ensino 

doméstico como uma das etapas da educação no país. Se esse método não 

tem reconhecimento legal, a impetrante não tem direito de adotá-lo como 

forma de ensino" (fls. 71 e 72), o que agora aqui é questionado. 

Adianto-lhes minha compreensão no sentido de que o apelo 

não merece êxito, respeitosamente, devendo ser mantida a sentença, ainda 

que por fundamento diverso. 

Como é consabido, é "titular do direito líquido e certo aquele 

que demonstrar, desde o ajuizamento da ação, a incontestabilidade do seu 

direito, mediante prova pré-constituída, em regra, consubstanciada em prova 

documental ou prova documentada, como, v. g., uma justificação ou uma 

produção antecipada", dizendo respeito o direito líquido e certo, assim, "à 

4 
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desnecessidade de dilação probatória para elucidação dos fatos em que se 

fundamenta o pedido", consoante escólio de Luiz Fux1 
. 

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles2
: 

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto 
na sua existência. delimitado na sua extensão e apto a 
ser exercitado no momento da impetração. Por outras 
palavras. o direito invocado. para ser amparável por 
mandado de segurança. há de vir expresso em norma 
legal e trazer em si todos os requisitos e condições de 
sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for 
duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver 
delimitada; se o seu exercício depender de dilações e 
fatos ainda indeterminados. não rende ensejo à 
segurança. embora possa ser defendido por outros 
meios judiciais. 

Nessa perspectiva. não merece prosperar o apelo manejado 

pela impetrante Valentina. uma vez que não se vislumbra prova pré

constituída das suas alegações. inexistindo direito líquido e certo a amparar 

o pleito de ser educada pelo sistema de educação domiciliar. 

A esse respeito. por traduzir exatamente a compreensão que 

extraí do exame da situação em questionamento. peço vênia para adotar. 

como razões de decidir. os lúcidos fundamentos contidos no parecer 

ofertado nesta Instância pelo ilustre Procurador de Justiça. Dr. Eduardo Roth 

Dalcin. que esgotam. com absoluta propriedade. o exame da matéria: 

o presente mandado de segurança versa. em 
síntese. sobre alegado direito da impetrante. menor 
impúbere. representada por seus pais. de estudar em 
casa. sem frequência à escola formal. o que. segundo 
o entendimento deles. não representa qualquer 

1 FUX. Luiz. Mandado de Segurança. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 46. 
2 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. Editora Malheiros, 
32a ed., p. 34. 
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preJulzo à sua educação e ao seu acesso à 
Universidade (em razão dos novos sistemas de 
ingresso no Ensino Superior). 

Inicialmente, a impetrante havia formulado 
pedido administrativo de autorização por parte do 
Poder Público Municipal de realizar a sua educação 
por meio do denominado Sistema Domiciliar 
Educacional, o qual foi negado pela Secretaria 
Municipal de Educação3 (fI. 27), razão porque, na 
sequência, impetrou o presente mandado de 
segurança, cuja sentença indeferiu a petição inicial, 
nos seguintes termos (fls. 71/72): 

"O convívio em sociedade implica respeitar 
as diferenças que marcam a personalidade 
de cada indivíduo. Em tenra idade, a 
escola é o primeiro núcleo em que a 
pessoa se vê diante dessas diferenças. Há 
contato com colegas de diferentes 
religiões, cor, preferência musical, até de 
nacionalidades distintas, etc. 
O mundo não é feito de iguais. 
Uma criança que venha a ser privada 
desse contato possivelmente terá 
dificuldades de aceitar o que lhe é 
diferente. Não terá tolerância com 
pensamentos e condutas distintos dos 
seus. 
A escola é um ambiente de socialização 
essencial na formação dos indivíduos. Nela 
se aprende a conviver com o outro, 
desenvolvendo-se a alteridade necessária 
à vida em sociedade. 
Ademais, a orientação religiosa de um 
cidadão não se sobrepõe à observância 
das normais legais que regem o país em 
que vive. 
No Brasil, a educação é dever do Estado e 
da família, conforme estabelece o artigo 
205 da Constituição Federal. Assim sendo, 

3 Em resposta ao pedido da apelante assim manifestou-se a Secretaria Municipal de educação: 
"Em resposta a sua solicitação de educar sua filha, no Sistema de Ensino Domiciliar, esta Secretaria, 
conforme decisão do Conselho Municipal de Educação e amparada na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional e Estatuto da Criança e do Adolescente, orienta para a imediata matrícula de 
Valentina Dias na rede regular de ensino, assim como o compromisso de frequência escolar. " 
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foi devidamente regulamentada mediante a 
sua divisão em ensino infantil, 
fundamental, médio e superior. 
Consequentemente, cabe à impetrante 
frequentar o ensino regularmente 
estabelecido e reconhecido pelo Poder 
Público. Nada impede, evidentemente, que 
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 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: 
"Quando a lei alude a direito líquido e 
certo, está exigindo que esse direito se 
apresente com todos os requisitos para 
seu reconhecimento e exerclclo no 
momento da impetração. [ ... ] Se depender 
de comprovação posterior, não é líquido, 
nem certo, para fins de segurança. [ ... ] 11 

(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 
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adotá-lo como forma de ensino. 
Inexiste, portanto, possibilidade jurídica do 
pedido. 
Colho da jurisprudência: 
[ ... ] 
Desse acórdão extraio: 
"Os filhos não são dos pais, como pensam 
os Autores. São pessoas com direitos e 
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 nO 
8.096/90 supra transcritos, e art. 246, do 
Código Penal, que define como crime 
contra a assistência familiar 'deixar, sem 
justa causa, de prover à instrução primária 
de filho em idade escolar', cominando a 
pena de 'detenção de quinze dias a um 
mês, ou multa, de vinte centavos a 
cinquenta centavos'." 
Ante tais considerações, concluo que não 
há possibilidade de tramitação do feito por 
absoluta falta de amparo legal. 
Portanto, a exordial é inepta por conter 
pedido juridicamente impossível. 
Isso posto, INDEFIRO a inicial do presente 
mandamus, forte no artigo 295, inciso I, do 
Código de Processo Civil, combinado com 
o artigo 10 da Lei n. 12.016/09." 

Sem dúvida, a sentença recorrida merece ser 
mantida, porquanto se mostra correta a compreensão 
do magistrado a quo em relação aos fundamentos 
pelos quais entendeu incabível o pedido inicial. 

A pretensão deduzida deve ser analisada, 
inicialmente, a partir do principal regramento do direito 
à educação: a Constituição Federal. A partir das suas 
normas e princípios deve ser vislumbrado o eixo 

8 
Número Verificador: 700522180472013783792 

\ , 
\ " , , , .' 

" ........ 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 8478568



RMLP 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTiÇA 

N° 70052218047 
2012/clvEL 

central do sistema de educação vigente no país: 
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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: 
I - igualdade de condições para o 
acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber; 
111 pluralismo de idéias e de 
concepções pedagógicas, e 
coexistência de instituições públicas e 
privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais; 
[ ... ] 

Art. 208. O dever do Estado com a 
educação será efetivado mediante a 
garantia de: 
I - educação básica obrigatória e 
gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, assegurada 
inclusive sua oferta gratuita para todos 
os que a ela não tiveram acesso na 
idade própria; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nO 59, de 2009) 
(Vide Emenda Constitucional nO 59, de 
2009) 
[ ... ] 
§ 1° - O acesso ao ensino obrigatório e 
gratuito é direito público subjetivo. 
§ 2° - O não-oferecimento do ensino 
obrigatório pelo Poder Público, ou sua 
oferta irregular, importa responsabilidade 
da autoridade competente. 
§ 3° - Compete ao Poder Público 
recensear os educandos no ensino 
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fundamental, fazer-lhes a chamada e 
zelar, junto aos pais ou responsáveis,. 
pela freqüência à escola. 
[ ... ] 

Art. 210. Serão fixados conteúdos 
mínimos para o ensino fundamental; de 
maneira a assegurar formação básica 
comum e respeito aos valores culturais 
e artísticos, nacionais e regionais. 
§ 1 ° - O ensino religioso, de matrícula 
facultativa, constituirá disciplina dos 
horários normais das escolas públicas 
de ensino fundamental. 
§ 2° - O ensino fundamental regular será 
ministrado em língua portuguesa, 
assegurada às comunidades indígenas 
também a utilização de suas línguas 
maternas e processos próprios de 
aprendizagem. 
[ ... ] 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano 
nacional de educação, de duração 
decenal, com o objetivo de articular o 
sistema nacional de educação em regime 
de colaboração e definir diretrizes, 
objetivos, metas e estratégias de 
implementação para assegurar a 
manutenção e desenvolvimento do ensino 
em seus diversos nrvelS, etapas e 
modalidades por meio de ações integradas 
dos poderes públicos das diferentes 
esferas federativas que conduzam a: 
(Redação dada pela Emenda 
Constitucional nO 59. de 2009) 
I - erradicação do analfabetismo; 
11 - universalização do atendimento escolar; 
111 - melhoria da qualidade do ensino; 
IV - formação para o trabalho; 
V - promoção humanística, científica e 
tecnológica do País. 
VI - estabelecimento de meta de aplicação 
de recursos públicos em educação como 
proporção do produto interno bruto. 
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(Incluído pela Emenda Constitucional nO 
59, de 2009) (GRIFEI) 

Transcritos esses preceitos constitucionais e 
possível efetuar-se uma interpretação sistêmica e 
integrada com a extração das premissas a serem 
utilizadas como fundamentos à negativa do provimento 
da apelação. 

Em primeiro lugar, está situado o cânone maior de 
ser a educação um dever do Estado e dos pais, 
cabendo ao primeiro grande parcela na sua promoção, 
efetivação e controle, de modo a garantir não apenas 
o seu acesso, mas de, a partir dela (educação), 
viabilizar a cidadania em sua forma mais ampla, 
proporcionando ao estudante o pleno desenvolvimento 
de sua personalidade4 (artigo 11 do CC), ampliando as 
suas oportunidades no mercado de trabalho através 
da educação. 

Vale ressaltar que para tornar esse sistema ainda 
mais amplo, foi atribuído à iniciativa privada o direito 
de promover a educação. Ou seja, há um amplo 
espectro de possibilidades, de modo a haver 
"liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber" (artigo 206, inciso 11). 

Contudo, essa liberdade na condução da 
educação dos filhos não significa a permissão aos pais 
de restringir indevidamente o direito social 
fundamental à educação (artigo 6°, caput, da CF).5 

O segundo aspecto é bastante claro, sendo 
expresso no texto constitucional que o "acesso ao 
ensino obrigatório e gratuito é direito público 
subjetivo", competindo ao "Poder Público recensear 
os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a 
chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela 
frequência à escola" (artigo 208,' inciso I, e §§ 1° e 
3°). 

4 Os direitos da personalidade "são intransmissíveis e irrenunciáveis, não pOdendo o seu exercício 
sofrer limitação voluntária." - artigo 11 do CC. 
5 Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. (Redacão dada pela Emenda Constitucional nO 64, de 
2010) 
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Ou seja, não existe a liberdade referida na petição 
inicial de os pais "optarem" por um sistema 
educacional domiciliar, cujo controle pelo Poder 
Público é difícil em relação aos resultados, razão 
porque não está contemplado na legislação pátria 
como permissivo legal e alternativo, constituindo-se a 
frequência à escola em pressuposto necessário ao 
cumprimento da carga horária mínima de conteúdos a 
serem desenvolvidos na forma fixada na LDBE (artigo 
24, incisos I, da Lei nO 9.394/96).6 Portanto, o ensino é 
obrigatório e a frequência na escola é indispensável, 
não havendo previsão legal de ensino na modalidade 
domiciliar. 

Portanto, desde já, emerge a premissa maior a ser 
observada na solução do presente conflito: o ensino é 
obrigatório e a frequência na escola é 
indispensável, não existindo previsão legal ou 
constitucional de ensino na modalidade domiciliar. 

Em igual sentido, toda a estrutura da legislação 
infraconstitucional aponta para a inviabilidade do 
Sistema de Educação Domiciliar. 

Na Lei de Diretrizes de Bases da Educação -
LDBE (Lei nO 9.394/96) -, em seus artigos 1°, 2° e 3°, 
consta: 

Art. 1 ° A educação abrange os processos 
formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no 
trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. 
§ 1° Esta lei disciplina a educação 
escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do 
ensino, em instituições próprias. 

6 Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as 
seguintes regras comuns: 
I . a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos 
dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver; 
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§ 2° A educação escolar deverá 
vincular-se ao mundo do trabalho e à 
prática social. 

Art. 2° A educação, dever da família e do 
Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade 
humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu 
preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 

Art. 3° O ensino será ministrado com base 
nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola; 
11 - liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 
111 pluralismo de idéias e de 
concepções pedagógicas; 
IV - respeito à liberdade e apreço à 
tolerância; 
V - coexistência de instituições públicas e 
privadas de ensino; 
VI - gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais; 
VII - valorização do profissional da 
educação escolar; 
VIII - gestão democrática do ensino 
público, na forma desta Lei e da legislação 
dos sistemas de ensino; 
IX - garantia de padrão de qualidade; 
X - valorização da experiência extra
escolar; 
XI - vinculação entre a educação escolar, o 
trabalho e as práticas sociais. 

Com base nessas disposições legais, é possível 
afirmar-se que: (a) a educação se desenvolve por 
meio de instituições próprias; (b) a educação tem 
importantíssimo papel socializador e (c) a 
compreensão de liberdade na educação pressupõe o 
pleno desenvolvimento das potencialidades do 
educando e a convivência com a pluralidade de ide ias 
que o cercam. 
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Afara issa, a Estatuta da Criança e da 
Adolescente - ECA (Lei nO 8.069/90), também, fixa 
impartantes aspectas a serem respeitadas pela Pader 
Pública e pelas pais, detentares da Pader Familiar, no 
pracessa educacianal das crianças e adalescentes: 

Número Verificador: 700522180472013783792 

Art. 3° A criança e a adalescente gozam 
de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem 
prejuízo da proteção integral de que 
trata esta Lei, asseguranda-se-Ihes, par 
lei au par autros meias, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de I' 
lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade. 

Art. 4° É dever da família, da 
comunidade, da sociedade em geral e 
do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentaçãa, à educação, aa esparte, aa 
lazer, à prafissianalizaçãa, à cultura, à 
dignidade, aa respeita, à liberdade e à 
canvivência familiar e camunitária. 
[ ... ] 

Art. 5° Nenhuma criança au adalescente 
será abjeta de qualquer forma de 
negligência, discriminaçãa, explaraçãa, 
vialência, crueldade e apressãa, punida na 
farma da lei qualquer atentada, par açãa 
au amissãa, aos seus direitos 
fundamentais. 

Art. 6° Na interpretaçãa desta Lei levar-se
ãa em canta as fins saciais a que ela se 
dirige, as exigências da bem camum, as 
direitas e deveres individuais e caletivas, e 
a condição peculiar da criança e do 
adolescente como pessoas em 
desenvolvimento. 
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Art. 53. A criança e o adolescente têm 
direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, 
preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, 
assegurando-se-Ihes: 
I - igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola; 
11 - direito de ser respeitado por seus 
educadores; 
111 - direito de contestar critérios avaliativos, 
podendo recorrer às instâncias escolares 
superiores; 
IV - direito de organização e participação 
em entidades estudantis; 
V - acesso à escola pública e gratuita 
próxima de sua residência. 
Parágrafo único. É direito dos pais ou 
responsáveis ter ciência do processo 
pedagógico, bem como participar da 
definição das propostas educacionais. 
(GRIFEI) 

Portanto, aos pais cabe assegurar o acesso à 
educação em sua plenitude, não podendo agir de 
modo negligente, pois é seu dever contribuir, em sua 
máxima extensão, para o "desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de 
liberdade e de dignidade", observando-se a "condição 
peculiar da criança e do adolescente como pessoas 
em desenvolvimento". 

o processo educativo compreende a participação 
dos pais, os quais exercem o poder familiar e tem o 
dever de orientação e educação, mas isso, por si só, 
não lhes assegura o direito a reduzir ou suprimir os 
direitos da criança e do adolescente. O mesmo 
princípio da dignidade referido como fundamento ao 
pedido inicial somente terá a sua máxima efetividade 
consolidada quando for assegurado à criança e ao 
adolescente o direito subjetivo a uma educação 
pluralista em instituição de ensino habilitada, que 
possibilite o repeito a todas as formas de pensar, viver 
e práticas religiosas. E para isso é indispensável a 
frequência escolar enquanto pressuposto ao direito 
fundamental subjetivo à educação. 
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o direito à educação deve ocorrer em sua forma 
mais ampla, de modo a que cada indivíduo respeite a 
diversidade e os valores que formam nossa cultura, 
social e jurídica, e se constituem no único veículo pelo 
qual se formam cidadãos tolerantes e respeitadores da 
diversidade humana, a qual está amparada na 
Constituição Federal enquanto lastro no qual se 
sustenta o Estado Democrático de Direito (artigo 1 ° dai. 
CF). 

