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RESUMO 
 
 

MEDEIROS, Maria Lucia Sucupira. A superação da deserção pela relevância da 
matéria educacional: ativismo judicial ou forma de acesso à justiça garantida pelo 
Supremo Tribunal Federal? 263f. (Tese de doutorado) Programa de Pós-graduação em 
Direito, Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 2019. 

 
A presente tese consiste em estudo de caso sobre o Recurso Extraordinário nº 888815- 
RS, por meio do qual se discutiu a possibilidade de o ensino domiciliar, denominado   
de homeschooling, ser considerado como meio lícito de cumprimento, pela família, do 
dever de prover a educação. A tese tem como objeto o tema da superação da deserção, 
vício formal causado, no caso concreto, pelo não recolhimento de custas judiciais, com 
o fundamento de que a matéria em questão (a educação, e mais precisamente, o 
homeschooling), pela sua relevância, justificaria a superação do vício processual. A 
pesquisa tem como objetivo geral realizar um amplo estudo de caso, investigando se a 
possibilidade de superação da deserção pela relevância da matéria educacional 
caracteriza um ativismo judicial ou uma forma de acesso à justiça, cuja formulação se 
desdobra nos seguintes objetivos específicos: a) compreender o papel da educação na 
formação do indivíduo e sua inserção na sociedade, o direito à educação e a proposta do 
homeschooling no Brasil; b) mapear a discussão acerca do instituto da deserção, assim 
como suas formas de superação judicial, na perspectiva do ativismo judicial e do acesso 
à justiça. c) examinar o caso homeschooling no Brasil e os fundamentos da superação  
da deserção no Recurso Extraordinário nº 888815-RS; d) problematizara 
discricionariedade das decisões judiciais no contexto da discussão do ativismo judicial, 
da garantia do acesso à justiça e da efetividade do processo. A metodologia em síntese 
envolveu estudo de caso, pesquisa bibliográfica e documental, visando responder o 
seguinte problema: A superação da deserção pela relevância da matéria educacional é 
uma forma de ativismo judicial ou uma forma de acesso à justiça garantida pelo 
Supremo Tribunal Federal? Conclui-se, com base em tudo que foi apresentado na tese, 
que a superação da deserção no caso concreto ocorreu pela relevância da matéria 
educacional, o que se constituiu em justificado ativismo judicial que, em última análise, 
se revelou também como uma forma de garantia de acesso à justiça por parte da família 
que obteve êxito na admissibilidade de um recurso extraordinário deserto, contrariando, 
até aquela decisão, a jurisprudência consolidada sobre deserção. 

 
PALAVRAS-CHAVES: Deserção; Acesso à Justiça; Ativismo Judicial; Judicialização; 
Homeschooling. 



 

 

ABSTRACT 
 
 

MEDEIROS, Maria Lucia Sucupira. The overcoming of desertion by the relevance of 
educational matter: judicial activism or a way of access to justice guaranteed Federal 
Supreme Court? 263f. (doctoral thesis). Post-Graduation Program in Law, Estácio de Sá 
University, Rio de Janeiro, 2019. 

The following thesis consists in a case study about the Extraordinary Appeal n. 888815- 
RS, through which was discussed the possibility of homeschooling be considered as a 
licit way of accomplishment, by the family, of the duty of provide education. The thesis 
object is the theme of overcoming of desertion, a formal vices made, in the concrete 
case, by the non-collection of judicial taxes, with the previous base of the matter in 
question (the education, and precisely, the homeschooling), by its relevance, would 
justify the overcoming of the procedural vices. The research has as its general objectives 
to realize a wide case study, investigating if the possibility of overcoming of desertion 
by the relevance of educational matter characterizes a judicial activism or a way of 
access to justice, which formulation comes out in the following specific objectives: a) to 
understand the part of education in the formation of the individual and the insertion in 
the society, the right of education and the proposition of homeschooling in Brazil; b) to 
map the discussion about the institute of desertion, therefore as its ways of juridical 
overcoming, in the perspective of judicial activism and of the access to justice; c) to 
examine the case of homeschooling in Brazil and the foundations of an overcome of 
desertion in the extraordinary appeal n. 888815-RS; d) problematize discretionarity 
from judicial decisions in the context of discussion of judicial activism, of guarantee of 
access to justice and of effectiveness of process. The methodology in synthesis was 
about case study, bibliographical and documental research, aiming to answer the 
following problem: the breakthrough of desertion by relevance of the educational matter 
is a way of judicial activism or a way of access to justice granted by Federal Supreme 
Court? It is concluded, with base in everything that was presented in the thesis, that the 
overcome of desertion in concrete case happened because of the relevance of the 
educational matter, which was constituted in justified judicial activism that, in final 
analysis, came out as a way of guarantee of justice access by the family who conquered 
the admissibility of an Extraordinary Appeal deserted, countering, until this decision, 
the consolidated jurisprudence about desertion. 

 
KEYWORDS: desertion; access to justice; judicial activism; judicialization; 
homeschooling. 



 

 

RÉSUMÉ 
 

MEDEIROS, Maria Lucia Sucupira. Le dépassement de la désertion par la 
pertinence de la question éducative: activisme judiciaire ou forme d'accès à la justice 
garantie par la Cour suprême fédérale? 263f. (Thèse de doctorat) Programme de 
troisième cycle en droit, Université Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 2019. 

