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SENTENÇA

 

O Ministério Público do Estado de Goiás ajuizou a presente  AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA  c/c  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  em  face  de
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Alega,  em  síntese,  que  os  representados  são  pais  de
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e que optaram por promover educação escolar domiciliar para as crianças e
adolescentes, deixando de matriculá-los em instituição de ensino convencional
regular. 

Alega o órgão Ministerial que os pais, à luz do que fora exposto, não
cumprem  com  as  obrigações  e  garantias  fundamentais  das  crianças  e
adolescentes, tendo em vista que não observam o direito essencial à educação
e  convivência  social.  Enfatizou  que  o  CRAS  realizou  visita  à  família,  que
informou a preferência pela educação domiciliar, razão pela qual o Ministério
Público oficiou o Conselho Tutelar, que confirmou a ausência de matrícula das
crianças em instituição de ensino. 

Frente a isto,  o Ministério Público acionou o Poder Judiciário com
vistas à promoção da matrícula institucional dos menores em rede de educação
regular. 

Ao  ev.  04  foi  deferida  a  tutela  de  urgência  para  que  os  pais
efetuassem a matrícula dos menores na escola, sob pena de multa diária. 



Em  observância  aos  critérios  dispostos  pela  Lei  7.347/85,
reconheceu  o  juízo  a  inviabilidade  da  ação  civil  pública,  razão  pela  qual
remeteu  os  autos  à  justiça  da  infância  e  juventude  cível,  a  qual  detém
competência  absoluta  para  julgar  a  tutela  de  direitos  da  criança  e  do
adolescente, como no caso dos presentes autos. 

Realizada  a  audiência  de  conciliação,  os  promovidos  firmaram
acordo com o Ministério Público comprometendo-se a realizar a matrícula dos
filhos na rede regular de ensino até o dia 11 de julho de 2019 (ev. 20). 

O Ministério Público expediu o ofício de n° 462/2019 à Diretoria da
Escola Municipal Tia Cici, com objetivo de verificar a ficha de frequência dos
alunos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Expediu, no mesmo contexto,
o  ofício  n°  130/2019  e  032/2019,  da  Escol  Estadual  Eliad  Jorge  Chaim  e
Colégio Municipal Alcí Alves Moreira, respectivamente, oportunidade em que as
escolas  prestaram  esclarecimentos  de  que  os  menores  não  estavam
frequentando as instituições. 

Expedido mandado de citação para que apresentassem contestação. 

Citados (ev. 32), os requeridos quedaram-se inertes. 

Ao ev. 55, o Ministério Público requereu o julgamento antecipado da
lide. 

Vieram os autos conclusos. 

É o relatório. Fundamento para decidir. 

É caso de julgamento antecipado do mérito, tendo em vista que a
lide,  uma  vez  finda  a  fase  postulatória,  não  apresenta  controvérsia  fática,
resumindo-se à  discussão de questões exclusivamente de direito,  conforme
dicção do art. 355, I e II, do Código de Processo Civil. 

O referido dispositivo tem natureza cogente e cuida-se de um poder-
dever do Juiz na direção do processo, antecipando o julgamento sempre que a
continuidade  da fase  instrutória  se  revelar  inútil  ou  meramente  protelatória,
afetando a duração razoável do processo, sendo aplicado ao caso, uma vez
que os requeridos, não obstante terem sido devidamente citados, quedaram-se
inertes.

O direito à educação domiciliar causa inúmeras controvérsias e, em
que  pese  amplamente  aceito  em  países  como  França  e  Portugal,  é
expressamente proibido em outros, como Alemanha e Suécia. 

O  debate  no  Brasil  chegou  ao  Supremo  Tribunal  Federal,  que
reconheceu  no  RE  888815/RS  quatro  espécies  de  ensino  domiciliar:  i)
desescolarização radical; ii) desescolarização moderada; iii) ensino domiciliar
puro e iv) homeschooling (ensino domiciliar utilitarista ou por conveniência).



Ressalta-se  que  o  homeschooling  não  se  confunde  com  a
desescolarização, isso porque a criança e o adolescente aprendem em casa as
matérias que costumam estudar na escola, ao contrário do unschooling em que
os pais optam pela “desescolarização dos filhos”. 

A  ausência  de  regulamentação  legal  do  ensino  domiciliar  causa
embates na doutrina penal, que discute sobre a possibilidade de que a falta de
matrícula dos filhos na escola configura ou não o crime de abandono intelectual
(art. 246, CP).

Para Rogério Sanches (2021, p.  678),  a conduta punível  é deixar,
sem justa causa, de prover à instrução de filho em idade escolar, o praticando
pai ou mãe que, convivendo ou não com o filho, deixar de providenciar seu
ingresso  no  ensino  fundamental,  omitindo  investimento  na  sua  formação
escolar. 