Nesse sentido, está correta a observação feita 
pelo magistrado Franklin de Oliveira Netto quando diz 
que "O mundo não é feito de iguais"! A educação não Ii 
é feita para iguais, máxime porque ela cumpre um 
importante papel na socialização do individuo para a 
vida adulta. Limitar a impetrante a um sistema de 
ensino domiciliar, isolando-a do convívio social e de 
sua diversidade humana importa em negar-lhe a mais 
justa educação possível. 

Não será mediante a recusa de frequência à 
escola que os seus valores morais e religiosos serão 
preservados. Ao contrário, o sistema doméstico de 
ensino tende a retirar-lhe o direito ao amplo acesso de 
informações e conhecimentos que a vida em 
sociedade pode oferecer-lhe. Mais do que negar o 
acesso amplo à educação em instituições oficiais por 
motivos meramente religiosos, que devem ser 
respeitados, mas não servem, nem podem negar o 
direito subjetivo obrigatório à educação, cujas 
adaptações devem ser efetuadas por meio de 
participação dos pais na vida escolar. 

Assim, ao contrário do pretendido, os genitores da 
impetrante devem garantir-lhe a frequência na escola, 
a qual tem um importante papel na formação de uma 
sociedade livre, justa e solidária (artigo 3°, inciso I, 
da CF), pluralista na sua essência, de modo a 
"promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação" (artigo 3°, inciso 111, da CF). 
Este é o processo que precisa ser respeitado à 
formação de verdadeiros cidadãos (artigo 1°, inciso 11, 
da CF), portadores de dignidade e tolerância, de modo 
a, no mínimo, compreender e respeitar aquilo que lhes 
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é estranho e conflitante com o seu modo de ser e 
pensar. 

Ademais, como afirmado na petição inicial, os pais 
da apelante têm plenas condições econômicas de 
custear-lhe o ensino (vide fI. 05), razão pela qual 
devem, se entender adequado, procurar no ensino 
privado, ou mesmo público, uma instituição 
educacional que atenda as suas necessidades 
pedagógicas e religiosas. Existem diversas escolas 
mantidas por instituições religiosas que, com certeza, 
respeitam os princípios da formação religiosa e, por 
certo, são compatíveis com a compreensão de mundo 
dos pais da impúbere. 

Portanto, observada o conflito de princípios e 
direitos fundamentais, no caso concreto, é necessária 
a obrigatória relativização da ideologia religiosa ou das 
crenças pessoais dos genitores diante da prevalência 
do direito subjetivo à educação da 
criança/adolescente. 

Não há, portanto, direito líquido e certo da 
impetrante (artigo 1° da Lei nO 12.016/09) de ser 
educada pelo Sistema de Educação Domiciliar. 

Por fim, recordo a existência de precedente do 
Superior Tribunal de Justiça - ST J -, cuja decisão foi 
nesse sentido, envolvendo situação idêntica a destes 
autos: 

MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO 
FUNDAMENTAL. CURRICULO 
MINISTRADO PELOS PAIS 
INDEPENDENTE DA FREQUÊNCIA À 
ESCOLA. IMPOSSIBILIDADE. 
AUSÊNCIA DE DIREITO LíQUIDO E 
CERTO. ILEGALIDADE E/OU 
ABUSIVIDADE DO ATO IMPUGNADO. 
INOCORRÊNCIA. LEI 1.533/51, ART. 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. 
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2. Inexiste prevlsao 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 àl 
aprovação do aluno. 
3. Segurança denegada à míngua da 
existência de direito líquido e certo. 
(MS 7.407/DF, ReI. Ministro FRANCISCO 
PEÇANHA MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, I' 
julgado em 24/04/2002, DJ 21/03/2005, p. 
203) (GRIFEI) 

ANTE O EXPOSTO. nego provimento ao recurso. 

DES. RUI PORTANOVA (PRESIDENTE E REVISOR) - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. RUI PORTANOVA - Presidente - Apelação Cível nO 70052218047. 

Comarca de Canela: "NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME." 

Julgador(a) de 1° Grau: FRANKLlN DE OLIVEIRA NETTO 

~00"<,-). 
~flJ7\~\ 

0°7 j?~ 
\ eletrônico) 
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S.M.D.E.D.C., SEM REPRESENTACÃO NOS 
AUTOS APELADO (A) . 
"NEGARAM PROVIMENTO. UNANIME." 

Porto Aleqre, 21 de maio de 2013. 

de Câmara. 

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 8478568



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTiÇA 

JUNTADA 

~I'-\. DE.lU 
V Q\ 

! 1;3 ~ 
f- FIS~· 0.0 oo~oo.ooo » 
'o ' 

,(:) o 0 

°rto A\e9J~ 

70052218047 

Faço juntada, nesta data, da(s) petição(ões) de protocolo, que segue(m). 

Petição: 49585300 Data: 05/06/2013 
Valentina Dias Interpondo 
Recurso Extraordinario . 
Guia(s). 

Porto Alegre, 13 de junho de 2013. 

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 8478568



Page 1 of 1 

FORMULÁRIO PARA PROTOCOLO DE PETiÇÃO DE PROCESSO EM ANDAMENTO/ARQUIVADO NO TJ-RS 

Processo Cível Número: 70052218047 

APELACAO 

ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE Segredo de Justiça: 

Órg'ão Julgador: 

Relator: 

Data da distribuição: 

Partes: 

Nome: 

Advogado: 

Nome: 

Advogado: 

Últimas Movimentações: 

TRIBUNAL DE JUSTiÇA - 8. CAMARA CIVEL 

DES RICARDO MOREIRA LINS PASTL 

23/11/2012 Nota de Expediente: 

S.M.E.C. (APELADO(A)) 

V.D. (APELANTE) 

JULIO CESAR TRICOT SANTOS 

20/05/2013 e 20/05/2013 

ATO PUBLICADO NE 333/2013 EM 22/05/13 DJ ELETRÃ"NICO 5082-5 

DISPONIBILIZADO NO DJ ELETRONICO 5082 EM 21/05/13 

Incidentes: 

e Solicito a inclusão da petição em anexo nos autos do processo indicado neste protocolo. 

Porto Alegre, 05 de junho de 2013. 

ATENÇÃO: 

ESTE FORMULARIO, EM NENHUMA HIPÓTESE, EXCLUI A NECESSIDADE DA PETiÇÃO. 

Sim 

333/2013 

QUANDO SE TRATAR DE PETiÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE À JUNTADA DE SUBSTABELECIMENTO O 

PROTOCOLO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE NA SECRETARIA DO ÓRGÃO JULGADOR EM QUE 

;.RAMITA O PROCESSO, EXCETUANDO-SE OS QUE SE ENCONTRAREM NO SERViÇO DE PROCESSAMENTO, 

CUJO PROTOCOLO, ASSIM COMO DAS DEMAIS PETiÇÕES, PERMANECERÁ SENDO REALIZADO POR MEIO DO 
SERViÇO DE PROTOCOLO DO DEPARTAMENTO PROCESSUAL. 

http://www3.tjrs.jus.br/site ~hp/peticoes/formulario ~rotocolo ~eticao.php?nome _com... 5/6/2013 
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EXCELENTíSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO 

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DOS 

SUL 

Apelação Cível n.o 70052218047 

V ALENTINA DIAS, devidamente qualificada, representada pelos 

pais, por seu advogado, inconformada com o acórdão proferido 

Apelação Cível n.o 70052218047 em que é apelada a Secretária de 

Educação de CanelajRS, vem, perante Vossa Excelência, interpor o 

presente 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

com apoio no art. 102, IH, "a", da Constituição Federal de 1988, 

contra o acórdão deste Tribunal, nos termos das razões anexas. 

Presentes, pois, os requisitos de admissibilidade, requer-se, após o 

cumprimento das formalidades legais, seja o presente recurso 

admitido, providenciando-se, então, sua remessa ao Supremo 

Tribunal Federal, para análise e jul 

PROTOCOLO 
0049585300 
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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MINISTROS, 

1. Razões para reforma do acórdão. 

o recurso ora interposto contra o acórdão que indeferiu o mandado 

de segurança da Recorrente culminou por violar a Constituição Federal, dando-lhe 

interpretação estranha ao sentido literal dos dispositivos constitucionais a seguir 

identificados e contrariados. Em síntese para melhor compreensão deste recurso 

podemos concluir que: 

a) A obrigatoriedade de ensino prevista no art. 208, I, da 

Constituição, dirige-se somente ao Estado; 

b) A Constituição não pretende criar um Estado totalitário e 

paternalista que possa validamente se substituir aos pais na escolha 

da melhor educação a ser dada aos filhos (arts. 1°, caput - "Estado 

Democrático de Direito", e V - "pluralismo político"; 3°, I; 206, 11 e 

111); 

c) Cabe, SIm, ao Poder Público fiscalizar as condições em que o 

ensino privado é ministrado, mas jamais proibir uma modalidade de 

ensino sem qualquer razão para tanto - a escola não é o único lugar 

em que as crianças podem ter contato com a diversidade1; 

d) Ademais, é necessária, no presente caso, a aplicação do princípio 

da razoabilidade por tratar-se "de um valioso instrumento de 

proteção dos direitos fundamentais e do interesse público, [ ... ] por 

1 V. Suprema Corte dos EUA, Pierce v. Society of Sisters, 268 U.S. 510, 534-5 (1925): "Under the 
doctrine of Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390 , 43 S. Ct. 625, 29 A. L. R. 1146, we think it entirely plain 
that the Act of 1922 unreasonably interferes with the liberty of parents and guardians to direct the 
upbringing and education of children [268 U.S. 510, 535] under their control. As often heretofore 
pointed out, rights guaranteed by the Constitution may not be abridged by legislation which has no 
reasonable relation to some purpose within the competency of the state. The fundamental theory 
of Iibertv upon which all govemments in this Union repose excludes any general power 
ofthe state to standardize its children by forcing them to accept instruction from public 
teachers only. The child is not the mere creature ofthe state; those who nurture him and 
direct his destiny have the right, coupled with the high dutv, to recognize and prepare 
him for additional obligations" (grifo nosso). 

2 
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recorrido. 

funcionar como a medida com que uma norma deve ser interpretada 

no caso concreto para a melhor realização do fim 

constitucional nela embutido ou decorrente do sistema"2 

(grifo nosso). Assim, os dispositivos da Lei n. 8.069, de 13 de julho de 

1990, e da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que obrigam a 

matrícula devem ser interpretados dessa maneira: Os pais são 

obrigados a dar educação aos filhos, mas têm liberdade para escolher 

o melhor meio para tanto, considerados o interesse da criança e as 

suas convicções pedagógicas, morais, filosóficas e religiosas. Nesse 

contexto, somente poderão ser obrigados a matricular seus filhos na 

rede regular de ensino se, de outra forma, não puderem prover à 

educação dos filhos. 

Dito isto, passe-se à breve narração dos fatos que culmiram no aresto 

2. Síntese dos fatos 

A Apelante ingressou com mandado de segurança contra ato da 

impetrada que a impediu de estudar em casa, submetendo-se regularmente às 

avaliações escolares. Houve sentença de extinção, da qual a Recorrente apelou 

sustentando em síntese que a petição inicial é apta ao processamento, e tem direito 

líquido e certo à educação domiciliar, em razão da insatisfação com os aspectos 

educacionais proporcionados pela autoridade coatora. 

Afirmou que possui o direito de estudar em casa, pelo sistema 

conhecido como "Homeschooling", dizendo que a frequência escolar em "turmas 

multiseriadas" lhe causa inúmeros problemas, tais como o convívio com alunos mais 

velhos, com sexualidade bem mais avançada, a existência de hábitos distintos, 

desde o linguajar até a própria educação sexual, referindo, ainda, que por princípio 

religioso discorda de algumas imposições pedagógicas do ensino regular. 

Discorreu acerca dos malefícios da escola pública, manifesta que não 

há vedação legal para que o direito à educação possa ser exercido em casa, com os 

seus pais. 

2 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 

3 
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Citou doutrina e legislação sobre a educação no Brasil. 

Referiu que o mandando de segurança não pode ser extinto de plano, 

reprisando a possibilidade de ensino domiciliar. 

Requereu o provimento do recurso para que a sentença seja declarada 

nula. Subsidiariamente, postulou a procedência do pedido, para que a segurança 

postulada fosse concedida (fls. 94/118). 

Remetidos os autos ao Tribunal, opinou o Ministério Público pelo 

desprovimento do reclamo (fls. 123/129). 

140). 

A douta Procuradoria de Justiça ratificou o parecer anterior (fls. 139 e 

Sobreveio então o acórdão que manteve a sentença, assim ementado: 

APELAÇÃO CíVEL. ECA. DIREITO À EDUCAÇÃO. DIREITO 
LíQUIDO E CERTO AO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 
DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. 

Inexistindo previsão legal de ensino na modalidade 
domiciliar, não há no caso direito líquido e certo a ser 
amparado na estrita arena do mandamus. Manutenção do 
indeferimento da segurança. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. 

Desta decisão a Recorrente tempestivamente ingressa com o presente 

recurso extremo. 

Estes, resumidamente, os fatos que envolvem a presente provocação 

recursal extraordinária indicativos de que o Tribunal de Justiça, ao assim decidir, 

contrariou o disposto não apenas no artigo 229 da CF mas de outros dispositivos 

constitucionais com este relacionados, conforme se passa a demonstrar. 

3. Repercussão Geral das questões discutidas. 

373· 
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As questões constitucionais versadas no presente recurso 

extraordinário ultrapassam os interesses subjetivos da ação, possuindo inegável 

relevância jurídica, política e social. 

Realmente, a controvérsia deste caso transcende o preocupante 

problema social da mera evasão escolar, mas sim o direito à liberdade de educação 

fundamental no recesso do lar. Tal prática, também chamada homeschooling, em 

verdade, representa um anseio de parcela significativa da sociedade que tem buscado 

prover por meios diversos dos tradicionais a educação que julgam melhor para seus 

filhos, em cumprimento ao dever constitucional previsto nos arts. 227 e 229. 

Tanto é assim que sobre o tema já foram elaborados quatro projetos 

de lei na Câmara dos Deputados, a saber: o Projeto de Lei n. 4.657, de 1994, proposto 

pelo então Deputado Federal João Teixeira; o Projeto de Lei n. 6.001, de 2001, 

. proposto pelo Deputado Federal Ricardo Izar; o Projeto de Lei n. 6-484, de 2002, 

proposto pelo Deputado Federal Osório Adriano; e, ainda tramitando, o Projeto de 

Lei n. 3.518, de 2008, proposto pelos Deputados Federais Henrique Monso e Miguel 

Martini. Também na Câmara Legislativa do Distrito Federal já tramitou o Projeto de 

Lei n. 1.647, de 2000, de autoria do Deputado Distrital Wilson Lima. 

Na justificativa do Projeto de Lei n. 6.001/2001 afirma seu autor: 

É nosso entendimento que o aprendizado em casa é um direito básico do 
cidadão. Atribuí-lo com exclusividade ao sistema escolar configura abuso de 
poder, ingerência indevida da autoridade na vida privada, desrespeito pela 
liberdade de ensinar e aprender. Obrigar a criança e o adolescente a 
freqüentar a escola é sujeitá-los à confrontação diária com a violência, o uso 
de drogas e, principalmente, uma orientação pedagógica nem sempre 
condizente com as convicções filosóficas, éticas e religiosas de determinadas 
famílias. 