 
La présente thèse consiste en une étude de cas sur l’appel extraordinaire n ° 888815-RS, 
qui a examiné la possibilité que l’enseignement à domicile soit considéré comme un 
moyen licite pour la famille de s’acquitter de son obligation de fournir l'éducation. 
L'objet de la thèse est le thème de la lutte contre la désertion, un vice de forme causé, 
dans ce cas, par le non-paiement des frais de justice, au motif que le sujet en question 
(éducation et plus précisément l'école à la maison), pertinence, justifierait le 
dépassement du vice de procédure. L’objectif général de la recherche est de mener une 
vaste étude de cas afin de déterminer si la possibilité de surmonter la désertion par la 
pertinence du sujet éducatif caractérise un militantisme judiciaire ou une forme d’accès 
à la justice, dont la formulation se déploie dans les objectifs spécifiques suivants: a) 
comprendre le rôle de l'éducation dans la formation des individus et leur insertion dans 
la société, le droit à l'éducation et la proposition d'école à la maison au Brésil; b) 
cartographier le débat sur l'institut de désertion, ainsi que ses formes de dépassement 
judiciaire, du point de vue de l'activisme judiciaire et de l'accès à la justice. c) examiner 
le cas d'école à domicile au Brésil et les motifs permettant de surmonter la désertion 
dans l'appel extraordinaire n ° 888815-RS; d) a rendu problématique le pouvoir 
discrétionnaire des décisions de justice dans le cadre du débat sur l'activisme judiciaire, 
la garantie de l'accès à la justice et l'efficacité du processus. La méthodologie en 
synthèse impliquait des études de cas, des recherches bibliographiques et 
documentaires, visant à répondre au problème suivant: le dépassement de la désertion 
par la pertinence de la matière éducative est-il une forme d'activisme judiciaire ou un 
accès à la justice garanti par le Tribunal fédéral? Nous concluons, sur la base de tout ce 
qui a été présenté dans la thèse, que le dépassement de la désertion dans le cas 
spécifique est dû à la pertinence de la matière éducative, ce qui constituait un activisme 
judiciaire justifié qui, finalement, s'est également avéré être une forme de 
discrimination. garantie d’accès à la justice de la famille ayant réussi à faire admettre un 
recours extraordinaire abandonné, contredisant jusqu’à cette décision la jurisprudence 
consolidée en matière de désertion. 

 
MOTS-CLÉS: Désertion; Accès à la justice; Activisme judiciaire; La judiciarisation; 
École à la maison. 



 

 

RESUMEN 
 
 

MEDEIROS, María Lucía Sucupira. La superación de la deserción por la relevancia 
del tema educativo: ¿activismo judicial o forma de acceso a la justicia garantizada por 
el Tribunal Federal Supremo? 263f. (Tesis doctoral) Programa de posgrado en Derecho, 
Universidad Estácio de Sá, Río de Janeiro, 2019. 

 
 

La presente tesis consiste en un estudio de caso sobre la Apelación Extraordinaria No. 
888815-RS, que analizó la posibilidad de que la educación en el hogar pueda 
considerarse como una forma legal para que la familia cumpla con su deber de 
proporcionar educación El objeto de la tesis es el tema de la superación de la deserción, 
un defecto formal causado, en este caso, por el impago de las costas judiciales, debido a 
que el tema en cuestión (educación y, más precisamente, educación en el hogar), por su 
relevancia, justificaría la superación de defectos de procedimiento. El objetivo general 
de esta investigación es realizar un estudio de caso amplio, investigando si la 
posibilidad de superar la deserción por la relevancia de los asuntos educativos 
caracteriza un activismo judicial o una forma de acceso a la justicia, cuya formulación 
se desarrolla en los siguientes objetivos específicos: a) comprender el papel de la 
educación en la formación de individuos y su inserción en la sociedad, el derecho a la 
educación y la propuesta de educación en el hogar en Brasil; b) mapear la discusión 
sobre el instituto de deserción, así como sus formas de superación judicial, desde la 
perspectiva del activismo judicial y el acceso a la justicia. c) examinar el caso de 
educación en el hogar en Brasil y los motivos para superar la deserción en la Apelación 
Extraordinaria No. 888815-RS; d) problematizó la discreción de las decisiones 
judiciales en el contexto de la discusión del activismo judicial, la garantía del acceso a 
la justicia y la efectividad del proceso. La metodología en síntesis incluyó el estudio de 
casos, la investigación bibliográfica y documental, con el objetivo de responder al 
siguiente problema: ¿La superación de la deserción por la relevancia del tema educativo 
es una forma de activismo judicial o una forma de acceso a la justicia garantizada por la 
Corte Suprema Federal? Se concluye, con base en todo lo que se presentó en la tesis, 
que la superación de la deserción en el caso específico ocurrió debido a la relevancia del 
tema educativo, que constituyó un activismo judicial justificado que, en última 
instancia, también resultó ser una forma de garantía de acceso a la justicia por parte de 
la familia que logró la admisibilidad de una apelación desierta extraordinaria, 
contradiciendo, hasta esa decisión, la jurisprudencia consolidada sobre deserción. 

 
 

PALABRAS CLAVE: Deserción; Acceso a la justicia; Activismo judicial; 
Judicialización; Educación en el hogar. 
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INTRODUÇÃO 

 
A presente tese de doutorado tem como objeto de estudo o Recurso 

Extraordinário nº 888815, com origem no Rio Grande do Sul, no qual se discutiu a 

possibilidade de o ensino domiciliar, geralmente conhecido com o nome de 

homeschooling, ser considerado como meio lícito de cumprimento, pela família, do 

dever de prover a educação. 

A tese tem como objeto o tema da superação da deserção, vício formal causado, 

no caso concreto, pelo não recolhimento de custas judiciais, com o fundamento de que a 

matéria em questão (a educação, e mais precisamente, o homeschooling), pela sua 

relevância, justificaria a superação do vício processual. Percebe-se, portanto, uma 

perspectiva interdisciplinar envolvendo a educação e o direito. 

A presente tese relaciona o tema da superação da deserção com sua delimitação 

na perspectiva do ativismo judicial, da judicialização da política, do acesso à justiça e da 

efetividade do processo. 

Neste contexto, os estudos pertinentes à tese de doutoramento se inserem na 

linha de pesquisa Acesso à Justiça e Efetividade do Processo na área de concentração 

Direito Público e Evolução Social, do Programa de Pós-Graduação em Direito da 

Universidade Estácio de Sá. 

Como apontado inicialmente o caso envolve a discussão sobre a possibilidade do 

ensino domiciliar no Brasil. Neste contexto, incidentalmente e de modo a provocar uma 

reflexão sobre a relevância da matéria, a pesquisa se volta para a discussão sobre 

direitos fundamentais, aqui principalmente em relação ao acesso à justiça e efetividade 

do processo, mas também ao direito à educação e sua proteção, que ganha destaque aqui 

por ter sido articulado enquanto argumento para a superação da deserção. 