Cleber Masson (2018) ensina que o  homeschooling,  se não houver
autorização legal, configura o crime de abandono intelectual (art. 246 do CP).

Luiz  Regis  Prado  (2019,  p.  532)  sustenta  que  não  obstante  se
perfazer o abandono intelectual quando a educação do menor é ministrada em
casa, é forçoso reconhecer que a ratio legis da incriminação é compelir os pais
a  providenciar  a  escolarização  do  filho,  oferecendo-lhe  a  educação
fundamental no estabelecimento de ensino regular- e não fora dele. 

O  saudoso  professor  Damásio  de  Jesus  (2010)  corrobora  desse
entendimento  e  sustenta  que  (...)  “se  a  CF  impõe  aos  pais  o  dever  de
“educação” e, se ela pode ser escolar e domiciliar,  admitindo as duas, esta
última  não  pode  ser  considerada  ilegal”.  Acrescenta  que  “o  art.  246,  CP,
portanto, não tipifica o fato do pai que deixa de matricular o filho na escola, mas
sim o que não lhe providencia o devido ensino, seja formal ou domiciliar. 

Instado a se manifestar a respeito da temática, o Supremo Tribunal
Federal, no exercício da ponderação dos direitos à vida privada, à família e ao
poder familiar frente ao direito à educação e à convivência domiciliar, pacificou
o entendimento no sentido de que no Brasil, atualmente, é vedada a opção dos
pais pelo ensino domiciliar. 

A vedação decorre do fato de que não há regulamentação específica
acerca da matéria, exercício este que foge da função típica do Poder Judiciário.
Assim, como não há uma norma que siga os objetivos do art. 208, §3°, da CF,
não pode o Juiz autorizar, sob pena de exercer a função legislativa, a prática do
homeschooling. Anote-se: 

CONSTITUCIONAL.  EDUCAÇÃO.  DIREITO  FUNDAMENTAL
RELACIONADO  À  DIGNIDADE  DA  PESSOA  HUMANA  E  À
EFETIVIDADE DA CIDADANIA. DEVER SOLIDÁRIO DO ESTADO
E  DA FAMÍLIA NA PRESTAÇÃO  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL.
NECESSIDADE DE LEI FORMAL, EDITADA PELO CONGRESSO
NACIONAL,  PARA  REGULAMENTAR  O  ENSINO  DOMICILIAR.



RECURSO DESPROVIDO. 1. A educação é um direito fundamental
relacionado à dignidade da pessoa humana e à própria cidadania,
pois exerce dupla função: de um lado, qualifica a comunidade como
um  todo,  tornando-a  esclarecida,  politizada,  desenvolvida
(CIDADANIA);  de  outro,  dignifica  o  indivíduo,  verdadeiro  titular
desse  direito  subjetivo  fundamental  (DIGNIDADE  DA  PESSOA
HUMANA). No caso da educação básica obrigatória (CF, art. 208, I),
os titulares desse direito indisponível à educação são as crianças e
adolescentes em idade escolar. 2. É dever da família, sociedade e
Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta  prioridade,  a  educação.  A  Constituição  Federal
consagrou o dever de solidariedade entre a família e o Estado como
núcleo  principal  à  formação  educacional  das  crianças,  jovens  e
adolescentes com a dupla finalidade de defesa integral dos direitos
das  crianças  e  dos  adolescentes  e  sua  formação  em cidadania,
para que o Brasil possa vencer o grande desafio de uma educação
melhor para as novas gerações, imprescindível para os países que
se querem ver desenvolvidos. 3. A   Constituição Federal não veda
de forma absoluta o ensino domiciliar, mas proíbe qualquer de
suas espécies que não respeite o dever de solidariedade entre
a  família  e  o  Estado  como  núcleo  principal  à  formação
educacional  das  crianças,  jovens  e  adolescentes.  São
inconstitucionais, portanto, as espécies de unschooling radical
(desescolarização  radical),  unschooling  moderado
(desescolarização  moderada)  e  homeschooling  puro,  em
qualquer de suas variações. 4. O ensino domiciliar não é um
direito público subjetivo do aluno ou de sua família, porém não
é  vedada  constitucionalmente  sua  criação  por  meio  de  lei
federal,  editada  pelo  Congresso  Nacional,  na  modalidade
“utilitarista” ou “por conveniência circunstancial”,  desde que
se cumpra a obrigatoriedade, de 4 a 17 anos, e se respeite o
dever  solidário  Família/Estado,  o  núcleo  básico  de  matérias
acadêmicas, a supervisão, avaliação e fiscalização pelo Poder
Público; bem como as demais previsões impostas diretamente
pelo texto constitucional, inclusive no tocante às finalidades e
objetivos  do  ensino;  em especial,  evitar  a  evasão  escolar  e
garantir  a  socialização  do  indivíduo,  por  meio  de  ampla
convivência  familiar  e  comunitária  (CF,  art.  227).   5.  Recurso
extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese (TEMA
822):  “  Não existe direito público subjetivo do aluno ou de sua
família  ao  ensino  domiciliar,  inexistente  na  legislação
brasileira”.