Relevante transcrever aqui também trecho da justificativa do Projeto 

de Lei n. 6.484/2002: 

Ao se propor, portanto, a criação da educação domiciliar, através deste 
Projeto de Lei, o que se quer é ampliar ainda mais este leque de 
oportunidades, criando a alternativa de uma integração da família com a 
escola e vice-versa, atribuindo a ambos responsabilidade comum na 
educação de crianças e jovens. 
Práticas similares vêm sendo desenvolvidas em diversos países, com êxito 
maior ou menor, devido ao grau de expectativa criado para cada modelo. Nos 
Estados Unidos, por exemplo, onde há 5 anos 12 % da população era a favor 
da educação domiciliar, a mesma pesquisa realizada recentemente revelou 
que hoje 47% das famílias são favoráveis ao sistema de ensino domiciliar. A 
sua aplicação tem apresentado resultados favoráveis também na Alemanha, 
na Inglaterra, Espanha e na França. Ignorar , portanto, a experiência , seja 
por preconceito ou em decorrência de algum dispositivo legal específico, é 
manterse [sic] fora do universo das novas tecnologias e da nova pedagogia. 
[ ... ] 
Difunde-se, portanto, a cada dia mais a idéia de que o ensino domiciliar não 
interrompe o processo de educação de crianças e adolescentes. Há 
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problemas, evidentemente, mas também virtudes como a contribuição para 
evitar que crianças e adolescentes sejam submetidos à violência das ruas, que 
já se estende às escolas, à influências danosas ao seu desenvolvimento e ao 
uso de drogas, já que os pais podem protegê-los, acompanhando de perto 
esses estudantes nas suas atividades. 

Esses fatos são, pois, evidências claras da repercussão geral da 

matéria sobre a qual versa o presente recurso, transcendendo os interesses subjetivos 

das partes. 

Ademais, consoante afirmado numa das justificativas aCIma 

transcritas, tem-se registrado uma tendência mundial, especialmente no Ocidente, de 

busca por métodos de ensino diversos dos tradicionais, procurando-se aproveitar as 

novas tecnologias e meios de informação, atualmente ao alcance de grande parte da 

população. Nos EUA, por exemplo, o homeschooling, cuja difusão iniciou-se há 

décadas, não só vem ganhando mais adeptos nos últimos anos, como tem propiciado 

o desenvolvimento de novos e eficazes recursos de ensino e aprendizad03• 

Em outros países como Portugal4, Austrálias, Bélgica6, Canadá?, 

Dinamarca8, Finlândia9, FrançalO, Inglaterrall, Israel12, ltália13, Nova Zelândia14, 

Noruega1S, África do Su116, Suécia1?, o ensino em casa é legalmente previsto e sua 

prática tem se tomado mais freqüente. 

Diante desse quadro social em movimento, com acontecimentos 

muitas vezes auspiciosos e, cumpre dizer, consonantes à ordem constitucional, que 

elenca entre os seus objetivos fundamentais "construir uma sociedade livre, justa e 

solidária" e "garantir o desenvolvimento nacional", um acórdão, como o ora 

recorrido, que nega um direito de liberdade de educação, data venia, não pode 

subsistir, sob pena de clara afronta à Carta da República, específicamente aos seus 

3 Cf., por exemplo, MOORE, Dr. Raymond; MOORE, Dorothy. The successful homeschool family 
handbook: a creative and stress-free approach to homeschooling. Nashville: Thomas 
Nelson, 1994. 
4 Cf. http://homeschooling.gomilpitas.com/regionaljportugal.htm. 
5 Cf. http://,,,,,,vw.herlin-nsw.freehosting.net/INDEX.HTM. 
6 Cf. http://users.skynet.be/bcha/. 
7 Cf. http://www.flora.org/homeschool-ca/. 
8 Cf. http:j jwww.homeschoolmedia.comjregisterjwiki.phtml?locale=36564. 
9 Cf. http://wW\v.myhomeschoolingweb.com/planning/laws/finland/. 
10 Cf. http:j jwww.lesenfantsdabord.orgjeindex.html. 
11 Cf. http://home-ed.info/index.html. 
12 Cf. http://W\vw.israelhomeschool.org/. 
13 Cf. http://w·ww.evangelici.net/404.html. 
14 Cf. http:j jhomeschooling.gomilpitas.comjregionaljNewZealand.htm. 
15 Cf. http://home.online.no/-humvww/ 
16 Cf. http://wv.w.grobler.co.za/hs/. 
17 Cf. http:j jhem.passagen.sejmatshemjindexE.htm. 
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arts. 205, 206, 208, 210, 214 e 229 e aos que tratam da família e da educação, criando 

arriscado e relevante precedente jurisprudencial. 

Notadamente, outra questão de fundo do presente caso é a relação 

entre Estado e Família - os limites da autonomia desta em oposição àquele - no que 

tange à responsabilidade e ao amparo às crianças, as quais dispõem de ampla 

proteção nos planos legal, constitucional e internacional. E é justamente neste ponto 

que a lide se torna complexa e, por isso, merece atenção mais cuidadosa, pois acabam 

sutilmente entrando em discussão outras garantias fundamentais, como, por 

exemplo, a liberdade de consciência e de crença destacada do art. 5°, VI, Cps. 

Por todas essas razões, que serão devidamente esmiuçadas no mérito, 

fica demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais aqui trazidas. 

4. Prequestionamento 

Para evidenciar o cumprimento do requisito do prequestionamento, 

transcreve-se trecho extraído da decisão recorrida, no qual resta clara a 

argumentação em torno da interpretação inadequada dos arts. 205, 206, 208, 210, 

214 e 229 da CF, o qual seria o fundamento dos arts. 55 da Lei 8.06~l9o e 6°-da Lei 

9·394/96: 
"A pretensão deduzida deve ser analisada, inicialmente, a partir 
do principal regramento do direito à educação: a Constituição 
Federal. A partir das suas normas e princípios deve ser 
vislumbrado o eixo central do sistema de educação vigente no 
país: 

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

18 A ponderação entre o direito dos pais de dirigir a educação dos filhos e sua orientação religiosa, de 
um lado, e o interesse do Estado em regular a educação já foi objeto de consideração pela Suprema 
Corte dos EUA, que decidiu: 
''There is no doubt as to the power of a State, having a high responsibility for education of its citizens, 
to impose reasonable regulations for the control and duration of basic education. C .. ) Providing public 
schools ranks at the very apex of the function of a State. Yet even this paramount responsibility was 
C .. ) made to yield to the right of parents to pro,,;de an equivalent education in a privately operated 
system. c. .. ) the values of parental direction of the religious upbringing and education of their children 
in their early and formative years have a high place in our society. C .. ) Thus, a State's interest in 
universal education, however highly we rank it, is not totally free from a balancing process when it 
impinges on fundamental rights and interests, such as those specifically protected by the Free Exercise 
Clause of the First Amendment, and the traditional interest of parents with respect to the religious 
upbringing of their children so long as they, in the words of Pierce, 'prepare [them] for additional 
obligations.' 268 U.S., at 535" (Wisconsin v. Yoder et aI., 406 U.S. 205, 213-4 [1972]). 
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Art. 206. O ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola; 
11 -liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar o pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, 
e coexistência de instituições públicas e privadas de 
ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos 
oficiais; 
[ ... ] 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será 
efetivado mediante a garantia de: 
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada 
inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela 
não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nO 59, de 2009) (Vide 
Emenda Constitucional nO 59, de 2009) 
[ ... ] 
§ 10 

- O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 
direito público subjetivo. 
§ 2° - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo 
Poder Público, ou sua oferta irregular, importa 
responsabilidade da autoridade competente. 
§ 3° - Compete ao Poder Público recensear os 
educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a 
chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela 
freqüência à escola. 
[ ... ] 

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o 
ensino fundamental, de maneira a assegurar formação 
básica comum e respeito aos valores culturais e 
artísticos, nacionais e regionais. 
§ 10 - O ensino religioso, de matrícula facultativa, 
constituirá disciplina dos horários normais das escolas 
públicas de ensino fundamental. 
§ 20 

- O ensino fundamental regular será ministrado em 
língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas 
também a utilização de suas línguas maternas e processos 
próprios de aprendizagem. 
[ ... ] 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de 
educação, de duração decenal, com o objetivo de articular 
o sistema nacional de educação em regime de 
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e 
estratégias de implementação para assegurar a 
manutenção e desenvolvimento do ensino em seus 
diversos níveis, etapas e modalidades por meio de aÇÕeS 
integradas dos poderes públicos das diferentes esferas 
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federativas que conduzam a: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nO 59, de 2009) 
I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
UI - melhoria da qualidade do ensino; 
IV - formação para o trabalho; 
V - promoção humanística, científica e tecnológica do 
País. 
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos 
públicos em educação como proporção do produto 
interno bruto. (Incluído pela Emenda Constitucional nO 
59, de 2009) (GRIFEI)" 

Depreender, como o faz o acórdão, da redação dos arts. 205, 206, 

208, 210, 214 e 229 da CF a proibição do ensino em casa afigura-se por demais 

desarrazoada, na medida em que esse dispositivo impõe genericamente aos pais o 

dever de educar os filhos: 

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. (grifo nosso) 

Restringir o significado da palavra educar simplesmente à instrução 

formal numa instituição convencional de ensino é não apenas ignorar as variadas 

formas de ensino - agora acrescidas de mais recursos com a tecnologia - como 

afrontar um considerável número de garantias constitucionais, cujo embasamento se 

dá, entre outros, pelos princípios da liberdade de ensino (art. 206, II, CF) e do 

pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas (art. 206, III, CF), tendo-se 

presente a autonomia familiar assegurada pela Constituição. 

Igualmente, no trecho acima transcrito, passa-se por CIma do 

princípio constitucional da garantia do padrão de qualidade expresso no inciso VII do 

art. 206, submetendo-o às normas infraconstitucionais, estas interpretadas como se 

impusessem a matrícula de toda e qualquer criança em estabelecimento de ensino. 

Enquanto a obrigatoriedade expressa de matrícula é meramente 

legal, a garantia do padrão de qualidade, assim como o dever dos pais para com a 

educação, está inscrita na Carta Maior, que em parte alguma proíbe a instrução dos 

filhos em casa. Na verdade, em dispositivo algum do ordenamento jurídico brasileiro 

existe a proibição expressa ao ensino em casa. Pelo contrário, o homeschooling, como 

mais uma modalidade de ensino, consoante será demonstrado no mérito, apesar de 

ainda ser objeto apenas de Projeto de Lei na Câmara dos Deputados, é uma prática 

plenamente de acordo com a Ordem Constitucional brasileira, devendo-se dar aos 
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arts. 55 da Lei 8.060/90 e 6° da Lei 9.394/96 uma interpretação conforme à Carta 

Magna. 

Por conseguinte, devidamente perfectibilizado o referido pressuposto 

de admissibilidade extraordinária, afigura-se viável o conhecimento do presente 

recurso pela afronta a dispositivo constitucional demonstrada. 

5. Preliminarmente. 

5.1. Ocorrência de afronta direta à Constituição Federal. 

Preliminarmente, convém apontar a afronta direta à CF perpretada 

pelo acórdão que, ao decidir pela negativa do mandamus quanto à obrigatoriedade da 

matrícula e freqüência de todas as crianças a uma instituição convencional de ensino, 

ignorou temerariamente o conteúdo dos arts. 5°, VI; 205; 206, lI, IlI, VII; 208; 226; 

227; 229, bem como de outros princípios fundamentais, dando aos arts. 55 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e 6° da Lei de Diretrizes e Bases uma 

interpretação por demais restrita e, conseqüentemente, inconstitucional. Segundo se 

demonstra no mérito, a Carta Magna em momento algum proíbe a prática de outras 

modalidades de ensino, como, por exemplo, o homeschooling, mas, pelo contrário, da 

análise de seus dispositivos depreende-se a primazia da liberdade e do pluralismo de 

idéias e concepções pedagógicas nesse assunto, desde que respeitados alguns fins 

determinados pela própria Lei Maior (pleno desenvolvimento da pessoa humana, 

qualificação para o trabalho e preparo para o exercício da cidadania). 

5.2. Ausência de questão defato a ser discutida. 

Destaque-se, outrossim, a ausência de questão de fato a ser discutida, 

uma vez que a controvérsia no presente momento reside, de um lado, na decisão 

recorrida, que declara, interpretando dispositivos legais e constitucionais, a 

obrigatoriedade indiscriminada da matrícula e freqüência de todas as crianças à 

escola; e, de outro lado, na alegação dos recorrentes da possibilidade constitucional 

de os pais escolherem por que meios prover à educação dos filhos, de acordo com as 

suas convicções pedagógicas, morais, filosóficas, políticas e/ou religiosas. 
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Portanto, cabe ao Egrégio Supremo Tribunal Federal tão-somente 

declarar se o Estado pode ou não substituir-se aos pais na escolha dos meios para 

prover a melhor educação aos filhos. 

6. O direito dos pais de dirigir a educação dos filhos e o interesse do 

Estado em regular a educação. 

6.1. O direito à educação na Constituição Federal. 

o acórdão recorrido não pode subsistir, uma vez que, ao tomar o art. 

229 como fundamento da obrigatoriedade de matrícula e freqüência de todas as 

crianças em instituição regular de ensino, deturpou o sentido da norma - mormente 

quanto ao significado da palavra educação - a qual insere-se em uma mais ampla e 

complexa sistemática de princípios da ordem constitucional brasileira. Tal 

desrespeito toma-se patente também na análise de outros artigos, tais como, 205, 

206, 208, 226, 227 e 229. 

O direito à educação, segundo o magistério de José Monso da Silva, 

ao comentar o art. 205 da CF, é indubitavelmente um direito humano fundamental: 

A Constituição de 1988 eleva a educação ao nível dos direitos fundamentais 
do homem, quando a concebe como um direito social (art. 6°) e direito de 
todos (art. 205), que, informado pelo princípio da universalidade, tem que 
ser comum a todos. A situação jurídica subjetiva completa-se com a cláusula 
que explicita o titular da obrigação contraposta àquele direito, constante do 
mesmo dispositivo, segundo a qual a educação 'é dever do Estado e da 
família'. Vale dizer: todos têm direito à educação, e o Estado tem o dever de 
prestá-la, assim como a família19• 

Com efeito, todos os direitos considerados fundamentais no 

ordenamento jurídico, devem ter por fundamento primeiro o princípio da dignidade 

da pessoa humana. Nesse sentido, vale a pena registrar a oportuna lição de Ingo 

Wolfgang Sarlet, para quem "os direitos fundamentais são, em verdade, 

concretizações do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, 

consagrado expressamente em nossa Lei Fundamental"2o. 

Além disso, por conseqüência dessa primazia da dignidade da pessoa 

humana, os direitos fundamentais acabam extrapolando o chamado catálogo do 

19 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 4a ed. São Paulo: Malheiros, 
2007. p. 785. 
20 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 1998. p. 75. 
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Título 11 da Constituição Federal, podendo ser encontrados em outros lugares do 

documento ou até mesmo fora dele - nas normas internacionais, por exemplo. 

Essa certa abertura constitucional, no entanto, deve ser 

compreendida à luz da distinção doutrinária entre direitos fundamentais formais e 

direitos fundamentais materiais. Os primeiros são aqueles concernentes à posição 

jurídica da pessoa, nas suas dimensões individual, coletiva ou social, e que por 

expressa deliberação do Legislador-Constituinte foram consagrados no catálogo dos 

direitos fundamentais. Os direitos fundamentais em sentido material, por sua vez, 

embora podendo ser encontrados fora do catálogo, equiparam-se aos formais por sua 

importância e conteúdo, conforme estipula o art. 5°, § 2°, CF/88 21• 

Dessa forma, a leitura da Constituição precisa ser complementada 

pelo estudo de outras normas reguladoras de direitos fundamentais, inclusive as de 

âmbito internacional enquadradas nas hipóteses dos §§ 2° e 3° do art. 5° da CF 188. 

6.2. A obrigatoriedade do art. 208. I. dirigida tão-somente ao Estado. 

No tocante à freqüência à rede regular de ensino, controvérsia existe 

ao redor do disposto no art. 208 da CF: 

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

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, 
sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade 
própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nO 14, de 1996) 

[, .. ] 
§ 1° - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

§ 2° - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua 
oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 

§ 3° - Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino 
fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar. junto aos pais ou 
responsáveis. pela freqüência à escola. 