Conforme relatório do Ministro Luis Roberto Barroso, em voto no acórdão que 

reconheceu a repercussão geral do recurso, assim é definida a temática do processo: 

2. No caso, a recorrente impetrou mandado de segurança contra ato da 
Secretária Municipal de Educação de Canela/RS, que, em resposta à 
solicitação dos seus pais, que pretendiam educá-la em regime domiciliar, 
recomendou a imediata matrícula na rede regular de ensino. O Tribunal de 
origem entendeu que não haveria direito líquido e certo a amparar o pedido 
da recorrente de ser educada em regime domiciliar. 
3. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A 
parte recorrente alega violação aos arts. 205, 206, 208, 210, 214 e 229, todos 
da Constituição. Sustenta, em síntese, que “Restringir o significado da 
palavra educar simplesmente à instrução formal numa instituição 
convencional de ensino é não apenas ignorar as variadas formas de ensino – 
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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 ideias e de concepções pedagógicas (art. 206, III, CF), tendo-se 
presente a autonomia familiar assegurada pela Constituição” (BRASIL, 
2015). 

 

Como pano de fundo discute-se no processo se é possível, dentro do Sistema 

Constitucional Brasileiro, a prática do homeschooling, a educação em casa, ou se o 

Direito brasileiro admite apenas o ensino em sua modalidade escolar, ou seja, praticado 

de maneira obrigatória dentro de instituições de ensino particulares ou públicas, 

reconhecidas pelos órgãos competentes. 

O homeschooling, a ser enfocado nos capítulos 1 e 3, consiste na modalidade de 

ensino em que os filhos são educados em casa, fora da escola. De acordo com a 

Associação Nacional de Educação Domiciliar (ANED), tal iniciativa ocorre quando os 

pais assumem, de maneira global, a responsabilidade de educar seus filhos, inclusive 

quanto a valores, costumes, hábitos, moral e crenças. A parte relativa à instrução formal 

ou ao saber acadêmico também ficaria sob a responsabilidade direta dos pais (ANED, 

2018). 

A educação domiciliar surgiu na década de 1970 nos Estados Unidos, com base 

nos princípios de reforma da educação propostos pelo professor e escritor norte- 

americano John Holt (ANED, 2018), tendo sido ele o primeiro a mencionar o termo 

unschooling, ou seja, desescolarização. No Brasil, o homeschooling começou a entrar  

no debate a partir da década 1990, principalmente motivado por famílias estrangeiras. 

Entre 1994 e 2017, oito projetos de lei, alguns já arquivados, assim como uma 

Proposta de Emenda Constitucional1, tramitaram na Câmara dos Deputados,  tendo 

como pauta a regulamentação do ensino domiciliar. No mesmo período, diversas ações 

judiciais foram distribuídas por famílias que reivindicavam um suposto direito de os 

filhos não serem matriculados em escolas regulares no período obrigatório, mas sim de 

receberem educação domiciliar. 

Desta maneira, o tema do homeschooling está há décadas presente no debate 

nacional. Com o reconhecimento da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal 

atesta a importância constitucional e social da temática, colocando-o em pauta na 

principal corte do país. 

 

1 Foram eles, segundo levantamento da ANED: PL nº 4.657/1994, PL nº 6.001/2001, PL nº 6.484/2002 
apensado ao anterior, PL nº 1.125/2003, PL nº 3.518/2008, PL nº 4.122/2008 apensado ao anterior, PL nº 
3.179/2012, PL nº 3.261/2015, apensado ao anterior assim como a PEC nº 444/2009. 
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O processo, porém, antes do reconhecimento da repercussão geral, encontra um 

vício processual: a parte autora deixa de recolher custas processuais estaduais 

obrigatórias para o recurso proposto, o recurso extraordinário. Tal vício, em tese, 

significaria que o recurso estaria caracterizado pela deserção, conforme o art. 511 do 

Código de Processo Civil de 1973 e o art. 1.007 do Novo Código de Processo Civil. 

A decisão de fls.218 e 219, proferida pela 3ª Vice-presidência do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul, negou seguimento ao recurso interposto, pois este não 

possuiria as condições de trânsito, já que a recorrente não teria recolhido as custas 

estaduais necessárias. É o teor da decisão: 

II. O recurso não reúne condições de trânsito. 
A certidão da fl. 203 dá conta de que a recorrente não efetuou o pagamento 
das custas estaduais, as quais integram o preparo. 
Segundo o art. 511 do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei 
n° 8.950/94, deve a parte recorrente comprovar, no ato da interposição do 
recurso, quando devido, o respectivo preparo, inclusive das custas estaduais, 
sob pena de deserção. 
Não desempenhado pela parte insurgente esse ônus, desatendida a exigência 
do art. 511 do CPC, merece aplicação a Súmula 187 do Superior Tribunal de 
Justiça: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, 
quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de 
remessa e retomo dos autos". 
III. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. 
Intimem-se (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/2015). 

 
Contra esta decisão, é interposto recurso de Agravo de Instrumento, juntado ao 

processo em 27 de agosto de 2013. A deserção foi superada pelo Ministro Roberto 

Barroso, em decisão de 12 de maio de 2015, também convertendo o agravo em Recurso 

Extraordinário. Na justificativa da decisão, expôs o ministro: 

 
1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso 
extraordinário. Na situação concreta, o recorrente recolheu as custas federais 
e o porte de remessa e retorno, deixando de acudir às custas estaduais. Tendo 
em vista a excepcional relevância da matéria de fundo e o interesse público 
na sua definição, supero tal vício formal para permitir o pronunciamento de 
mérito do STF sobre o tema. 
2. No caso, discute-se se a recorrente pode ou não ter seu direito à educação 
atendido por sua família, por meio da educação domiciliar (homeschooling). 
É relevante o debate acerca dos limites da liberdade de escolha dos meios 
pelos quais a família deve prover a educação de crianças e adolescentes, de 
acordo com as suas convicções pedagógicas, morais, filosóficas, políticas 
e/ou religiosas. A controvérsia envolve, ainda, a relação entre o Estado e a 
família quanto à educação, bem como os limites da autonomia privada contra 
imposições estatais (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/2015). 

 
Ora, pela decisão duas questões saltam os olhos. A primeira delas é a própria 

superação da deserção. Poderia um vício ser sanado apenas pela relevância da matéria? 
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Constituiria tal posicionamento um ativismo judicial ou uma judicialização da política, 

estando a partir daí o Supremo Tribunal Federal autorizado a escolher as questões que 

julga, superando vícios processuais para tanto? A segunda delas é que, na matéria 

educacional, e mais precisamente no homeschooling, caracterizaria uma matéria tão 

relevante a ponto de justificar a superação deste vício? 