(RE 888815, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/
Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado
em 12/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-
03-2019 PUBLIC 21-03-2019). (grifei e negritei). 

Deixo consignado, desde logo, que não se trata de uma preferência
política ou pessoal  deste magistrado,  o que não deve ocorrer  em decisões



judiciais. Trata-se tão somente da aplicação da decisão do Supremo Tribunal
Federal, a qual deve ser observada por todo o Poder Judiciário, nos termos do
art. 926 e seguintes, do Código de Processo Civil, objetivando a jurisprudência
estável, íntegra e coerente. 

Tendo em vista que a Constituição Federal exige a necessidade de
ensino básico entre quatro e dezessete anos (art.  208, I,  CF); existência de
núcleo curricular mínimo (art. 210, CF) e observância da convivência familiar e
comunitária  (art. 227, CF), qualquer decisão judicial que atente contra esses
dispositivos ou deixe de observá-los seria manifestamente inconstitucional. 

Como consignado expressamente na decisão do Supremo Tribunal
Federal, somente o Congresso Nacional pode legislar sobre  homeschooling,
portanto, ainda que houvesse lei estadual autorizando o homeschooling, seria
inconstitucional. 

No caso em tela,  os pais optaram por não matricular os filhos na
escola, mesmo cientes das consequências sociais e psicológicas, as quais lhe
foram devidamente informadas pelo Ministério Público ao ev. 20. Foi firmado o
acordo entre o Ministério Público e os pais, os quais, matricularam os filhos no
ensino  formal,  no  entanto,  as  crianças  e  adolescente  não  frequentaram  a
escola. Houve somente a matrícula e não a frequência obrigatória ao ensino
formal, o que demonstra o descumprimento do acordo.

É farto o ordenamento jurídico brasileiro ao reconhecer a obrigação
do ensino formal e a responsabilidade do pai e da mãe na educação de seus
filhos. 

A Constituição Federal prevê no art. 208, I, que a educação básica é
obrigatória dos 04 (quatro) aos 17 (dezessete anos de idade).

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)

Nos termos do art. 1634, I, do Código Civil, incumbe aos pais o pleno
exercício  do poder  familiar  e direção da criação e educação dos filhos.  No
mesmo  sentido  seguem  os  arts.  22  e  55,  do  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente.

Código Civil.

Art.  1.634.   Compete a ambos os pais,  qualquer  que seja a sua
situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste
em, quanto aos filhos: (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014)



I - dirigir-lhes a criação e a  educação; (Redação dada pela Lei nº
13.058, de 2014)

Estatuto da Criança e do Adolescente

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

Art. 55. Os pais ou responsável TÊM A OBRIGAÇÃO DE MATRICULAR SEUS
FILHOS OU PUPILOS NA REDE REGULAR DE ENSINO. (grifei e negritei).

O art.  6° da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes Básicas da Educação)
assim dispõe: 

Art.  6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula
das crianças na educação básica a partir dos 4 (quatro) anos
de idade. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013). (grifei e
negritei)

Cumpre enfatizar e trazer a dicção do art. 129, do ECA: 

Art. 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável:

V -  Obrigação de matricular o filho o pupilo e acompanhar sua
frequência e aproveitamento escolar; 

Nota-se  que  as  normas  são  claras  e  de  aplicação  obrigatória  no
sentido  de  impor  aos  titulares  do  poder  familiar  a  matrícula  dos  filhos  e
acompanhar a frequência e aproveitamento escolar. O descumprimento dessa
obrigação pode acarretar crime de abandono intelectual (art.  246 do CP), a
depender do caso, além de infração administrativa (art. 249 do ECA). 

Código Penal 

Art. 246 - Deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária de
filho em idade escolar:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

Estatuto da Criança e do Adolescente

Art.  249.  Descumprir,  dolosa  ou  culposamente,  os  deveres
inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela  ou  guarda,
bem  assim  determinação  da  autoridade  judiciária  ou  Conselho
Tutelar:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o
dobro em caso de reincidência.