A doutrina, todavia, atribui a obrigatoriedade do texto 

constitucional tão-somente ao Estado, que tem sobre SI o encargo de 

disponibilizar um ensino de qualidade aos que o desejarem: 

21 Ibidem, p. 85-86. 

Como ordenar o ensino fundamental, ou primário, em caráter obrigatório, 
embora gratuito, se não há escolas suficientes para atendimento da 
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demanda? A obrigatoriedade e a gratuidade são do Estado. Este é 
obrigado a ofertar o ensino gratuit022 • 

[ ... ] 
Desse modo, podemos entender, in genere, o direito público 
subjetivo como a faculdade específica de exigir prestação 
prometida pelo Estado, decorrente da relação jurídica administrativa 23. 

[ ... ] 
O art. 208, §1°, da Constituição vigente não deixa a menor dúvida a respeito 
do acesso ao ensino obrigatório que o educando, em qualquer grau, 
cumprindo os requisitos legais, tem o direito público subjetivo, oponível ao 
Estado, não tendo este nenhuma possibilidade de negar a solicitação, 
protegida por expressa norma jurídica constitucional cogente 24. 

[ ... ] 
Qual o sentido, no texto, da expressão Poder Público? Só pode ser um, o de 
professor, a quem cabe também (a) fazer a chamada e (b) zelar pela 
freqüência, junto aos pais ou responsáveis. A impropriedade de linguagem é 
manifesta, pois recenseamento é contagem de toda a população de Cidade ou 
País. Por outro lado, o Poder Público não procede à chamada e nem zela pela 
freqüência. Assim, a expressão Poder Público também é imprópria, devendo 
estar, em seu lugar, Professor. O texto deveria ter a seguinte redação: 
"Compete ao Poder Público proceder, em cada ano, ou semestre, ao 
levantamento do número dos educandos matriculados no ensino 
fundamental, cabendo ao Professor fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos 
pais ou responsáveis, pela freqüência à escola25." 

O mesmo dispositivo constitucional assim analisou com argúcia o 

Professor Alexandre Magno Fernandes Moreira, em artigo intitulado 

Homeschooling: uma alternativa constitucional àfalência do ensino no Brasil: 

Em primeiro lugar, a constitucionalidade ou não de qualquer ato 
deve ser mensurada levando-se em conta o conjunto da 
Constituição e não um artigo isolado. Esse é o princípio da 
unidade da Constituição, segundo o qual "as normas constitucionais 
devem ser vistas não como normas isoladas, mas como preceitos integrados 
num sistema unitário de regras e princípios, que é instituído na e para a 
própria Constituição". Intimamente ligado a ele, está o princípio da 
concordância prática ou da harmonizacão, que "consiste, 
essencialmente, numa recomendação para que o aplicador das 
normas constitucionais. em se deparando com situaCÕes de 
concorrência entre bens constitucionalmente protegidos, adote a 
solução que otimize a realização de todos eles. mas ao mesmo 
tempo não acarrete a negação de nenhum" (MENDES, Gilmar at aI. 
Curso de Direito Constitucional, p. 114). 
Assim, o art. 208, I e § 3°, da Constituição deve ser intemretado em 
conjunto com outros artigos para que seja encontrada a solução 
hermenêutica mais adequada. Ora, o art. 5° protege a liberdade de 
expressão em diversos incisos (IV a IX), posto que "é um dos mais relevantes 
e preciosos direitos fundamentais, correspondendo a uma das mais antigas 
reivindicações dos homens de todos os tempos"( Idem, p. 359)26. (grifos 
nossos) 

22 CRETELLA JUNIOR, José. Comentários à Constituição Brasileira de 1988, Vol. III, arts. 
170 a 232. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1993. p. 4410. 
23 Ibidem, p. 4414-4415. 
24 Ibidem, p. 4418. 
25 Ibidem, p. 4418 
26 MOREIRA, Alexandre Magno Fernandes. Homeschooling: uma alternativa constitucional à 
falência da Educação no Brasil. Clubjus, Brasília-DF: 26 ago. 2008. Disponível em: . Acesso em: 27 
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----------------------- -------

Por conseguinte, deve o Poder Público manter à disposição meios 

educacionais para o cidadão deles usufruir, se quiser. Então, estando a criança 

regularmente matriculada, aí sim, deve o professor zelar por sua freqüência. Isso 

porque se o infante for inscrito pelos pais numa instituição de ensino significa ser 

esse o meio de instrução por eles escolhido e, por delegação, caberá ao Estado 

promovê-lo com a máxima eficiência. Todavia, isso de forma alguma significa a 

possibilidade de o Estado imiscuir-se na esfera de livre decisão dos pais e na 

autonomia familiar. 

Oportuno destacar aqui o entendimento do Ministério Público 

Federal em parecer elaborado por ocasião do Mandado de Segurança n. 7407/DF: 

o zelo do Estado no que diz respeito à freqüência à escola - previsto 
constitucionalmente, portanto -, deve ser interpretado com olhos na 
deficiência do ensino brasileiro, combinada com a negligência de alguns pais 
que não acompanham, a contento, a freqüência dos filhos regularmente 
matriculados nas escolas. Em última análise, o dever dirige-se ao 
Estado para que este seja capaz de cobrar dos próprios pais um 
maior interesse no desenvolvimento educacional dos filhos e, sob 
o prisma do direito tutelado, o que se visa proteger é, exatamente, 
a educação dos alunos em idade escolar.(grifo nosso) 

6.3. A Constituicão não pretende criar um Estado totalitário e paternalista - a 

escolha da melhor educação a ser dada aos filhos é dos pais. 

Além dos fins propostos no art. 205, a Carta Federal estabelece, no 

dispositivo seguinte, um rol de princípios, entre os quais merecem destaque: a 

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; o 

pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; a coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino e a garantia de padrão de qualidade. 

A respeito dos dois primeiros princípios, é oportuno recordar que "a 

liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, e de divulgar o conhecimento é 

assegurada, da mesma forma que o pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas 

para evitar o sectarismo [ ... ]"27. 

Ainda por cima, essa liberdade objetiva impedir qualquer tipo de 

autoritarismo e de manipulação que a pessoa, por meio da educação, possa sofrer. 

Igualmente, "a liberdade de ensino garante a todas as pessoas a faculdade, desde que 

ago. 2008http:f fwvvw.alexandremagno.comfnovo fhomeschooling-uma-alternativa-constitucional-
falencia-da-educacao-no-brasil. 
27 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Celso Bastos Editora, 
2002. p. 493. 
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em consonância com a lei, de fundar estabelecimentos de enSInO e de adotar o 

método pedagógico que entenderem mais conveniente". Ou seja, é 

permitido adotar "várias formas, metodologias, convicções, pluralismo de 

idéias e manifestações de pensamentos, com o intuito de desenvolver o 

ensino em toda a sua magnitude". Enfim, "a educação está intimamente 

ligada ao princípio da liberdade, que nada mais é que a simples concepção da 

existência humana do indivíduo"28 (grifos nossos). 

O segundo e não menos importante princípio é o pluralismo de idéias 

e concepções pedagógicas, a respeito do qual ensina novamente o Professor Celso 

Bastos: 

o princípio do pluralismo de idéias tem por escopo proibir a existência 
de um monopólio na área da educa cão. Ele pressupõe a possibilidade 
da discussão e, sobretudo, da comparação entre vários métodos 
pedagógicos, o que acaba por permitir o enriquecimento do ensino 
e, conseqüentemente, o fortalecimento e a consolidação da 
educaçã029 (grifos nossos). 

A verdade é que o significado desse preceito cresce em magnitude à 

medida que se vai analisando o texto constitucional como um sistema, partindo de 

seus princípios, e não fragmentariamente. Isso porque 

[ ... ] é fundamento do nosso Estado o pluralismo político. A democracia 
impõe formas plurais de organização da sociedade, desde a 
multiplicidade de partidos até a variedade de igrejas, escolas, empresas, 
sindicatos, organizações culturais, enfim, de organizações e idéias que têm 
visão e interesses distintos daqueles adotados pelo Estado. Dessa forma, o 
pluralismo é a possibilidade de oposição ao controle do Estado".30 

Na hipótese do ensino em casa, a devida apreciação do princípio do 

pluralismo de idéias representa mais do que uma oposição do indivíduo ao controle 

estatal, mas uma garantia à autonomia da entidade familiar, também protegida na 

Carta Maior, para escolher os meios de prover a educação da prole. E por que haveria 

a lei de proibir essa prática se: 

28 Ibidem, p. 507. 
29 Ibidem, p. 514. 
30 Ibidem, p. 478. 

A Constituição opta, pois, pela sociedade pluralista, que respeita a 
pessoa humana e sua liberdade, em lugar de uma sociedade monista, 
que mutila os seres e engendra as ortodoxias opressivas. O pluralismo é 
uma realidade, pois a sociedade se compõe de uma pluralidade de 
categorias sociais, de classes, grupos sociais, econômicos, 
culturais e ideológicos. Optar por uma sociedade pluralista 
significa acolher uma sociedade contlitiva. de interesses 
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contraditórios e antinômicos. O problema do pluralismo está, 
precisamente, em construir o equilíbrio entre as tensões múltiplas, e por 
vezes contraditórias; em conciliar a sociabilidade e o particularismo; em 
administrar os antagonismos e evitar divisões irredutíveis. Aí se insere o 
papel do poder político: 'satisfazer pela edição de medidas adequadas o 
pluralismo social, contendo seu efeito dissolvente pela unidade de 
fundamento da ordem jurídica. 
O caráter pluralista da sociedade traduz-se, no Constitucionalismo ocidental 
- como nota André Hauriou -, 'pelo pluralismo das opiniões entre os 
cidadãos, a liberdade de reunião onde as opiniões não-ortodoxas podem ser 
publicamente sustentadas (somente, em princípio, a passagem às ações 
contrárias à ordem pública é vedada); a liberdade de associação e o 
pluralismo dos grupos parlamentares com assento nos bancos das 
Assembléias' . 
[ ... ] 
Essa concepcão está expressamente traduzida no 'Preâmbulo'. 
Resta, no entanto, realizar na prática o tipo de sociedade ali 
prometida e assegurada. Resta concretizar esses valores e 
princípios. Esta será luta subseqüente do Povo Brasileiro em prol da 
efetivação das normas constitucionais que lhe garantem essa sociedade de 
direitos fundamentaiS31 (grifos nossos). 

E neste ponto cumpre ressaltar que o pluralismo de idéias, tal como 

esclarecido por José Monso 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. 

Contudo, na sentença de primeiro grau, em sua discordância do posicionamento dos 

pais acerca da educação dos filhos, o juiz parece não acolher "uma sociedade 

conflitiva, de interesses contraditórios e antinômicos" ao tecer o seguinte comentário: 

Na verdade, as posições expressamente defendidas pelos representados [ora 
requerentes] reforçam o convencimento do quanto são desconhecedores do 
princípio educacional do pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas e 
da necessidade de respeito à liberdade e de apreço à tolerância, mais 
parecendo que pretendem blindar seus rebentos de toda e qualquer 
experiência que não a por eles próprios vivenciada. 

A crítica 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, como afirma o magistrado. A 

afronta está justamente em querer a submissão dos genitores a valores e práticas que 

não lhes são pedagógica, moral e/ou religiosamente admissíveis, sob o argumento da 

necessidade de "apreço à tolerância". Não será essa exortação mesma de "apreço à 

tolerância", com o desprezo das crenças e valores pessoais, um claro sinal de 

intolerância?! 

31 Silva, 2007, p. 787-788. 
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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 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 juridicos 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 formacao do aluno 32 (grifo nosso). 

Em seu voto divergente no Mandado de Segurança n. 7407/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 escolliido 
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 tradiciona1.(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" 33. 

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 

32 PERLINGIERl, Pietro. Introdução ao Direito Civil Constitucional. 2 a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 

P·197· 
33BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários à Constituição do 
Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. v. 8. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 1009. 
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quando nasce é de imediato membro de uma família e pertence à unidade 
política de importância que é o EstadO:34. 

Convém novamente 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 concepCÕes 
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. 
2. O casamento não pode ser celebrado sem o Ih'Te 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 Fstado. (grifo nosso) 

Lugar de destaque é dispensado à entidade familiar também na 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, adotada em Assembléia 

Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989, a começar do Preâmbulo: 

Convencidos de que a família, como grupo fundamental da 
sociedade e ambiente natural para o crescimento e o bem-estar de 
todos os seus membros, e em particular das criancas, deve 
receber a proteção e assistência necessárias a fim de poder 
assumir plenamente suas responsabilidades dentro da 
comunidade; 
Reconhecendo que a crianca, para o pleno e harmonioso 
desenvolvimento de sua personalidade, deve crescer no seio da 
família, em um ambiente de felicidade, amor e compreensão; 
(grifos nossos) 

34 PINTO FERREIRA, Luiz. Comentários à Constituição Brasileira. VoI. 7. São Paulo: Saraiva, 
1995· p. 338. 
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E o art. 5° da Convenção fixa: 

Art.5° Os Estados Partes respeitarão as responsabilidades, os 
direitos e os deveres dos pais ou, quando for o caso, dos membros da 
família ampliada ou da comunidade, conforme determinem os costumes 
locais dos tutores ou de outras pessoas legalmente responsáveis por 
proporcionar à criança instrução e orientação adequadas e acordes com a 
evolução de sua capacidade, no exercício dos direitos reconhecidos na 
presente Convenção. (grifo nosso) 

No âmbito da legislação interna, precisamente no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, é possível perceber essa mesma preocupação de proteger os 

laços familiares em certos dispositivos: 

Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e 
educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família 
substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente 
livTe da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. 
(grifo nosso) 

Com efeito, o Estatuto da Criança e do Adolescente privilegia 

explicitamente a criação e a educação da criança e do adolescente no seio da família, 

reconhecendo assim o valor central dessa instituição na ordem jurídica. 

Art. 90 O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão 
condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães 
submetidas a medida privativa de liberdade. 

Art. 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de 
gestantes, públicos e particulares, são obrigados a: 
[ ... ] 
V - manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência 
junto à mãe. 

Esses dois artigos do Estatuto atestam a preocupação do 

ordenamento jurídico em proteger, desde o princípio, os preciosos vínculos da 

família, base da sociedade. Não fosse dessa maneira, a citada norma deixaria de 

prever o aleitamento materno aos filhos de mães submetidas a medida privativa de 

liberdade. 

Em outro dispositivo, o mesmo diploma legal prevê programa oficial 

de auxílio a famílias que estejam passando por necessidades materiais, bem como não 

ser isto motivo suficiente para a perda ou suspensão do pátrio poder. 

Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui 
motivo suficiente para a perda ou a suspensão do pátrio poder. 
Parágrafo único. Não existindo outro motivo que por si só autorize a 
decretação da medida, a criança ou o adolescente será mantido em sua 
família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em 
programas oficiais de auxílio. (grifo nosso) 
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Entretanto, o resguardo normativo à família diz respeito também à 

esfera criminal, definindo o Código Penal, nos arts. 235 a 249, os crimes contra a 

família. Assim ocorre, porquanto esta é "considerada como célula indispensável à 

sobrevivência do corpo social"35. De fato, o legislador considera "a família como 

indispensável instrumento de controle social, tal como concebida na civilização cristã 

ocidental, e como centro de onde irradia a vida social da Nação"36 (idem, 2007, p. 

187)· 

Não é, pOIS, desprovida de sentido a proteção constitucional 

dispensada à família nem, tampouco, a atribuição a esta do dever de educar. E, note

se bem, esta palavra não pode ser tomada como a mera matricula em escola formal. 

Não mesmo! 

Em trecho lapidar, João Camillo de Oliveira Torres afirma: 

A paternidade e a maternidade perderiam grande parte de sua nobre missão 
se se limitassem apenas a colaborar com as leis da natureza para formar o 
corpo dos filhos. Cumpre aos pais, como corolário natural de sua função 
procriadora, preparar a alma dos filhos para a "ida. Ou, para recordar que 
em nossa língua há dois significados para o verbo "criar", cabe aos pais a 
"criação" dos filhos não sàmente no sentido de dar-lhes o ser, como também 
no de presidir a seu desenvohimento. Cabe-lhes, afinal, "formá-los" e 
"formar-lhes" o espírit037• 

O texto constitucional, no art. 227, em coincidente sintonia com o 

mestre mineiro, discrimina, além do Estado e da sociedade, os pais como 

responsáveis pelo desenvolvimento da criança e os deveres a eles atribuídos, tais 

como: assegurar 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, bem como proteger o menor de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

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. 