Após superar a deserção e conceder a repercussão geral, o Relator justificou sua 

posição ativista, ou seja, sua decisão monocrática, com base na relevância atribuída por 

ele à matéria, nos campos social, político e jurídico. Em seguida, mandou sobrestar os 

demais processos com o mesmo objeto em todo o Território Nacional, ou seja, tomou 

outra posição ativista com uma medida de alcance nacional, possibilitando, caso o 

recurso tivesse provimento, saísse vitorioso, superar todos os vícios daqueles outros 

processos que não chegaram a ser enviados ao Supremo Tribunal Federal, enquanto 

aguardavam o julgamento daquele recurso paradigmático. 

A propósito, constata-se que o objeto da presente tese se insere naquilo que 

Umberto Eco denomina de “temas quentes”, em função de envolver disputas políticas e 

pressupor posicionamentos políticos do próprio pesquisador ou do campo científico no 

qual está inserido. Eco faz esta caracterização ao debater a escolha entre uma tese 

política ou uma tese científica, apontando, ao final, que este é um falso dilema. É 

possível investigar cientificamente tema de importância política, mesmo sendo recente, 

se forem observados preceitos básicos de pesquisa, pois a oposição entre elas seria 

meramente artificiosa. Portanto, cabe a abordagem de uma tese política, desde que 

utilizados os quatro requisitos científicos mencionados pelo autor (ECO, 2016, p. 31; 

32; 42). 

O primeiro deles requer que o estudo procure debruçar-se sobre um objeto que 

seja reconhecível e, ao ser definido como tal, proporcione igual reconhecimento pelos 

outros. Para definir o objeto, precisa se definir as regras mediante as quais seja possível 

abordá-lo, estabelecidas no momento da pesquisa ou que lhe sejam precedentes (ECO, 

2016, p. 27). Desta maneira, a primeira questão a ser analisada é a delimitação do objeto 

da pesquisa. Conforme se percebe, a delimitação do objeto desta tese está diretamente 

ligada à metodologia adotada, consistente numa pesquisa baseada em estudo de caso. 

Tal espécie de pesquisa, conforme explicado adiante, consiste em análise holística, que 

demanda explorar diferentes pontos que circundam o mesmo objeto. 

O segundo ponto proposto por Umberto Eco é que o estudo deve apresentar 

determinada originalidade diante do objeto a ser enfocado ou propor algo diferente do 
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que já foi definido, a fim de não se confundir como mera compilação de algo já 

produzido anteriormente (ECO, 2016, p. 29). Este segundo requisito evidencia que uma 

tese, para ser científica, deve trazer contribuições ainda não dadas na pesquisa sobre um 

tema. O presente trabalho, neste quesito, é o primeiro a ter como objeto o 

homeschooling a partir do Recurso Extraordinário nº 888815/RS, após o mesmo ter sido 

julgado pelo STF. Em levantamento no banco de teses e dissertações da Capes2, 

utilizando como palavra-chave o termo homeschooling, encontram-se 11 dissertações de 

mestrado e seis teses de doutorado, como relacionadas no seguinte quadro: 

 
Tabela 1 – Dissertações e teses que abordam o tema homeschooling 

 

1. VASCONCELLOS, Moroni Azevedo de. As representações sociais de escolarização na 
polêmica acerca da homeschooling.' 15/04/2016 98 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição 
de Ensino: UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: 
Biblioteca Centro I 

2. GAVIÃO, JULIANE SOARES FALCÃO. AS CRIANÇAS E SUAS MEMÓRIAS DE 
INFÂNCIA: ESCOLA E HOMESCHOOLING NAS NARRATIVAS INFANTIS ' 
26/07/2017 160 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, Porto Alegre Biblioteca Depositária: Central da 
UFRGS 

3. NOVAES, SIMONE. HOMESCHOOLING NO BRASIL: um estudo sobre as 
contribuições do ensino domiciliar no desenvolvimento das competências individuais e na 
formação educacional' 13/03/2017 116 f. Mestrado Profissional em ADMINISTRAÇÃO 
Instituição  de  Ensino:  FACULDADE  PEDRO  LEOPOLDO,  Pedro  Leopoldo  Biblioteca 
Depositária: Dr. José Ephim Mindlin 

4. KLOH,    FABIANA    FERREIRA   PIMENTEL. HOMESCHOOLING   NO    BRASIL:  a 
legislação, os projetos de lei e as decisões judiciais' 24/06/2014 233 f. Mestrado em 
EDUCAÇÃO  Instituição  de  Ensino:  UNIVERSIDADE  CATOLICA  DE  PETROPOLIS, 
Petrópolis Biblioteca Depositária: UCP 

5. BASTOS, RENATO GOMES. HOMESCHOOLING: UMA PROPOSTA DE 
ESCOLARIZAÇÃO INTRAFAMILIAR' 19/04/2013 74 f. Mestrado em DIREITO 
Instituição de Ensino: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 
Belo Horizonte Biblioteca Depositária: PUC MINAS 

6. BERNARDES, CLAUDIO MARCIO. ENSINO DOMICILIAR COMO DIREITO-DEVER 
FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO: conformação deôntico-axiológica dos seus aspectos 
normativos e principiológicos' 23/03/2017 146 f. Mestrado em Direitos Fundamentais 
Instituição   de   Ensino:   UNIVERSIDADE   DE   ITAÚNA,   Itaúna   Biblioteca Depositária: 
Biblioteca da Universidade de Itaúna 

7. JOSE, FERNANDA MORAES DE SAO. O homeschooling sob a ótica do melhor interesse 
da criança ou adolescente' 15/04/2014 215 f. Mestrado em DIREITO Instituição de Ensino: 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, Belo Horizonte 
Biblioteca Depositária: PUC MINAS 

8. ANDRADE, EDISON PRADO DE. A educação familiar desescolarizada como um direito 
da criança e do adolescente: relevância, limites e possibilidades na ampliação do direito à 
educação' 25/08/2014 563 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, São Paulo Biblioteca Depositária: FEUSP 

9. PEREIRA, CLAUDIA TURNER. O sistema familiar na teoria política: repensando o lugar 
da criança na teoria de justiça' 23/09/2016 316 f. Mestrado em DIREITO Instituição de 
Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro Biblioteca 
Depositária: UERJ/REDE SÍRIUS/BIBLIOTECA CCS/C 

 