No  caso  dos  autos  os  pais  não  promoveram  o  direito  básico  à
educação  de  seus  filhos,  o  que  viola  a  Constituição  Federal  e  todos  os
dispositivos legais citados. 

Verifico que houve citação válida de ambos os genitores (evs. 42 e
51) e se quedaram inertes, sem trazer quaisquer justificativas ou dificuldades
no tocante à determinação que lhes foi imposta em sede de tutela de urgência,
o  que  deixa  evidenciado  o  dolo  em  descumprir  o  dever  de  proporcionar
educação aos filhos.

Na  oportunidade  de  falar  no  processo,  poderiam  os  genitores
apresentar  as  atividades  realizadas  com  as  crianças  e  adolescentes,  bem
como justificar a metodologia adotada com o intuito de comprovar que, apesar
de não estarem frequentando o ensino escolar, possuem ensino domiciliar. Os
pais, além de se manterem inertes no curso do processo, celebraram acordo
com o Ministério Público e, posteriormente, deixaram de levar as crianças à
escola, o que viola, inclusive, a boa-fé.

Destaca-se  ainda  que  não  há  nos  autos  nenhum  elemento  que
indique  que  as  crianças  e  adolescentes  estejam,  efetivamente,  recebendo
adequado  ensino  domiciliar  e  ainda  que  houvesse,  no  Brasil,  ainda  não  é
possível,  por  não  haver  lei  federal  que  autorize,  conforme  Tema  822  do
Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:

“Não existe direito público subjetivo do aluno ou de sua família
ao ensino domiciliar, inexistente na legislação brasileira”.

É importante consignar que os elementos constantes nos autos são
desfavoráveis aos pais, requeridos nessa ação, pois o relatório do Conselho
Tutelar aponta, conforme informações obtidas por vizinhos que “as crianças
praticamente  ninguém as veem e que ficam constantemente sozinhos em
casa, não sabendo informar as idades das crianças e nem quantas são pois
eles  vivem privados dentro de casa.” (sic) e que os pais informaram saber
que é errado para a justiça brasileira deixar as crianças estudarem em casa,
mas “isso foi uma decisão deles, porque eles resolveram tomar isso como uma
responsabilidade  deles  de  ensinar  os  seus filhos  em casa,  ele  nos  relatou
também que os mesmos compram os livros para dar o ensinamento para os
seus filhos em casa.

Nota-se que vizinhos relataram que os filhos que os pais dizem 
realizar o ensino domiciliar não são vistos e que vivem privados dentro de casa,
o que pode comprometer a socialização e o adequado desenvolvimento das 
crianças e adolescentes. Além do mais, os pais sabem que tal conduta não 
está certa, mas ainda assim optaram por manter os filhos em casa em suposto 
ensino domiciliar. O fato de o sistema educacional vigente não ser eficaz, o que
motivou os pais a não matricularem os filhos na escola, como consta no 
relatório do CRAS, não é fundamento suficiente, na atualidade, por ausência de
previsão legal, para que os filhos deixem de frequentar o ensino formal, sendo 
compatível com a lei e mais adequado que os pais façam o acompanhamento 



escolar, do material didático, do que é ensinado pelos professores em sala de 
aula e complementem o ensino em casa. 

No evento n. 4 consta a decisão que determinou a frequência escolar,
sob pena de multa de R$50,00 (cinquenta) reais, contudo a decisão não fora
cumprida, o que justifica o arbitramento de multa no valor de R$100,00 (cem)
reais, na forma do art. 537, § 1º, do CPC.

Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência (ev. n. 4) e  JULGO
PROCEDENTE  os  pedidos  formulados  na  inicial,  e  resolvo  o  mérito,  nos
termos do art.  487, I,  do Código de Processo Civil  para  DETERMINAR  que
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
providenciem,  no prazo de  05  (cinco)  dias  a matrícula  de  seus  filhos  na
unidade escolar correspondente, bem como a frequência obrigatória, sob pena
de pagamento de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de
descumprimento.

Os requeridos ficam advertidos que o não cumprimento dessa
sentença,  como tem descumprido  o  acordo  com o  Ministério  Público,
feito  em 08/07/2019,  e  a  tutela  de  urgência  (evento  n.  4),  deferida  em
30/05/2019,  acarretará  a  adoção  de  medidas  coercitivas  que  forem
necessárias para o cumprimento da ordem judicial, na forma do art. 139,
IV, do Código de Processo Civil. 

Cientifique o Ministério Público acerca da multa arbitrada no evento
n. 4.

Custas pelos requeridos. 

Após  o  trânsito  em  julgado,  não  havendo  requerimentos  outros,
arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Documento  datado  e  assinado  digitalmente  pelo  magistrado
identificado no rodapé.