35 DAMÁSIO DE JESUS. Direito Penal: Parte Especial, 3° vol. 17a ed. rev. São Paulo: Saraiva, 
2008. p. 187. 
36 Ibidem. 
37 OLIVEIRA TORRES, João Camillo. Educação e Liberdade. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1958. 
P·23· 
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Nesse preceito, aliás, exsurge "como pano de fundo a Convenção da 

ONU sobre os Direitos da Criança e sua repercussão no direito constitucional 

brasileiro e no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA", evidenciando-se a 

importância das nonnas internacionais neste assunto. Igualmente, deve-se ter em 

mente que "a Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembléia-Geral 

das Nações Unidas em 20.12.1989, foi ratificada pelo Brasil em 24.9.1990", dando

lhe, pois, essa conversão força de nonna jurídica interna38• 

Por sinal, a citada Convenção dispõe em seu art. 18: 

ARTIGO 18 
1. Os Estados Partes envidarão os seus melhores esforços a fim de assegurar 
o reconhecimento do princípio de que ambos os pais têm obrigações comuns 
com relação à educação e ao desenvolvimento da criança. Caberá aos pais 
ou, quando for o caso, aos representantes legais, a 
responsabilidade primordial pela educação e pelo 
desenvolvimento da criança. Sua preocupação fundamental visará ao 
interesse maior da criança. (grifo nosso) 

No mesmo sentido encontra-se novamente a Lei n. 8.069, de 13 de 

julho de 1990, mais conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente: 

Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação 
dos fillios menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação 
de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais (grifou-se). 

Fazendo coro a esse preceito, a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação, preceitua: 

Art. 2° 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.(grifo nosso) 

Em verdade, a Lei de Diretrizes e Bases só faz repetir a letra 

constitucional, tanto no art. 2° quanto no seguinte, em que lista os mesmos 

princípios que regem a educação dispostos na Carta Magna. 

Enquanto, porém, o art. 227 da CF dispõe acerca da obrigação do 

Estado, da sociedade e da família, o art. 229 enfatiza o dever dos pais de assistir, criar 

e educar os filhos menores, disposição esta reforçada no Estatuto da Criança e do 

Adolescente e na Convenção dos Direitos da Criança. 

38 Silva, 2007, p. 855. 

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e 
os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 
carência ou enfermidade. 
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Detendo-se tão-só na primeira parte do artigo tem-se uma regra há 

muito consabida e verbalizada, vez ou outra, na melhor sabedoria popular através de 

frases como: "educação vem de casa" ou "quem pariu Mateus que o embale". No 

entanto, merecem registro as palavras de Oliveira Torres: 

Se a natureza constituiu o homem de tal modo que existe um longo período 
de treinamento e aprendizado entre o nascimento e o dia em que pode tomar 
os seus próprios rumos, será violentar a natureza arrancar os filhos 
de pais para dar-lhes orientacão düerente da que os pais 
gostariam que tivesem.39 

Em plena consonância ao ensinamento acima é o art. 26 da 

Declaração dos Direitos Humanos, que neste ano completa seu sexagésimo 

aniversário: 

Artigo XXVI 
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 dever 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 actividades das Nações 
Unidas para a manutenção da paz. 
3. Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o 
género de educação a dar aos filhos. (grifos nossos) 

Note-se como esse direito de escolha dos pais se enquadra 

perfeitamente naquele rol de direitos fundamentais materiais que, conforme ensina 

Ingo Sarlet, apesar de não expressos na Carta Magna, estão protegidos com o mesmo 

rigor dispensado às demais regras jusfundamentais. 

No voto divergente do Mandado de Segurança n. 7407/DF, o 

Ministro Franciulli Netto alerta para a necessidade de uma análise percuciente do 

ordenamento jurídico como um todo: 

Para o exame da controvérsia posta nos autos, em que uma família brasileira 
pretende educar seus filhos em casa, impõe-se, inicialmente, seja levada a 
efeito cuidadosa ponderação entre as disposições constitucionais e legais 
sobre o direito à Educação no Estado de Direito e suas relações com os 
direitos de liberdade de organização da família. 

Melhor auxílio pode dar neste ponto o Professor Luís Roberto 

Barroso ao ensmar sobre a interpretação conforme a Constituição. 

Conseqüentemente, interpretar os artigos do ECA e da LDB que falam em matrícula 
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obrigatória em rede escolar como proibições irrestritas ao ensino em casa é, valendo

se das lições de hermenêutica constitucional do ilustre jurista, adotar entendimento 

desarmônico com a Constituição. Em verdade, "o papel da interpretação conforme a 

Constituição é, precisamente, o de ensejar, por via de interpretação extensiva ou 

restritiva, conforme o caso, uma alternativa legítima para o conteúdo de uma norma 

que se apresenta como suspeita"40 • E prossegue na lição: "os autores especulam sobre 

o fundamento da interpretação conforme a Constituição. A doutrina alemã sustenta 

que ela deita suas raízes no princípio da unidade do ordenamento jurídico"41• 

Conseqüentemente, interpretação conforme a Constituição a ser dada 

aos arts. 6° da Lei de Diretrizes e Bases e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

seria a seguinte: os pais são obrigados a dar educação aos filhos, mas têm liberdade 

para escolher o melhor meio para tanto, considerados o interesse da criança e as suas 

convicções pedagógicas, morais, filosóficas e religiosas. Nesse contexto, somente 

poderão ser obrigados a matricular seus filhos na rede regular de ensino se, de outra 

forma, não puderem prover à educação das crianças. 

Se o art. 205 da CF prevê alguns fins como o pleno desenvolvimento 

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

o trabalho, e o art. 206 estabelece diversos princípios, entre os quais, o pluralismo de 

idéias e de concepções pedagógicas, dar aos arts. 6° da LDB e 55 do ECA um sentido 

tão restrito, como o dado no acórdão impugnado, é fazer pouco caso também da 

supremacia da Constituição. Esse princípio, vale lembrar, "impõe a prevalência da 

norma constitucional, qualquer que seja ela. É por força da supremacia da 

Constituição que o intérprete pode deixar de aplicar uma norma inconstitucional a 

um caso concreto que lhe caiba apreciar"42 • 

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 assim com ser lesado o 
direito dos pais e dos alunos de dar-se um projeto formativo e também o 

39 OLIVEIRA TORRES, João Camillo. Educação e Liberdade. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1958. 
P·35-36. 
40 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. 6. ed. rev., atual. e ampl. 
São Paulo: Saraiva, 2004, p. 190. 
41 Ibidem, p. 191. 
42 Ibidem, p. 371. 
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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 43(grifo nosso). 

Dessa forma, se o Estado impõe a forma por que devem as pessoas 

ser educadas estará violando não só os princípios constitucionais referentes à 

educação, mas outros de igualou maior importância para uma sociedade 

democrática, tais como a liberdade política e a religiosa. E essa, indubitavelmente, 

não é a orientação da Constituição brasileira. 

Portanto, 

"Somente por delegação do pátrio poder o Estado pode ensinar. O direito 
civil, se regula de certo modo o exercício do pátrio poder, neste ou noutros 
casos, parte, porém, do pressuposto de que, anterior, cronológica e 
ontologicamente ao Estado, o pai já possui o direito de educar os filhos, 
direito concedido pela própria natureza das coisas e que o Estado deve 
respeitar."44 (Oliveira Torres, 1958, P.52) 

Com efeito, num Estado em que a matrícula em escola fosse 

compulsória, independentemente da vontade familiar, seria violada não apenas a 

liberdade de escolha dos pais e a autonomia familiar, mas a própria garantia ao 

pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas e às liberdades religiosas e de 

crença. Todos esses direitos estão exaustivamente protegidos na Carta Magna do 

Brasil, ficando evidente a afronta direta do acórdão proferido na apelação cível n. 

1.0687.07.054286/001 ao decidir que todas as crianças devem ser matriculadas e 

freqüentar uma escola convencional. 

Conforme adverte Ives Gandra Filho, se a educação fosse 

"considerada monopólio do Estado, este acabaria incutindo desde a mais tenra 

infância suas ideologias políticas aos jovens, incapazes de discernirem o ideológico do 

fático, por lhes faltar o espírito crítico"45, este adquirido apenas após anos de 

vivência. 

Experiência que demonstrou a inviabilidade prática do monopólio estatal da 
educação foi a tentativa bolchevique, nos primeiros anos da revolução 
comunista na Rússia [ ... ], de atribuir exclusivamente ao Estado a educação 

43 PERLINGIERI, Pietro. Introdução ao Direito Civil Constitucional. 2 a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 

P·197· 
44 Oliveira Torres, p. 52. 
45 MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. A Legitimidade do Direito Positivo: Direito 
Natural, Democracia e Jurisprudência. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1992. p. 124-125. 
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das crianças, possibilitando, dessarte, incutir-lhes a ideologia marxista desde 
a infância. A experiência, ao estilo espartano, provocou tais desajustes 
psicológicos nessas crianças tão precocemente afastadas do convívio 
familiar, que os soviéticos, em poucos anos, acabaram por reformular sua 
política nesse aspecto, sem, no entanto, reconhecerem o fracasso de sua 
postura teórica46• 

Em texto escrito em 1984, Dom Lourenço de Almeida Prado, 

ansiando por uma melhor regulamentação do ensino, também alertara quanto ao 

risco dele tornar-se instrumento do totalitarismo: 

A experiência e os exemplos têm mostrado e mostram que as Constituições 
totalitárias, de feições socialistas, transformam o serviço educacional num 
processo de fabricação de autômatos, de figuras despersonalizadas, à 
disposição do regime, da raça ou do partido. Educação deixa de ser educação 
para tomar-se um expediente de manipulação das novas gerações47• 

Na mencionada obra, o autor aproveita para fazer oportuna 

comparação entre algumas Constituições de países socialistas e outras de países 

democráticos. Naquelas o educando é tratado como servidor do Estado ou do partido, 

enquanto nestas os fins levam em conta a pessoa humana em toda a sua dignidade48. 

Nas Constituições ditas democráticas percebe-se nitidamente a 

presença dos princípios gravados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

documento basilar da Organização das Nações Unidas e no qual se procurou 

enumerar os direitos básicos que todos os seres humanos possuem. 

Ao contrário, nos países de viés totalitário o monopólio da educação 

fica nas mãos da burocracia estatal, tal como atestam os arts. 32 e 33 da Constituição 

de 1976 da República Popular da Albânia49: 

46 Ibidem, p. 125. 

Artigo 32 
O Estado desenvolve ampla ati"idade ideológica e cultural, "isando à 
educação comunista dos trabalhadores e à formação do novo homem. 
O Estado se preocupa particularmente com o desenvolvimento e a educação, 
em todos os aspectos, da geração jovem no espírito do socialismo e do 
comunismo. 
Artigo 33 
O ensino, na Republica Popular Socialista da Albânia, é organizado e dirigido 
pelo Estado, acessível a todos e gratuito; baseia-se na concepção marxista
leninista de mundo e combina o estudo com o trabalho produtivo e a 
preparação física e militar. 
O ensino cultiva as melhores tradições da escola albanesa nacional e laica 
(1976). 

47 ALMEIDA PRADO, Dom Lourenço. Educação: ajudar a pensar, sim. Conscientizar, não. Rio 
de Janeiro: Agir,1991. p. 65. 
48 Ibidem, p. 65-66. 
49 Atualmente vigora a Constituição adotada por referendo popular em 22 de novembro de 1998 e 
promulgada em 28 de novembro do mesmo ano. 
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Da leitura desses dispositivos constitucionais de um país comunista 

depreende-se como "no regime totalitário (nazismo ou comunismo), o Estado não 

exerce apenas o dever de proporcionar educação, mas usurpa da comunidade e 

das partes que a compõem o direito de escolher a educação"so (grifo nosso). 

No Brasil, a Constituição Federal procurou imunizar o ensino desse 

pengo garantindo: a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e 

coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; o padrão de qualidade do 

ensino, entre outros princípios fundamentais dispostos ao longo do texto (CF /88, art. 

206). 

Pertinente é a análise de Pietro Perlingieri sobre o tema no 

ordenamento jurídico italiano: 

[ ... ] É necessário que na escola pública exista não apenas pluralismo das 
ocasiões mas também a possibilidade de uma escolha culturalmente 
fundada e não arbitrária, que espelhe as convicções dos 
protagonistas da educação, sem pensar no aluno como um objeto 
de conquista e de endoutrinamento independentemente e contra 
a sua adesão convicta e a convicção dos genitores. O direito ao 
estudo implica também que os métodos do ensino sejam 
conformes à visão pessoal do mundo e da vida ou pelo menos 
aceitos por quem é destinado a receber seus efeitos. Não basta a 
faculdade de escolha de planos alternativos, é preciso também a faculdade de 
escolha de cursos altemativoS51 (grifo nosso). 

Como diz Oliveira Torres, "se não há direito de escolha e de opção 

entre várias soluções, não existe democracia"s2. De fato, com os princípios 

garantidores da liberdade no campo da educação, a Carta Magna brasileira, parece

nos, não contradiz - ao contrário confirma - o que estabele o seu art. 10, a saber: "a 

República Federativa do Brasil [ ... ] constitui-se em Estado Democrático de Direito". 

Não se pretende aqui, obviamente, tecer críticas gratuitas ao sistema 

de ensino brasileiro, na medida em que mesmo que tivesse obtido um nível de 

qualidade ideal, ainda assim os pais teriam o direito fundamental de escolher os 

meios de prover à educação dos filhos da maneira que julgassem melhor e 

independentemente da escola convencional. No entanto, é necessário ter presentes 

alguns fatos da educação brasileira que não apenas podem ajudar na busca do 

5° Almeida Prado, 1992, p. 78. 
51 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil: Introdução ao Direito Civil Constitucional. 2 a ed. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2002. p. 197 
52 1958, p. 28. 
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aprimoramento desse setor por parte do Poder Público como demonstram a 

existência de fundadas controvérsias sobre a seguinte opinião emitida no aresto 

recorrido: 

É inegável o progresso do País. E é inegável a qualidade de nosso ensino, se 
compararmos, por exemplo, o cidadão brasileiro médio com o cidadão norte
americano médio [ ... ] A nossa escola é, ao contrário do que se afirma, 
comparada com a dos outros países, muito boa. 

Da forma como foi proferida a sentença, dá a impressão de que o 

ensino brasileiro goza de confortável situação, sendo um absurdo dele discordar ou 

até criticar, olvidando-se toda a gama de malefícios que este sistema proporciona às 

crianças, que vão desde a sexualidade antecipada até o contato e consumo de drogas. 