 
2 Disponível em: http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/>. Acesso em 20 out. 2018. 
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10. MAZOTTI, MARCELO. O  ATIVISMO  JUDICIAL NO  PANORAMA DO  DIREITO  À 
EDUCAÇÃO: a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas educacionais e 
seus efeitos práticos: estudo comparado entre o Brasil e os EUA' 27/03/2017 252 f. 
Doutorado  em  DIREITO  Instituição  de  Ensino:  UNIVERSIDADE  DE  SÃO  PAULO, São 
Paulo Biblioteca Depositária: Biblioteca da Faculdade de Direito USP 

11. FERNANDES, YRAMA SIQUEIRA. “Direito à educação? Pergunta complicada (...)” O 
que pensam os professores do primeiro seguimento do ensino fundamental' 10/03/2015 153 
f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: 
http://www.dbd.puc-rio.br 

12. Celeti, Filipe Rangel. EDUCAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA: UMA DISCUSSÃO SOBRE O 
ESTADO E O MERCADO' 01/02/2011 93 f. Mestrado em EDUCAÇÃO, ARTE E 
HISTÓRIA DA CULTURA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PRESBITERIANA 
MACKENZIE, São Paulo Biblioteca Depositária: Biblioteca Central George Alexander 
Trabalho anterior à Plataforma Sucupira 

13. BUSCH, ALINE ELIANA. EDUCAÇÃO INSTITUCIONALIZADA: SERVIÇO 
PÚBLICO INAFASTÁVEL ENQUANDO EXPRESSÃO DOS VALORES 
COMUNITÁRIOS ADOTADOS DEMOCRATICAMENTE' 13/03/2015 130 f. Mestrado 
em DIREITO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL, Santa 
Cruz do Sul Biblioteca Depositária: UNISC 

14. CARDOSO, NARDEJANE MARTINS. O DIREITO DE OPTAR PELA EDUCAÇÃO 
DOMICILIAR NO BRASIL' 14/07/2016 149 f. Mestrado em DIREITO 
CONSTITUCIONAL Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, Fortaleza 
Biblioteca Depositária: Unifor 

15. COLUCCI, CAMILA FERNANDA PINSINATO. Princípio do melhor interesse da criança: 
construção teórica e aplicação prática no direito brasileiro' 21/05/2014 261 f. Mestrado em 
DIREITO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, São Paulo Biblioteca 
Depositária: Biblioteca da Faculdade de Direito da USP 

16. BARBOSA, LUCIANE MUNIZ RIBEIRO. Ensino em casa no Brasil: um desafio à escola?' 
03/06/2013 348 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO, São Paulo Biblioteca Depositária: FEUSP 

17. OLIVEIRA, WARTON HERTZ DE. LIBERDADE RELIGIOSA NO ESTADO LAICO: 
ABORDAGEM JURÍDICA E TEOLÓGICA' 01/07/2015 89 f. Mestrado Profissional em 
TEOLOGIA Instituição de Ensino: ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA, São Leopoldo 
Biblioteca Depositária: Faculdades EST 

Fonte: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
 
 

Como se constata, nenhuma delas foi defendida após a decisão do Supremo 

Tribunal Federal, ocorrida no dia 12 de setembro de 2018, de modo que o presente 

trabalho traz inegavelmente uma contribuição relevante para a pesquisa jurídica e 

acadêmica sobre o tema. 

Em levantamento no banco de teses e dissertações da Capes3, utilizando como 

palavra-chave o termo deserção, encontram-se 2 dissertações de mestrado, porém 

nenhuma delas relacionada ao tema examinado nesta tese, conforme se depreende do 

seguinte quadro: 

 
 
 
 
 
 

3 Disponível em: http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/>. Acesso em 20 out. 2018. 
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Tabela 2 – Dissertações e teses que abordam o tema deserção 
 

1. MARTINS, DANILO GUSTAVO VIEIRA. O DELITO DE DESERÇÃO EM  TEMPO  DE 
PAZ: uma proposta de descriminalização fundada no minimalismo garantista' 06/12/2016 161 
f. Mestrado em DIREITO Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA, 
Brasília Biblioteca Depositária: undefined 

2. BARROS, CARLOS ALBERTO MARTINS DE. QUESTÕES JURÍDICAS E 
ADMINISTRATIVAS NA BANDA ORIENTAL DO URUGUAI E NO EXTREMO SUL 
DO BRASIL SOB O GOVERNO DO TENENTE-GENERAL CARLOS FREDERICO 
LECOR NO PERÍODO DE 1817 A 1828: RELAÇÕES FUNCIONAIS, MODELOS 
ADMINISTRATIVOS, RECRUTAMENTO E DESERÇÕES ' 06/07/2018 184 f. Mestrado em 
DIREITO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 
Porto Alegre Biblioteca Depositária: Biblioteca da Faculdade de Direito da UFRGS 

Fonte: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
 
 

Além disso, nenhum dos trabalhos relaciona, propriamente, o tema da deserção 

com a temática educacional do homeschooling e um possível ativismo judicial, 

demonstrando, assim, que a presente pesquisa traz contribuições relevantes ao acervo 

das pesquisas já realizadas. 

O terceiro requisito trazido por Umberto Eco menciona que o estudo acadêmico 

deve ser útil aos demais pesquisadores (ECO, 2016, p. 29). A presente pesquisa, desta 

maneira, pretende ser útil por relacionar, como não foi feito antes, a discussão sobre 

homeschooling com a temática processual, através do estudo de caso do Recurso 

Extraordinário nº 888815/RS, explorando os diversos aspectos educacionais, 

processuais e políticos pertinentes. A metodologia do estudo de caso também traz a 

contribuição de evidenciar o desenvolvimento do processo, principalmente através do 

relato detalhado no capítulo 3. 

O último pré-requisito apontado por Eco como fundamental para a cientificidade 

tem a ver com o fato de o estudo servir de instrumento para verificar e/ou contestar as 

hipóteses formuladas, pois assim apresentará condições de servir de base para a 

continuidade pública, mediante novas investigações (ECO, 2016, p. 29). Conforme será 

ressaltado à frente, a metodologia do estudo de caso, que é utilizada nesta pesquisa, não 

necessariamente admite uma hipótese prévia. Pelo contrário, muitas vezes, como no 

presente caso, se coloca como um estudo exploratório de um caso que, por si só, seja 

relevante pela sua singularidade. Desta maneira, hipóteses podem surgir ao longo do 

trabalhado, mas não necessariamente de maneira prévia. 

Neste contexto, se coloca o problema da pesquisa: a superação da deserção pela 

relevância da matéria educacional é uma forma de ativismo judicial ou uma forma de 

acesso à justiça garantida pelo Supremo Tribunal Federal? 
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Assim sendo, a presente pesquisa tem como objetivo geral realizar um amplo 

estudo de caso do Recurso Extraordinário nº 888815/RS, investigando se a possibilidade 

de superação da deserção pela relevância da matéria educacional caracteriza um 

ativismo judicial ou uma forma de acesso à justiça, cuja formulação se desdobra nos 

seguintes objetivos específicos: 

a) compreender o papel da educação na formação do indivíduo e sua 

inserção na sociedade, o direito à educação e a proposta do 

homeschooling no Brasil 

b) mapear a discussão acerca do instituto da deserção, assim como suas 

formas de superação judicial, na perspectiva do ativismo judicial e do 

acesso à justiça. 

c) examinar o caso homeschooling no Brasil e os fundamentos da 

superação da deserção no Recurso Extraordinário nº 888815/RS; 

d) problematizar a discricionariedade das decisões judiciais no contexto 

da discussão do ativismo judicial, da garantia do acesso à justiça e da 

efetividade do processo. 

O trabalho pretende se inserir num espaço interdisciplinar, no qual educação e 

direito dialogam em torno de seus interesses comuns. A interdisciplinaridade, no 

contexto aqui trabalhado, deve ser entendida, em sentido amplo, como a articulação de 

diversas disciplinas do conhecimento humano, reunidas para proporcionar a melhor 

compreensão dos fatos originados de condutas jurídicas ou comportamentais, 

especialmente no que seja concernente ao Direito, enquanto ciência aplicada às relações 

humanas (BRITO; CAVALCANTI, 2017, p. 2-3). 

A busca por uma interdisciplinaridade na pesquisa jurídica parte da compreensão 

de que o Direito, como campo de conhecimento, necessita de um contato direto com as 

outras áreas do conhecimento para sua inserção mais adequada nos fenômenos sociais. 

O diálogo com as outras áreas das humanidades (dentre elas Filosofia, Educação, 

História etc.), assim como das ciências sociais (Sociologia, Antropologia, Teoria 

Política etc.) se torna necessário para a boa prática não só no campo da pesquisa 

jurídica, mas também da prática jurídica, pois o Direito se relaciona diretamente com a 

realidade social. Baptista (2007, p. 1007) observa ser indispensável que o Direito se 

abra às contribuições de outras áreas do conhecimento, até pela questão de adquirir 

maior flexibilidade na administração de seus problemas, seus paradoxos e suas crises. 
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Como bem mencionado pela mesma autora, a interdisciplinaridade demonstra 

ser necessária até mesmo para o bom conhecimento dos próprios institutos jurídicos. No 

caso em questão, não entender, por exemplo, o que é o debate educacional, o que é o 

homeschooling, e como a educação se insere centralmente no debate acerca da formação 

das pessoas, é também não entender a discussão processual suscitada no tema em 

análise. 

A pesquisadora ressalta que uma das características próprias do campo jurídico é 

a naturalização do campo jurídico, das suas práticas e dos seus conhecimentos. Portanto, 

estranhar o objeto de investigação, relativizar o campo estudado e desnaturalizar as 

práticas judiciárias e o discurso oficial do Direito seriam pressupostos de uma pesquisa 

cujo objeto seja o Direito, mas com pretensão de se apoiar na investigação da realidade 

(BAPTISTA, 2007, p. 1009). Para tanto, o diálogo com outras áreas é necessário para a 

pesquisa não ficar centrada apenas nas categorias jurídicas, mas seja também arejada 

pela discussão de outros campos do saber. 

Ainda por esta linha de pensamento, é preciso se ressaltar que, na construção da 

tese fundamentada por pesquisa jurídica informada pela interdisciplinaridade, deve-se 

fugir à prática comum no campo do direito de tratar a pesquisa como se trata a 

construção de um processo: buscar defender um ponto de vista, como se faz ao se lidar 

com a defesa de um cliente. Muito pelo contrário, a construção de uma pesquisa 

acadêmica no campo jurídico arejada pelo diálogo interdisciplinar deve ressaltar os 

pontos da discussão, e investigar profundamente todos os aspectos do debate, em vez de 

defender apenas um dos lados. Neste sentido, importantes as reflexões de Luciano de 

Oliveira, em artigo mediante o qual reflete sobre suas orientações na área da Sociologia 

Jurídica: 

É lógico que, tratando-se de uma dissertação ou tese, o autor deverá ter 
sempre presente no seu espírito que um estudo desse tipo não poderá se 
confundir com um parecer para defender o interesse de um cliente. Como 
trabalho acadêmico, ele deverá jungir-se a alguns princípios que o presidem, 
como o da objetividade e, tanto quanto possível, o da sempre problemática – 
mas no final das contas e em alguma medida incontornável – neutralidade 
axiológica. Isso não significa dizer que o pesquisador seja um sujeito 
politicamente neutro; que ele não possa ter, desde o início do seu trabalho, 
um ponto de vista a defender. Apenas quer significar que, no momento de 
colher na realidade – jurídica ou sociológica, pouco importa – os elementos 
para sustentar o seu argumento, ele deverá adotar uma postura metodológica 
neutra, condição indispensável para a elaboração de um trabalho que se 
pretenda minimamente científico, sem a qual borraríamos qualquer diferença 
entre um trabalho acadêmico e o mero discurso ideológico. 
[...] 
Falando de uma maneira bem simples, uma coisa é um advogado elaborando 
um parecer, como já disse. Outra coisa é um acadêmico sustentando uma 
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tese. No primeiro caso, a primeira lealdade do parecerista é para com o 
interesse do seu cliente; já a primeira lealdade do mestrando ou doutorando 
deverá ser para com a verdade (OLIVEIRA, 2004, p. 4). 

 
Desta maneira, vale sempre enfatizar que a presente tese é construída de modo a 

investigar, de maneira científica e analítica, as questões que envolvem o Recurso 

Extraordinário nº 888815/RS, sua temática processual e sua temática educacional. Nela 

não se pretende tomar ou defender posição específica, e sim explicitar os diversos 

elementos que constituem o debate no STF. Para tanto, é preciso delimitar a maneira 

como o processo será observado e qual a metodologia de análise que será utilizada. 