Em brilhante artigo do Professor, Doutor em Educação pela UNICAMP, Luiz Carlos 

Faria da Silva, do Departamento de Fundamentos da Educação da Universidade 

Estadual de Maringá: 

[ ... ] 
Em setembro de 2003, dessa vez em nosso país, publicou-se um relatório 
sobre alfabetização infantil. Ele foi redigido por cientistas do Brasil, EUA e 
Europa, entre eles Marilyn Jaeger Adams, a autora do relatório científico 
sobre alfabetização mais citado do mundo nos últimos 30 anos. i Dentre os 
estrangeiros, alguns já conduziram, sob encargo dos poderes públicos de 
seus países, revisões das evidências científicas sobre procedimentos eficazes 
para a alfabetização de crianças. Ao grupo de cientistas a Comissão de 
Educação da Câmara dos Deputados do Brasil solicitou um balanço da arte 
mundial sobre alfabetização. Pediu, igualmente, que, à luz desse balanço, 
empreendesse uma análise do modelo e das práticas alfabetizadoras 
brasileiras. 
Ao apresentar uma síntese de suas conclusões os pesquisadores lembram 
que o Brasil não tem sabido usar os dados do SAEB para atacar as 
fragilidades da educação escolar. Apontam, também, que em nosso 
país são ignoradas as evidências científicas acumuladas nos 
últimos 30 anos sobre o que é eficaz para ensinar crianças a ler. E 
que estamos presos a um modelo e a práticas alfabetizadoras que tais 
evidências mostram ser ineficazes para a tarefa de alfabetizar. ti 
Cinco anos após a publicação desse relatório a maioria da 
sociedade brasileira sequer tem informação de sua existência. iii E 
as nossas universidades, iv além das ONGs que atuam no campo 
educacional em nosso país, inclusive o escritório brasileiro da 
UNESCQ, o ignoram completamente. v Enquanto isso os dados a 
respeito do desempenho das crianças e adolescentes brasileiros 
em leitura continuam alinhados com os dados sobre o 
analfabetismo funcional dos jovens e adultos no país. E são 
refletidos tanto nos resultados do PISA, que compara o desempenho leitor de 
adolescentes em diversos países, quanto nos dados do INAF - Indicador 
Nacional da Alfabetismo Funcional. vi A convergência de indicadores dá 
conta de um desastre. A conclusão é inescapável: a escola brasileira não sabe 
ensinar a ler e a escrever. SAEB, Prova Brasil, PISA e INAF provam-no. 
Cabalmente. Mas a sociedade brasileira não percebe. Pior, tem uma 
percepção auto-iludida do fenômeno. 
O fenômeno do auto-engano nesse campo ocorre, entre outras coisas, porque 
no Brasil praticamente não há conhecimento cientificamente fundado, 
baseado em estudos longitudinais, ou em estudos de coorte, a respeito do 
papel específico e central da alfabetização na trajetória escolar. São 
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desconhecidas, em geral, as conseqüências da alfabetização mal conduzida. 
Aqui, durante décadas, deixou-se de falar em alfabetização. Nas décadas de 
1980/90 o termo da moda passou a ser letramento. vü Ignora-se, igualmente, 
o tipo e o tamanho do impacto desse fator sobre a produtividade da mão-de
obra nacional, a dinâmica do nosso mercado de trabalho, a expectativa de 
vida, os índices de violência em nossas cidades, a incidência de gra\<idez 
adolescente e de envolvimento precoce com drogas etc. Pontifica entre nós 
apenas o senso comum da afirmação, vaga e genérica, segundo a qual a má 
qualidade da educação, definida em sentido lato, produz resultados sociais, 
políticos e econômicos indesejáveis. E a vulgata ideológica de que no Brasil 
as elites sempre quiseram um povo analfabeto para mais facilmente explorá
lo tem foro de cidadania. Ainda que seja fácil demonstrar, usando fontes 
primárias, que isso não corresponde aos fatos. vili 

Uma outra dimensão fundamental da educação escolar está tão ou mais 
comprometida do que aquela que se refere ao domínio da leitura e da escrita 
da língua pátria: trata-se do desenvolvimento das habilidades do cálculo. 
Com efeito, dados do SAEB mostram que, há uma década, perto 
de 95% dos concluintes da 4 a série do Ensino Fundamental no 
Brasil apresentam desempenho abaixo do mínimo esperado para 
essa fase de escolaridade. Seja em Língua Portuguesa, ênfase em 
compreensão de leitura, seja em Matemática, ênfase em resolução de 
problemas. 
E perto de 55% encerram a 4 a série com desempenho em leitura 
esperado para quem completou apenas um ano de escolaridade. A 
curva de evolução das proficiências foi descendente entre 1995 e 
2005. Hoje, ao contrário do que crê a maioria, a estabilizou-se 
num patamar inferior ao mínimo necessário. ix 

[ ... ] 
O juíw dos cientistas que prepararam o relatório para a Câmara dos 
Deputados ajuda a entender o desencontro. Quando se mira o debate 
educacional no Brasil vê-se que ele ignora, demonstram-no os cientistas, o 
impacto que nas últimas duas décadas o avanço das ciências do cérebro e o 
desenvolvimento da genômica tiveram no processo de verificação ou 
falseamento de teorias sobre como as crianças aprendem a ler. 
A pedagogia mainstream brasileira sobre leitura passa ao largo dos achados 
científicos atuais a respeito da efetividade e a inefetividade dos métodos de 
alfabetização e sobre o efeito dos procedimentos de ensino no 
desenvolvimento das competências de leitura e escrita em todas as línguas 
cujas escritas são baseadas em alfabetos. Há um quarto de século as 
autoridades brasileiras, dos meios acadêmicos e dos meios políticos, 
formulam, preconizam, defendem, e aplicam políticas educacionais ao 
menoscabo desse conhecimento. Um dia os frutos amargos teriam que 
nascer. 
O que explicaria a assimetria entre, por um lado, a curva descendente das 
proficiências e a incontestável convergência de indicadores negativos dos 
sistemas de avaliação em larga escala, e, por outro, a evolução positiva das 
condições estruturais da educação escolar brasileira? Esqueça-se o passado 
como base de comparação. Só possuímos dados confiáveis sobre o 
desempenho escolar no Brasil a partir das avaliações J;lacionais em larga 
escala. E apenas a adesão do país a avaliações internacionais como o PISA 
permitiu uma comparação informativa entre o que consegue a escola 
brasileira vis-à-\<is ao que realizam, no campo do desenvolvimento das 
habilidades de compreensão em leitura, as escolas em mais de meia centena 
de outros países do mundo. Esqueça-se o rol surrado de explicações que 
apontam para as privações associadas ao baixo nível socioeconômico e para a 
falta de investimento em educação, do tipo criança com fome não aprende. E 
adote-se cautela frente a fatores como tamanho de classe, salários dos 
professores e origem socioeconômica dos alunos. x Ainda temos graves 
problemas nesse campo, mas o que explicaria o fato de o fracasso 
no aprendizado da leitura atingir as regiões mais ricas, os alunos 
de maior renda e as escolas privadas, ainda que com menos 
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intensidade, na comparacão com o desempenho escolar nas 
regiões mais pobres? xi 

[ ... ] 

Além desses problemas pedagógicos demonstrados pelo Professor 

Luiz Carlos, os jornais noticiaram nos últimos anos o crescente aumento dos casos de 

agressões nas escolas, tanto de professores contra alunos, quanto destes contra 

aqueles e mesmo entre os próprios estudantes. 

Aliás, segundo notícia da folhaonline, uma pesquisa divulgada pela 

organização não-governamental International Plan53detectou que aproximadamente 

1 milhão de crianças por dia sofre algum tipo de violência nas escolas. 

o Brasil foi incluído no estudo. Os resultados mostram que 70% dos 12 mil 
estudantes pesquisa dos em seis Estados afirmaram ter sido vítimas de 
violência escolar. Outros 84% desse total apontaram suas escolas como 
violentas. 
A campanha terá como foco as três principais formas de violência na escola: 
o castigo corporal, a violência sexual e o "bullying", fenômeno definido pelo 
estudo como "atitudes agressivas, intencionais e repetidas que ocorrem sem 
motivação evidente, adotadas por um ou mais estudantes contra outro". 
O estudo aponta que as vítimas dessa prática perdem o interesse pela escola 
e passam a faltar às aulas para evitar novas agressões. "Essas vítimas 
apresentam cinco vezes mais probabilidade de sofrer depressão e, nos casos 
mais graves, estão sob um risco maior de abuso de drogas e suicídio", diz o 
relatórios4. 

Uma rápida busca nos meios de informação comprova, ao menos no 

Brasil, o conteúdo desse levantamento. Eis alguns exemplos recentes: 

Pesquisa da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São 
Paulo) com docentes da rede estadual em Campinas (93 km de SP) mostrou 
que um em cada quatro professores ouvidos disse já ter sido agredido por 
alunos. 

O levantamento foi realizado de abril a maio. Dos 580 entrevistados, 24% 
sofreram violência física, 43% foram alvo de xingamentos, 30% sofreram 
humilhações, 20% foram vítimas de agressões verbais e 7%, de outros tipos 
de agressão, como intimidaçãos5• 

E os episódios do cotidiano escolar atestam esses levantamentos: 

Uma professora da oitava série de uma escola estadual foi agredi da há dez 
dias em Votorantim (102 km de São Paulo). 
Segundo a Apeoesp (sindicato dos professores), dois alunos começaram a dar 
voadoras (golpe em que a pessoa salta e chuta o rosto do outro), enquanto a 

53 Cf. www.plan-intemational.org. 
54 Cf. AGÊNCIA BRASIL. Violência escolar atinge 1 milhão de crianças a cada dia, aponta pesquisa. 
07/10/2008. http://www1.Íolha.uol.com.br/folha/educa cao/ult305u453613.shtml. Acesso em: 
10/10/2008. 
55 SIMIONATO, Maurício. 1 em cada 4 docentes de Campinas foi alvo de violência. 
25/9/2008. http://w.\.w1.folha.uol.com.br/folha/educacaol ult305U448688. shtml. Acesso em: 
01/10/2008. 
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os estudantes: 

professora, de costas, escrevia na lousa da sala de aula. Quando ela se virou, 
foi atingida na boca por um chute de um dos garotos. Ficou sem dentes. 
Os alunos foram transferidos, e a professora está afastada. Segundo a 
Apeoesp, a recuperação dos dentes dela vai custar R$ 8.000. Conforme a 
entidade, foi registrado boletim de ocorrência56. 

Aluno espanca professora em sala de aula em Ribeirão Preto CSP) 
A professora de português Paula Aparecida Alves, 37, foi agredida na tarde 
de anteontem com socos e pontapés por um aluno de 14 anos, da 7a série do 
ensino fundamental, na escola estadual Professor José Lima Pedreira de 
Freitas, na Vila Virgínia, em Ribeirão PretQ57. 

Todavia, as ofensas são perpetradas também pelos professores contra 

Secretaria decide afastar professora suspeita de agredir aluna em SP 

Por "questões de segurança", a Secretaria de Estado da Educação decidiu 
afastar a professora da escola estadual Laurinda Cardoso de Melo Freire, de 
Mogi das Cruzes (Grande São Paulo), de 54 anos, que é suspeita de ter 
agredido uma aluna durante um exame, na noite de segunda-feira58. 

Outro fenômeno do sistema escolar nacional, constatado por 

pesquisa da Unesco, é a formação de gangues nos colégios: 

Gangues assustam escolas, diz pesquisa da Unesco 
Chamadas de "patotas" por uns e "organizações juvenis" por outros, as 
gangues estão cada vez mais presentes no cotidiano das escolas públicas, na 
maioria das vezes associadas à violência. Estão tão presentes que 20,4% dos 
alunos da rede pública de cinco capitais brasileiras dizem haver gangues nos 
locais onde estudam, sendo que 94,2% deles enxergam ligação com a 
violência na escola. 

O maior índice está no Distrito Federal, onde 30,5% dos alunos dizem haver 
gangues nas escolas. O menor é o de Salvador (11,2%). Foram ouvidos ainda 
alunos em Belém, Porto Alegre e São Paulo. 

Os dados são da pesquisa "Cotidiano das Escolas: Entre Violências", 
elaborada pela Unesco (braço da ONU para a Educação, Ciência e Cultura) e 
em fase de finalização. Com base em mais de 12 mil questionários, 
pesquisadores estão tratando temas desde roubos até agressões e armas. 
A Unesco aponta que a presença das gangues é tida como um fator de 
fomento do "sentimento de insegurança e, portanto, de falta de confiança na 
escola". 
Iniciado em 2003, o estudo tem o objetivo de captar e analisar como a 
comunidade escolar percebe casos de violência no cotidiano e o modo que 
lida com eles. 
[ ... ] 
A pesquisa da Unesco procura mostrar que o termo gangue é usado 
genericamente para designar desde uma organização juvenil visando criar 

56 FOLHAONLINE. Professora é espancada por dois estudantes em SP. 28/6/2007. 
httQ://wwv.r1.folha.uol.com.brlfolha/educacao/ult305U307 877.shtml. Acesso em: 01/02/2008. 
57 REIS, Lucas. Aluno espanca professora em sala de aula em Ribeirão Preto. 22/02/2008. 
http://www1.folha.uol.com.brlfolha/educacao lult305u374892. shtml. Acesso em: 30/5/2008. 
58 FOLHAONLINE. Secretaria decide afastar professora suspeita de agredir aluna em SP. 14/3/2007. 
http://WW\.\T1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult9.5U1329 11.shtml. Acesso em: 20/10/2007. 
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identidade entre os integrantes até grupos que praticam assaltos e usam 
drogas59• 

Diante desses dados da realidade não se pode condenar a atitude de 

pais que procuram alternativas à escola tradicional justamente com a intenção de 

impedir possíveis violações a direitos assegurados no ordenamento jurídico brasileiro 

a crianças e adolescentes. Tais proteções consubstanciam-se em normas como o art. 

4 o do Estatuto da Criança e do Adolescente: 

Art. 40 É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. 

Outros dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente também 

protegem as crianças e adolescentes de situações que possam vir a ferir sua 

dignidade, deixando clara a dimensão da responsabilidade da família, do Estado e da 

comunidade nessa tarefa: 

Art. 50 Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 
direitos fundamentais. 
[ ... ] 
Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à 
dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como 
sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas 
leis. 
[ ... ] 
Art. 17. ° direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, 
psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da 
imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos 
espaços e objetos pessoais. 
Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, 
pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 
vexatório ou constrangedor. 
[ ... ] 
Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos 
direitos da criança e do adolescente. 

Lendo novamente as notícias copiadas, porém à luz desses artigos da 

Lei n. 8.069/90, constata-se que a obrigação indiscriminada de matrícula e 

freqüência à escola, além de violar princípios e garantias constitucionais, consoante já 

demonstrado, impediria os pais de, num determinado caso concreto de violação a 

essas normas, retirar os filhos da escola. Não é demais recordar que a Constituição 

59 CONSTANTINO, Luciana. Gangues assustam escolas, diz pesquisa da Unesco. 12/4/2005. 
http:{/WW\'\T1.folha.uol.com.br{folha/ educacao/ult305u17323.sht ml. Acesso em: 20/12/2007. 
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prevê uma responsabilidade compartilhada entre Estado, família e sociedade. Ou 

seja, a criança não pode é ficar desamparada. Se, por exemplo, os pais falham em 

assegurar os direitos dos filhos, cabe ao Estado e à sociedade suprir essa falta. 

Conseqüentemente, se estes dois, por algum motivo, deixam de promover os direitos 

dos menores, deve-se dar à família liberdade de ação para salvaguardá-los. 

Interessante destacar também, conforme se depreende das 

constituições anteriores, que sempre existiu o direito ao ensino em casa no Brasil. 

Com exceção da Constituição Política do Império, todas as Constituições brasileiras 

restantes dispuseram acerca da educação. No entanto, paradoxalmente, foi no 

período imperial que se praticou amplamente o ensino em casa. 

De acordo com a professora Maria Celi Chaves Vasconcelos: 

O século XIX no Brasil caracteriza-se, com relação à educação, como o 
momento histórico em que se firma, pelas necessidades impostas ao sistema 
de vida construído na época, a educação doméstica. E particularmente os 
seus agentes: meninas e meninos das camadas abastadas da sociedade. 
[ ... ] 
Desse modo, a grande maioria das crianças de elite no século XIX recebeu 
alguma forma de educação doméstica, ainda que posterior ou anteriormente 
à escola. 
[ ... ] 
Mesmo que não reunidos em um único estatuto formal, havia regras de 
conduta, atuação e conhecimentos imprescindíveis aos mestres que 
procediam à educação doméstica. 
[ ... ] 
A partir deste estudo, pode-se afirmar que havia uma significativa rede de 
educação doméstica no Brasil durante o século XIX, concorrendo com o 
atendimento dado nos colégios particulares e ultrapassando o atendimento 
dado pela escola pública estatal. Mesmo quando estas modalidades de 
educação - o ensino particular e o ensino público realizados em instituições 
formais - se consolidam e se ampliam, ao longo da segunda metade de 
Oitocentos, a educação doméstica permanece ainda por muito tempo 
convivendo com ambos60 (2005, pp. 223-224). 