Mirian Goldenberg observa que a metodologia científica está muito além da 

mera definição de algumas regras para se desenvolver uma pesquisa. Sua proposta deve 

ser proporcionar a reflexão que leve a um olhar científico, curioso, indagador e criativo 

sobre o mundo (GOLDENBERG, 1999, p. 11). Assim, a escolha da metodologia 

pressupõe a maneira com que se olha o mundo. O diálogo com a Educação e a Filosofia 

para pensar a temática processual é uma opção que ajuda a vislumbrar o campo jurídico 

muito mais sintonizado com a realidade do mundo atual. Daí o fato de se ter optado pela 

pesquisa qualitativa. A mesma autora observa que a abordagem qualitativa permite aos 

pesquisadores adotarem uma postura diferenciada daqueles que defendem um modelo 

único de pesquisa para todas as ciências, pois as diversas áreas têm sua especificidade, 

pressupondo metodologia própria (GOLDENBERG, 1999, p. 16-17). 

Já Antonio Henriques e João Bosco Medeiros (2017, p. 32) entendem que a 

metodologia leva ao direcionamento do espírito do pesquisador no momento mesmo em 

que ele está procedendo à investigação de verdade, pois o método científico é a lógica 

mais apropriada para justificar ou rejeitar determinado conhecimento em vias de estudo. 

Neste sentido, a definição de determinada metodologia vai abarcar diferentes frentes, 

englobando métodos, técnicas e maneiras de pensar do pesquisador. A metodologia é 

que distingue a pesquisa científica de uma simples opinião emitida e o que difere a 

pesquisa do senso comum. 

Trata-se de unir o pensamento e a prática em busca de abordar determinada 

realidade, pois consiste na adoção de um método baseado em fundamentos teóricos, de 

técnicas que permitam operacionalizar o conhecimento e da criatividade do pesquisador, 

demonstrando sua sensibilidade em lidar com o fenômeno pesquisado. Com essa 

definição, valoriza-se a figura do pesquisador, sujeito cuja linha de atuação tem por 
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obrigação evitar qualquer suspeição sobre seu trabalho acadêmico (MINAYO apud 

HENRIQUES; MEDEIROS, 2017, p. 32). 

No caso da presente pesquisa, entende-se que ela se insere dentro do que é 

denominado, em geral, de método monográfico ou estudo de caso. O método 

monográfico, conforme proposto por Henriques e Medeiros (2017, p. 45-46), é aquele 

que aprofunda o enfoque de um caso com representatividade em um conjunto de 

fenômenos, podendo estender suas conclusões para casos semelhantes, com as devidas 

adaptações. Portanto, o que define um estudo de caso é sua capacidade de ser 

representativo. Os elementos de representatividade agem de modo a servir de parâmetro 

para interpretações além do próprio estudo realizado. No caso em questão, a própria 

repercussão geral, assim como a existência de peculiaridades que podem motivar 

situações semelhantes (a superação da deserção pela relevância da matéria), 

demonstram, a priori, o poder de repercussão deste caso. 

Importante ressaltar, como observa Maira Rocha Machado (2017) em um dos 

poucos artigos exclusivamente metodológicos sobre o uso do estudo de caso nas 

pesquisas no campo jurídico brasileiro, que é preciso delimitar bem o que se quer 

significar como “caso”, pois a palavra é amplamente utilizada na linguagem comum do 

meio jurídico. A autora explica que caso é extremamente familiar no mundo jurídico, 

embora apresente conceitos que variam consideravelmente, seja para delimitar uma área 

de interesse ou atuação, para servir de ilustração de determinada argumentação, para 

indicar a abertura de possibilidades de aplicação de um instituto, para justificar uma 

experiência didática ou, como ocorre no presente texto, para circunscrever o objeto de 

uma pesquisa. Conforme se constata, as concepções de “caso” como um instrumento, 

dentro do senso comum, para exemplificar algo, para ilustrar, para especificar não é o 

aqui proposto, quando se pensa na metodologia específica do estudo de caso, pois a 

ideia é a representação de um fenômeno jurídico, a partir de um elenco de dados e 

informações obtidos em pesquisa sistemática (MACHADO, 2017, p. 357). 

Dentro da concepção aqui proposta, o caso deve buscar a representação de um 

fenômeno jurídico. Por isto, a seleção do caso é um dos elementos mais importantes. 

Não é qualquer um que pode ser considerado representativo, e não é qualquer olhar 

sobre o caso que vai demonstrar a sua representatividade. A autora lembra ainda que o 

estudo de caso precisa caracterizar uma estratégia metodológica muito bem definida e 

dentro de determinada especificidade, oferecendo condições de o pesquisador se 
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debruçar sobre o fenômeno estudado a partir de diversas fontes e perspectivas 

(MACHADO, 2017, p. 361). 

A metodologia do estudo de caso tem origem na pesquisa médica, e sua 

transposição para as ciências sociais tiveram como consequência a necessidade de 

reflexões metodológicas. A partir desta transposição, o estudo de caso foi aos poucos se 

tornando uma das principais ferramentas de pesquisa qualitativa no Direito. 

Por ser uma análise holística, como considera Mirian Goldenberg (1999, p. 33- 

34), o estudo de caso pressupõe uma pluralidade de frentes de análise. Para cada 

problema levantado na pesquisa, é preciso encontrar soluções teóricas, assim como 

domínio do debate de diferentes assuntos, provocando diferentes abordagens durante a 

pesquisa. Para as questões educacionais suscitadas no processo, o entendimento dos 

diferentes argumentos, o levantamento acerca de referências bibliográficas ligadas à 

matéria educacional. 

Para as questões processuais, em especial a deserção, objeto principal desta 

pesquisa, a investigação detalhada dos debates processuais e das referências 

bibliográficas de cunho jurídico, justificando o exposto por Goldenberg (1999, p. 33- 

34), quando observa não ser possível estabelecer regras precisas sobre o estudo de caso, 

pois cada entrevista ou observação tem seu grau de especificidade em função do tema 

em estudo, da abordagem do pesquisador e da contribuição dos sujeitos pesquisados. 

Daí o entendimento de que, a partir do estudo de caso, diversos assuntos ligados à 

matéria processual (deserção, acesso à justiça, ativismo judicial), ao estudo do STF, à 

educação, ao homeschooling, podem ser explorados. 