A despeito da ausência de menção expressa à educação na Carta do 

Império, no Decreto n. 7.247, de 1879, encontrava-se previsto o direito ao ensino em 

casa: 

Art. 2°. Até se mostrarem habilitados em todas as disciplinas que constihlem 
o programma das escolas primárias do 1° gráo, são obrigados a frequenta
las, no municipio da Côrte, os individuos de um e outro sexo, de 7 a 14 annos 
deidade. 
Esta obrigação não comprehende os que seus pais, tutores ou 
protectores provarem que recebem a instrucção conveniente em 
escolas particulares ou em suas proprias casa, e os que residirem a 

60 VASCONCELOS. Maria Celi Chaves. A Casa e os seus Mestres. Rio de Janeiro: Gryphus, 2005. p. 
223-224· 
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distancia maior, da escola publica ou subsidiada mais proxima, de um e meio 
kilometro para os meninos, e de um kilometro para as meninas.61 

Apesar do fenômeno social da difusão da escola formal assumindo 

completamente o lugar da educação doméstica no século :XX, nenhuma das 

constituições republicanas proibiu ou impôs entraves a esta segunda modalidade. 

Conforme lê-se abaixo, a Constituição de 1891, a primeira após a 

proclamação da República, quando regula a educação, restringe-se a declarar leigo o 

ensino nas escolas públicas: 

Art 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança 
individual e à propriedade, nos termos seguintes: 

[ ... ] 
§ 6° - Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos. 

[ ... ] (Brasil, 1891) 

Já no Decreto n. 981, de 8 de novembro de 1890, é explícita a 

permissão ao homeschooling: 

Art. 1° E' completamente livre aos particulares, no Districto Federal, o 
ensino primario e secundario, sob as condições de moralidade, hygiene e 
estatistica definidas nesta lei. 
[ ... ] 
§ 4° E' inteiramente livre e fica isento de qualquer inspeccão 
official o ensino que, sob a vigilancia dos paes ou dos que fizerem 
suas vezes, for dado ás criancas no seio de suas familias.62 

Expressamente permissivo com relação à instrução no lar era o 

Código de Ensino do Estado do Paraná (Decreto n. 17, de 1917): 

TITULO 11 
Art. 41 _ A matricula e a frequencia assidua das meninas de 7 a 12 annos e 
dos meninos de 7 a 14, em escola publica do ensino primario, são 
obrigatorias. 
Art. 42 _ Exceptuam-se da obrigatoriedade: 
[ ... ] 
IH As que receberem em sua residencia ou em escola particular 
ensino sufficiente. 
IV As que provarem ter conhecimentos correspondentes às exigencias dos 
programmas do ensino ministrado na escola publica que teriam de 
frequentar. 

A Constituição seguinte, de 1937, registra como natural o direito, e ao 

mesmo tempo dever, dos pais de educar os filhos, cabendo ao Estado colaborar nessa 

tarefa, de maneira principal ou subsidiária: 

61 Fonte: 
artigo_009·html 

http://,,,,\\w.histedbrJae.unicamp.br/navegando/fontes_escritas/3_Imperio/ 
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Art. 125. A educação integral da prole é o primeiro dever e o direito natural 
dos pais. O Estado não será estranho a esse dever, colaborando, de maneira 
principal ou subsidiária, para facilitar a sua execução ou suprir as 
deficiências e lacunas da educação particular. (Brasil, 1937) 

Surpreendente, todavia, é o art. 166 da Constituição de 1946, pois não 

só reafirma ser a educação direito de todos como declara que ela será dada no lar e na 

escola: 

Art. 166. A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. Deve 
inspirar-se nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. 
(Brasil,1946) 

Com algumas diferenças em relação ao dispositivo acima, o art. 168 

da Carta de 1967 também afirma ser possível ministrar a educação no lar e na escola: 

Art. 168. A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola; 
assegurada a igualdade de oportunidade, deve inspirar-se no princípio da 
unidade nacional e nos ideais de liberdade e de solidariedade humana. 
(Brasil, 1967) 

Após a emenda constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969, o 

dispositivo sofreu pequena alteração, mas ainda permitindo expressamente a 

educação no lar: 

Art. 176. A educação, inspirada no princípio da unidade nacional e nos ideais 
de liberdade e solidariedade humana, é direito de todos e dever do Estado, e 
será dada no lar e na escola. (Brasil, 1969) 

No cotejo dessas normas constitucionais de 1946 e 1967 com o art. 30 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, depreende-se que o ensino em casa 

realmente nunca foi proibido: 

Art. 30. Não poderá exercer função pública, nem ocupar emprego em 
sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público o 
pai de família ou responsável por criança em idade escolar sem fazer prova 
de matrícula desta, em estabelecimento de ensino. ou de que lhe está 
sendo ministrada educa cão no lar. 

Aliás, esse dispositivo foi revogado apenas em 20 de dezembro de 

1996 pela vigente Lei de Diretrizes e Bases, nos termos do seu art. 92. Logo, mesmo 

após a promulgação da Constituição de 1988 esteve o ensino em casa expressamente 

permitido. 

62Fonte: http://www.histedbdae.unicamp.br/navegandolfontes escritas/4 la Republica/decreto 
%20981-1890%20reforma%20benjamin%20constant.htm 
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No âmbito internacional, por outro lado, o direito de escolha dos pais 

sobre os meios de prover a educação dos filhos ganha contorno de direitos 

fundamentais em vários documentos. 

o primeiro desses documentos, inclusive já mencionado neste 

recurso, talvez o de maior relevância, é a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, assinada em 1948, dispondo seu art. 26: 

Artigo XXVI 
1. Toda a pessoa tem direito à educacão. A educação deve ser gratuita, 
pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino 
elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional dever 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 
nacões e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o 
desenvolvimento das actividades das Nações Unidas para a manutenção da 
paz. 
3.Aos pais pertence a prioridade do direito de escollier o género 
de educação a dar aos filhos. 

O número 3 do dispositivo não deixa dúvidas quanto ao seu 

significado: os pais têm o direito de, antes de qualquer outra instituição, escolher os 

meios de prover a instrução dos filhos. Aliás, o art. 12 da Declaração garante o 

exercício desse direito ao prever: 

Artigo 12° 

Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, 
no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e 
reputação. Contra tais intromissões ou ataques toda a pessoa tem direito a 
protecção da lei. 

Igualmente relevante é a Declaração dos Direitos das Crianças, 

aprovada por unanimidade, em 20 de novembro de 1959, pela Assembléia Geral da 

ONU. Lê-se no preâmbulo desta a seguinte afirmação: 

ASSIM, A ASSEMBLÉIA GERAL PROCLAMA 

esta Declaração dos Direitos da Criança, visando que a criança tenha uma 
infância feliz e possa gozar, em seu próprio benefício e no da sociedade, os 
direitos e as liberdades aqui enunciados e apela a que os pais, os homens e as 
mulheres em sua qualidade de indivíduos, e as organizações voluntárias, as 
autoridades locais e os Governos nacionais reconheçam estes direitos e se 
empenhem pela sua observância mediante medidas legislativas e de outra 
natureza, progressivamente instituídas, de conformidade com os seguintes 
princípios: 

[ ... ] 
PRINCÍPIO 2° 
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A criança gozará proteção especial e ser-Ihe-ão proporcionadas 
oportunidades e facilidades, por lei e por outros meios, a fim de lhe facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e 
normal e em condiCÕes de liberdade e dignidade. 
Na instituição de leis visando este objetivo levar-se-ão em conta sobretudo, 
os melhores interesses da criança. (grifo nosso) 

Merece destaque nesse preceito a recomendação de se levar em conta 

os melhores interesses da criança. O mesmo encontramos no princípio 7°, abaixo 

transcrito logo depois do princípio 6°, que atribui aos pais a responsabilidade de 

cuidar dos filhos: 

PRINCÍPIO 6° 

Para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua personalidade, a 
criança precisa de amor e compreensão. 

Criar-se-á, sempre que possível, aos cuidados e sob a 
responsabilidade dos pais e, em qualquer hipótese, num ambiente de 
afeto e de segurança moral e material; salvo circunstâncias excepcionais, a 
criança de tenra idade não será apartada da mãe. À sociedade e às 
autoridades públicas caberá a obrigação de propiciar cuidados especiais às 
crianças sem família e aquelas que carecem de meios adequados de 
subsistência. É desejável a prestação de ajuda oficial e de outra natureza em 
prol da manutenção dos filhos de famílias numerosas. 

PRINCÍPIO 7° 

A criança terá direito a receber educação, que será gratuita e compulsória 
pelo menos no grau primário. Ser-Ihe-á propiciada uma educação capaz de 
promover a sua cultura geral e capacitá-la a, em condições de iguais 
oportunidades, desenvolver as suas aptidões, sua capacidade de emitir juíw 
e seu senso de responsabilidade moral e social, e a tornar-se um membro útil 
da sociedade. 

Os melliores interesses da criança serão a diretriz a nortear os 
responsáveis pela sua educação e orientação; esta 
responsabilidade cabe, em primeiro lugar, aos pais. 

A criança terá ampla oportunidade para brincar e divertir-se, visando os 
propósitos mesmos da sua educação; a sociedade e as autoridades públicas 
empenhar-se-ão em promover o gow deste direito. (grifo nosso) 

Seguindo essa tendência de assegurar aos pais autonomia no 

guiamento dos filhos, o Protocolo Adicional à Convenção Européia de 1952 preceitua 

em seu art. 2°: 

Artigo 2° . Direito à instrução 

A ninguém pode ser negado o direito à instrução. O Estado, no exercício das 
funções que tem de assumir no campo da educação e do ensino, respeitará 
o direito dos pais a assegurar aquela educação e ensino consoante 
as suas conviccões religiosas e filosóficas. 
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Ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 199063, a Convenção 

sobre os Direitos das Crianças, adotada pela Resolução n. 44 (XLIV) da Assembléia 

Geral das Nações Unidas, em 20 de novembro de 1989, também trata da educação: 

ARTIGOS 

Os Estados Partes respeitarão as responsabilidades, os direitos e os 
deveres dos pais ou, onde for o caso, dos membros da família ampliada ou 
da comunidade, conforme determinem os costumes locais, dos tutores ou de 
outras pessoas legalmente responsáveis, de proporcionar à criança instmção 
e orientação adequadas e acordes com a evolução de sua capacidade no 
exercício dos direitos reconhecidos na presente Convenção. 

[ ... ] 
ARTIGO 18 

1. Os Estados Partes envidarão os seus melhores esforços a fim de assegurar 
o reconhecimento do princípio de que ambos os pais têm obrigações comuns 
com relação à educação e ao desenvolvimento da criança. Caberá aos pais 
ou, quando for o caso, aos representantes legais, a 
responsabilidade primordial pela educação e pelo 
desenvolvimento da criança. Sua preocupação fundamental visará ao 
interesse maior da criança. 

2. A fim de garantir e promover os direitos enunciados na presente 
Convenção, os Estados Partes prestarão assistência adequada aos pais e aos 
representantes legais para o desempenho de suas funções no que tange à 
educação da criança e assegurarão a criação de instituições, instalações e 
serviços para o cuidado das crianças. 

Por outro lado, as legislações internas de outros países, ao tratarem 

da educação, não só explicitam a influência das normas internacionais acima, como, 

em determinados casos, chegam inclusive a admitir expressamente o ensino 

domiciliar. Assim, por exemplo, em Portugal, o Decreto-Lei n. 553/80, de 21 de 

novembro, declara em seu texto introdutório: 

As Leis nO 9/79, de 19 de Março, e 65/79, de 4 de Outubro, reconhecem 
aos pais a prioridade na escolha do processo educativo e de 
ensino para os seus filhos, em conformidade com as suas 
convicções. Do mesmo passo, cometem ao Estado a obrigação de assegurar 
a igualdade de oportunidades no exercício da livre escolha entre pluralidade 
de opções de vias educativas e de condições de ensino. Deu-se, assim, plena 
expressão aos preceitos constitucionais que consagram a liberdade de 
aprender e de ensinar (artigo 43.°) e o papel essencial da família no processo 
educativo dos filhos (artigo 67.°), na esteira dos princípios acolhidos na Lei 
n.O 7/77, de 1 de Fevereiro, sobre associações de pais e encarregados de 
educação. 

O Programa do Governo expressa a inequívoca detenninação de proceder à 
intransigente defesa e efectivação desses princípios, como parte integrante 
do modelo de sociedade pluralista e IhTe que se deseja consolidar em 
Portugal. Importa, agora, criar as condições que propiciem e potenciem o 
exercício concreto dos princípios programáticos definidos, dando 
cumprimento ao disposto no artigo 17° da Lei nO 9/79 (grifo nosso). 

[ ... ] 

63 Decreto nO 99.710, de 21 de Novembro de 1990. 
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o texto assegura aos pais o direito prioritário de educar os filhos 

conforme suas convicções, sendo tal garantia decorrente do "modelo de sociedade 

pluralista e livre que se deseja consolidar em Portugal". 

Ademais, o interessante no ordenamento jurídico português é a 

definição de ensino domiciliar, algo no Brasil ausente na legislação e ignorado pela 

imensa maioria da população. Destarte, o disposto no art. 3° do referido Decreto-Lei 

n. 553/80 é digno de realce: 

Artigo 3.° 

[ ... ] 
3 - O presente decreto-lei não se aplica: 

a) Aos ensinos individual e doméstico; 

[ ... ] 
4 - Para efeitos da alínea a) do número anterior, é considerado: 

a) Ensino individual, aquele que é ministrado por um professor diplomado a 
um único aluno fora de estabelecimento de ensino: 

b) Ensino doméstico, aquele que é leccionado no domicílio de aluno, por um 
familiar ou por pessoa que com ele habite. 

A Constituição portuguesa, ao que parece, ampara essa 

regulamentação: 

Artigo 43.° 
(Liberdade de aprender e ensinar) 
1. É garantida a liberdade de aprender e ensinar. 
2. O Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer 
directrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. 
3. O ensino público não será confessional. 
4. É garantido o direito de criação de escolas particulares e cooperativas. 
[ ... ] 
Artigo 67.° 
(Família) 
1. A família, como elemento fundamental da sociedade, tem direito à 
protecção da sociedade e do Estado e à efectivação de todas as condições que 
permitam a realização pessoal dos seus membros. 
2. Incumbe, designadamente, ao Estado para protecção da família: 
[ ... ] 
c) Cooperar com os pais na educação dos filhos; 
[ ... ] 

Note-se como a Carta portuguesa claramente determina ao Estado 

um papel subsidiário na educação dos filhos nessa alínea "c". 

Mais próximo do Brasil, na América Latina, a Carta Política do Chile 

prevê da mesma forma a prioridade dos pais na instrução dos filhos: 

Art. 19. A Constituiçao assegura a todas as pessoas: 
[ ... ] 
10. O direito à educação. 
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A educação tem por objetivo o pleno desenvolvimento da pessoa nas diversas 
etapas de sua vida. 
Os pais têm o direito prioritário e o dever de educar os próprios 
filhos. Corresponderá ao Estado promover especial proteção ao 
exercício desse direito. 
11. A liberdade de ensino compreende o direito de abrir, organizar e manter 
estabelecimentos de ensino. 
A liberdade de ensino não tem outras limitações que as impostas pela moral, 
pelos bons costumes, pela ordem pública e pela segurança nacional. 
O ensino reconhecido oficialmente não pode prestar-se a propagar corrente 
político-partidária alguma. 
Os pais têm o direito de escolher o estabelecimento de ensino 
para seus filhos (grifos nossos). 

Dar aos pais a liberdade de escolha dos meios de prover a educação 

dos filhos favorece igualmente o exercício da liberdade de consciência e de crença, 

uma vez que a religião - e aqui refere-se especificamente ao cristianismo - determina 

aos fiéis que transmitam à prole os valores de sua tradição. Tomando-se como 

exemplo o Código de Direito Canônico fica mais fácil visualizar o problema: 

793 § 1. Os pais, ou guem em seu lugar estiver, têm a obrigacão e o 
direito de educar a prole; os pais católicos têm também a 
obrigação e o direito de escolher agueles meios e instituiCÕes 
mediante os guais, segundo as circunstâncias de cada lugar, 
possam melhor prover a educação católica dos filhos64. 

Portanto, no caso ainda mais específico de pais católicos, obrigados a 

educar os filhos segundo o Catolicismo, a inexistência de uma alternativa educacional 

os impediria de praticar livremente sua religião na falta de colégios confessionais ou 

que, posto sendo confessionais, no seu entender não promovessem adequadamente a 

formação das crianças. E uma situação dessas é incompatível com um Estado 

Democrático e de Direito que tem por fundamentos a dignidade da pessoal humana e 

o pluralismo político, além de um vasto rol de direitos e garantias fundamentais. 

5. Conclusão. 

o acórdão da Apelação Cível n. 70052218047 é flagrantemente 

inconstitucional, uma vez que ao impedir a educação em casa, com realização de 

provas normais em sala de aula, restringe arbitrariamente o sentido da expressão 

educar no art. 229 da CF à realizada em estabelecimento de ensino convencional, 

ignorando os diversos princípios constitucionais relativos à educação, à família, bem 

como garantias fundamentais individuais. 

64 VATICANO. Codigo de Derecho Canonico. 25 jan 1983. http://www.vatican 
.va/archive/ESLo020/_P2K.HTM. Acesso em: 20/2/2008. 
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. . . ... 

Os Tratados Internacionais dos quais o Brasil é signatário, bem como 

os documentos relativos a direitos humanos de maior relevância para as modernas 

democracias são unânimes quanto à garantia do direito fundamental dos pais de 

escolherem os meios que julgarem mais apropriados para educar seus filhos. 

Deve-se dar aos arts. 6° da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e 55 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevêem a obrigatoriedade de matrícula 

em estabelecimento de ensino, interpretação conforme a Constituição. Os pais são 

obrigados a dar educação aos filhos, mas têm liberdade para escolher o melhor meio 

para tanto, considerados o interesse da criança e as suas convicções pedagógicas, 

morais, filosóficas e religiosas. Nesse contexto, somente poderão ser obrigados a 

matricular seus filhos na rede regular de ensino se, de outra forma, não puderem e prover à educação das crianças. 

• 
6. Pedido . 

Em face do exposto, considerando-se que o acórdão proferido nestes 

autos afronta a Constituição, nos artigos 205, 206, 208, 210, 214 e 229 juntamente 

com outros dispositivos constitucionais a ele relacionados, pugnam os 

RECORRENTES pelo conhecimento e provimento do presente recurso 

extraordinário, a fim de que, com fundamento 

anulado/reformado o acórdão que negou o direito 

razões invocadas, seja 

recesso do lar; ou, caso seja outro o entendime o dessa Suprema Corte, digne-se 

reformar a decisão pelo fundamento que melh seja aplicável. 
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i Trata-se do Beginning to Read: Thinking and Learning about Print, publicado pela MIT Press, em 
primeira edição, em 1990. A MIT Press continua, dezoito anos depois do lançamento, editando e 
vendendo o livro. A edição atualmente a venda é de 1994. 
ii BRASIL. cÂMARA DOS DEPUTADOS. Grupo de Trabalho Alfabetização Infantil: os novos 
caminhos. Brasília, 2003. 
iii Ele está devidamente soterrado na montanha de informações disponíveis na rede mundial de 
computadores. No Google, por exemplo, nem mesmo a versão acadêmica o recupera se o termo de 
busca é ALFABETIZAÇÃO. Para sua recuperação é necessário usar os termos ALFABETIZAÇÃO 
INFANTIL. Somente assim se consegue localiza-lo. O caminho, sem o uso do instrumento de busca na 
rede mundial de computadores, é: localizar e acessar o sítio eletrônico da Câmara dos Deputados. 
Identificar a Comissão de Educação e Cultura entre as Comissões Permanentes da Câmara dos 
Deputados. Acessar a página da Comissão de Educação e Cultura. Uma vez nela, pulsar o elo 
Relatórios. Por fim, escolher o elo Relatório Final do Grupo de Trabalho Alfabetização Infantil: Os 
Novos Rumos - 15/09/2003. Fácil. Para quem sabe de sua existência. 
iv O Grupo de Trabalho de Alfabetização da ANPED - Associação de Pós-graduação e Pesquisa em 
Educação - lançou um manifesto contra o trabalho do grupo de cientistas. Antes mesmo de sua 
conclusão. Deve ter sido inédito no mundo. Uma associação de pesquisadores fazer um manifesto 
contra o trabalho de cientistas líderes mundiais da pesquisa no campo. Em condições usuais 
apresentariam contraevidências. Mas ... Ver em http://www.anped.org.br/manigt10.htm 
v Jorge Ricardo Werthein, representante da UNES CO no Brasil entre 1997 e 2005 participou, no dia 15 
de setembro de 2003, em Brasília, da mesa de conferências de abertura do seminário em que o 
relatório elaborado a pedido da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados foi divulgado ao 
público. Estavam presentes os sete cientistas autores do documento. 
É inexplicável, e misterioso, que o Brasil desconheça um relatório científico assinado por brasileiros 
cujo trabalho acadêmico ou serviços prestados na administração pública nacional e internacional são 
largamente reconhecidos. 
E é gravíssimo que, frente à falência comprovada de nossa educação escolar para habilitar crianças e 
jovens à leitura e compreensão de textos na língua pátria, nem mesmo a co-autoria de Marilyn J aeger 
Adams, autora do relatório científico sobre alfabetização mais citado no mundo tenha servido para 
despertar interesse no Brasil. 
vi Série de dados das cinco edições do INAF disponível em páginas do sítio eletrônico que o Instituto 
Paulo Montenegro mantém na rede mundial de computadores. Ver em 
htt;p://www.ipm.org.br/ipmb pagina.php?mpg=4.02.00.01.00&acao=apres&ver=por 
vii Hoje, sob a pressão do tonitruante fracasso da educação escolar brasileira em realizar a tarefa de 
ensinar a ler, uma tentativa de tampar os ouvidos da sociedade brasileira, ou de produzir ruído para 
criar impedir a escuta do estrondo, traz novamente à baila o tema da ALFABETIZAÇÃO. Trata-se de 
um resgate que dissimula as responsabilidades dos que impõem ao Brasil o pensamento construtivista, 
sociointeracionista ou psicogenético. E que é inepto. As bases em que ele é construído estão em total 
desencontro com o estado da arte mundial sobre o tema. O diapasão desse resgate se encontra, 
exemplarmente, no artigo de uma das mais conhecidas preconizadoras do atual modelo de ensino de 
leitura brasileiro. Trata-se de Magda Soares. O artigo é intitulado Letramento e Alfabetização: as 
muitas facetas, publicado na Revista Brasileira de Educação, Jan-Abr, número 25, publicada pela 
ANPED. O texto pode ser lido em http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/275/27502502.pdf Magda 
Soares também é autora de uma coleção de livros didáticos de Português para todas as séries do 
Ensino Fundamental a partir do 2° ano. Trata-se da Coleção intitulada Português: uma proposta para 
o letramento, da Editora Moderna. A coleção, incluída em Guia de Livros Didáticos do MEC para 
escolha pelas escolas, foi adquirida à Editora Moderna e distribuída no âmbito do Programa Nacional 
do Livro Didático em 2004. Magda Soares é professora da Faculdade de Educação da UFMG, 
universidade responsável pela parte de Alfabetização e Leitura no Guia do Livro Didático, documento 
do MEC que orienta a escolha de livros didáticos por professores de todo o país. Pelo menos o Livro 2 
dessa coleção é integralmente contraditório com o estado da arte mundial sobre 
alfabetização. O estado da arte mundial em alfabetização está configurado nos documentos 
científicos produzidos nos últimos 10 anos em revisões sistemáticas por cientistas de países como 
EUA, França, Inglaterra, Israel, Austrália, países nos quais se encontram os principais centros de 
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pesquisa em alfabetização. E nas revistas científicas Top 10 em fator de impacto no campo da pesquisa 
em educação, e/ou em leitura, de acordo com o Journal Citation Report, da Thompson, ISI. 
Informação importante: denominado QUALIS, a CAPES possui um sistema que avalia a qualidade das 
publicações científicas no Brasil. Ele faz, nos programas de pós-graduação, levantamento de 
informação sobre as revistas em que seus professores e alunos publicam sua produção intelectual. Com 
base nessas informações a CAPES classifica as revistas. Elas são identificadas como de circulação 
Internacional, Nacional, e Local. E avaliadas de acordo com critérios que incluem entre outras coisas 
indexação internacional e diversidade institucional e geográfica de autores e do corpo de pareceristas 
etc. A avaliação dessas revistas atribui conceitos A, B e C. 
Uma comparação entre a lista de 91 revistas área de Educação, circulação internacional e conceito A, 
recuperadas no sistema QUALIS da CAPES para o triênio 2004/06 com a lista de 102 revistas da área 
de educational research, por ordem decrescente, do maior fator de impacto até o fator de impacto 
imediatamente superior a zero, no Social Sciences Social Sciences Citation Index, edição de 2006, da 
Thompson ISI, encontra somente 4 coincidências entre as duas. E localizar uma publicação de 
resultados de pesquisa educacional brasileira nessas 4 revistas é tarefa inglória. 
Conclusão: a relevância científica internacional da pesquisa educacional brasileira é igual 
a zero. 
vüi Basta ver documentos sobre o número de escolas brasileiras no século XIX ou sobre a proporção do 
orçamento das províncias aplicado à instrução pública. Antes de se afirmar que países europeus 
universalizaram o acesso à instrução primária já no início do século XX é necessário recordar a 
diferença que nos separa deles em termos de extensão geográfica, diversidade social e populacional. E 
computar as dificuldades relacionadas à constituição de uma infra-estrutura de transporte e 
comunicação que facilitasse a ocupação do território. Não se pode deixar de levar em consideração o 
fato de que até meados da década de 1960 o Brasil ainda contava com imensas extensões de terras e 
recursos naturais não integrados ao processo econômico. E populações cuja mobilidade geográfica e 
intercambio cultural eram escassos. Não devemos esquecer, ainda, que o efeito negativo sobre a 
instrução primária aqui atribuído ao Ato Adicional de 1834 nunca ocorreu em países como os EUA, 
cuja forte tradição localista e de participação da sociedade civil na vida pública da nação explica, por 
exemplo, a inexistência de uma autoridade educacional federal com o poder que tem o Ministério da 
Educação no Brasil. 
Consultar História da Instrução Pública no Brasil (1500-1889), de José Ricardo Pires de Almeida, 
publicado conjuntamente pela PUC/INEP em 1989. 

ix O INEP não publicou relatórios nacionais sobre os dados das edições de 2005 e 2007 dos testes do 
SAEB. Mas as informações divulgadas dão conta de que as médias de proficiência em leitura não 
mudaram de patamar. Continuam, em média, inferiores ao mínimo necessário. A situação é 
catastrófica nas redes públicas. E péssima nas redes privadas. 
A divulgação de resultados e a apropriação de seus significados pela sociedade não têm contribuído 
para o conhecimento adequado dos resultados produzidos pelas políticas educacionais. O INEP não 
divulga de modo claro, objetivo e explícito, uma informação fundamental: qual a proficiência mínima 
necessária em cada série e disciplina para as diversas fases de escolarização ao final das quais os testes 
são aplicados? Dá-se ênfase às médias de proficiência. E a imprensa joga a sociedade e os políticos 
numa frenética disputa para ver quem está acima ou abaixo da média. Em todo lugar há uma 
acomodação generalizada para situar-se na média. 
O Ministro Fernando Haddad admitiu: o MEC tem informação sobre as proficiências mínimas. Mas se 
negou a revelá-la quando um repórter a pediu por ocasião da divulgação dos resultados acumulados 
nos primeiros 10 anos do SAEB. 
Enquanto isso a sociedade brasileira não sabe que as médias de proficiências em Leitura dos 
concluintes da 4 a série do Ensino Fundamental das redes municipais de Campo Grande (191,15) e 
Curitiba (185,30), as melhores entre as capitais brasileiras, são, ambas, inferiores ao mínimo esperado 
para quem freqüentou escola por ao menos 4 anos. 
Nem sabe que a média de proficiência em leitura dos concluintes da 4 a série do Ensino Fundamental 
da rede privada de Minas Gerais, a mais alta do Brasil, de 233,5 pontos em 2005, é, também, inferior 
ao mínimo esperado. 
É a versão brasileira da soft bigotry oflow expectations. 
x O estado da arte mundial sobre o impacto dos fatores escolares e extra-escolares sobre o desempenho 
é praticamente desconhecido dos educadores e formula dores de política educacional no Brasil. Eric 
Hanushek, por exemplo, usa o termo inglês conundrum para se referir à questão do impacto do 
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tamanho da classe no rendimento escolar. Com isso quer indicar que a questão não está 
completamente deslindada. A tendência hoje é reconhecer que o impacto do número de alunos em sala 
de aula sobre o rendimento é mais significativo na educação infantil tem baixa cost-effectivenness e 
que é modulado por outros fatores instrucionais como o tipo de programa de ensino. 
Quanto ao papel da origem socioeconômica no rendimento escolar o pensamento educacional 
brasileiro ainda sofre a força inercial dos achados do Coleman Report, da década de 1960, nos EUA. 
Aqui, todos e cada um estão certos de que a origem socioeconômica define o rendimento escolar. 
Ponto. 
As pesquisas que apontam o papel dos fatores intra-escolares tendem a ser desconhecidas. Por 
exemplo, pesquisas como a de Geoffrey Borman e Adam Gamoran, do Wisconsin Center for Education 
Research, são completamente ignoradas. Borman e Gamoran mostram, em Long Equality of 
Educational Opportunity: A 4o-Year Retrospective, que "even after taking into account students' 
family background, a large proportion of the variation in student achievement can be explained by 
school characteristics. Fully 40% of the differences in student achievement can be found between 
schools". 

Bruce McCandliss, do Sackler Institute for Developmental Psychobiology, demonstrou, conforme 
assinalado adiante na nota 27, que o nível de consciência fonológica modula o impacto do nível 
socioeconômico no desempenho em leitura. Educadores e formula dores de política educacional no 
Brasil em geral não sabem que, conforme vêm demonstrando, entre outros, os neurologistas infantis 
Sallye Bennet Shaywitz, da Yale School of Medicine, programas curtos, simples e baratos de treino em 
consciência fonológica e desenvolvimento de consciência fonêmica podem anular o impacto negativo 
do baixo nível socioeconômico no desempenho em leitura. E a marca dessa reabilitação aparece em 
imagens que mapeiam o funcionamento cerebral. 
Comentários análogos podem ser feitos a respeito do impacto dos salários dos professores no 
rendimento escolar. 
xi Dados do PISA cuja interpretação demanda maior expertise pedagógica mostram claramente que a 
tragédia do mau desempenho em leitura atinge, em cheio, os 25% dos alunos de mais alto nível 
socioeconômico. Considerando-se apenas as proficiências obtidas por alunos desse grupo o Brasil é um 
dos países com maior incidência de proficiências no nível mais baixo da escala. E vice-versa. 
E quanto ao SAEB a sociedade brasileira está muito mal informada. 
No Brasil 95% dos alunos da antiga 4 a série do Ensino Fundamental concluem essa série escolar com 
desempenho abaixo do esperado em compreensão de leitura. Não são capazes de usar a leitura 
autonomamente como instrumento para aprender. Esse número engloba tanto as redes públicas 
quanto as redes privadas. A maior média de proficiência Leitura no SAEB é a da rede privada de 
Minas Gerais: A essas duas informações a imprensa não dá ênfase. 
A imprensa costuma dar ênfase ao fato de que 55% dos concluintes da antiga 4 a série do Ensino 
Fundamental apresentam desempenho muito crítico e crítico na compreensão de leitura. Essa é a 
porcentagem dos que chegam à quarta série praticamente sem sequer ter aprendido a ler. 
Entre as capitais não há sequer uma cuja média de proficiência em compreensão em leitura dos 
concluintes da antiga 4 a série do Ensino Fundamental nas redes públicas atinja ao menos o mínimo 
esperado. E a média de proficiência dos alunos da rede privada nessa mesma série e disciplina sempre 
esteve abaixo do mínimo esperado para quem possui ao menos 4 anos de escolaridade. Em todo o 
Brasil, nas regiões e em todos os estados. Para isso também não há ênfase. 
A média de proficiência dos alunos da rede privada nessa mesma série e disciplina sempre esteve 
abaixo do mínimo esperado para quem possui ao menos 4 anos de escolaridade. Para isso existe mais 
do que falta de ênfase. Existe ocultamento. 
O Ministro da Educação se recusa a divulgar as proficiências mínimas. E os experts do INEP fogem 
dessa pergunta como o diabo foge da cruz. 
O que aconteceria se os médicos não soubessem dizer precisamente a partir de que patamar a taxa de 
glicose no sangue ou a pressão sangüínea coloca a saúde em risco? 
Pode-se imaginar política de saúde sem esses números definidos e muito bem divulgados à sociedade? 
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