Um dos aspectos cruciais do estudo de caso é sua delimitação, ou seja, a 

definição de onde começa e termina o caso, pelo entendimento do que, de fato, faz parte 

dele. Maira Machado (2017, p. 361) observa que o estudo de caso implica a 

investigação profunda do fenômeno a ser pesquisado, mediante fontes e perspectivas 

variadas, com a necessidade precípua de se estabelecer um recorte do caso e definição 

de suas fronteiras. No caso abordado na presente tese, por ser um acórdão específico, o 

trabalho de delimitação é mais simples. Entretanto, o desafio maior é delimitar o que se 

pretende verificar no caso. Na linha do observado pela autora, cabe lembrar que o 

estudo do acórdão em questão se justifica por ser um mergulho profundo no processo 

em questão, emergindo o desafio de delimitar fronteiras para os temas que compõem o 

processo, a fim de proporcionar a análise do caso em si com maior assertividade. 
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Maira Machado (2017, p. 362) observa ainda que, na construção de uma 

pesquisa, pode-se optar pela prevalência entre uma pesquisa de caráter dedutivo ou 

indutivo. O caráter dedutivo implica a identificação, até mesmo antes da seleção do caso 

a ser investigado, das proposições teóricas ou empíricas que se quer verificar. Já no caso 

do caráter indutivo, não há a necessidade precípua de se elaborar uma hipótese de 

pesquisa. Buscam-se formulações, a serem enunciadas no corpus empírico em 

observação, cuja aplicação possa ser testada em outras pesquisas. Se bem que, mesmo 

nas pesquisas indutivas, cabe a formulação de hipóteses que posteriormente podem ser 

confirmadas ou não. 

A pesquisa pertinente a esta tese segue um caminho prevalentemente indutivo, 

ou seja: o trabalho não parte de afirmações, teóricas ou empíricas, que se pretende 

verificar. Existem, sim, algumas perguntas que motivam o trabalho, mas não se trata de 

hipóteses previamente construídas, que se pretende verificar. Antes disso, são 

inquietações em relação ao caso que constituem, como dito, a antecipação de alguns 

elementos, de algumas perguntas, suscitadas pelo próprio caso, pelo interesse por ele 

despertado. 

Ressalte-se, ainda na linha de pensamento da autora, que o próprio caso, por  

suas peculiaridades, pode motivar a pesquisa. Em alguns estudos de caso, a investigação 

anterior em relação a uma temática específica, ou uma hipótese anterior já formulada, 

leva ao estudo de caso, que serve como exemplo paradigmático e representativo para 

confirmar ou não a hipótese. Um segundo caminho de pesquisa surge quando o próprio 

caso, pela sua peculiaridade, desperta o interesse da pesquisa sobre ele. O caso, neste 

caminho, não serve para confirmar ou refutar uma hipótese, e sim para criar hipóteses, 

perguntas, a serem criadas na própria investigação do caso (MACHADO, 2017, p. 363- 

364). 

Na presente tese, pode-se dizer que a pesquisa se encontra numa situação na qual 

justamente o caso se impõe sobre a pesquisa, ou seja, as próprias peculiaridades do caso 

justificam o interesse de pesquisa sobre ele. O caso em si, por ser o primeiro julgamento 

levado ao Supremo Tribunal Federal acerca do homeschooling, já incitaria atenção 

necessária acerca de juristas, educadores e todos os interessados em investigar a 

temática educacional no Brasil. Além disso, o fato de o caso trazer a peculiaridade de 

uma deserção pela relevância da matéria educacional faz com que mereça atenção 

especial no seio da pesquisa. O trajeto feito, então, é aquele que Maira Machado 
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descreve como do caso à pesquisa, em que o próprio conhecimento do tema e a 

curiosidade que ele desperta levam à pesquisa (MACHADO, 2017, p. 364-365). 

Este tipo de inquietação inicial é comum nas pesquisas que envolvem o campo 

do Direito, quando realizadas por seus agentes: um processo, uma decisão ou uma 

vivência profissional despertam o interesse naquilo que constituirá a pesquisa. Cabe, 

então, pensar na estratégia a ser adotada, para que ela vá além de mera curiosidade, e se 

concretize, com método, numa real investigação acadêmica. São úteis, neste contexto, 

pesquisas exploratórias que ajudem na compreensão do tema – pois nada adianta um 

estudo profundo sobre o caso, se o pesquisador não conhece a respectiva temática. 

O estudo exploratório é comumente realizado por meio de referências 

bibliográficas que contribuam para ampliar a compreensão sobre determinado fenômeno 

no âmbito da pesquisa. São leituras que ajudam a ter uma visão ampla do fenômeno, 

lembrando-se que o estudo de caso se constitui como, já dito, uma análise holística 

abrangente sobre o tema. Estas leituras devem procurar abranger o acervo de 

conhecimento até então disponível sobre o tema, intencionando descobrir que outros 

aspectos ainda possam ser desvendados dentro de determinado campo (MACHADO, 

2017, p. 365; 366). 

A partir desta introdução, torna-se possível descrever a linha de abordagem desta 

tese, dividida em quatro capítulos, mediante os quais se pretende abranger a relevância 

do conteúdo em discussão. 

Os dois primeiros capítulos tratam justamente do estudo exploratório acima 

mencionado, o primeiro sobre a educação, e o segundo sobre a deserção e o possível 

ativismo judicial. 

O capítulo 1 consiste em esboçar o panorama da educação, do direito à educação 

e do homeschooling ao longo da história e na contemporaneidade, com base numa 

revisão bibliográfica consistente sobre estes temas. Vale esclarecer que a citada visão 

panorâmica tem o cuidado de não tentar ser tão abrangente que não conseguiria focar 

em nada, conforme nos alerta Umberto Eco (2016, p. 10-13), pois o objetivo do capítulo 

é trazer elementos que ajudem, de maneira exploratória, a compreender o papel da 

educação na formação do indivíduo e sua inserção na sociedade, o direito à educação e a 

proposta do homeschooling. 

Na primeira etapa do capítulo 1, é explorado, através da obra de diversos 

pensadores, o papel da educação na formação do indivíduo e na sua inserção na 

sociedade. Nesta exploração teórica, é possível constatar os conflitos, ao longo da 
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história do pensamento ocidental, quanto aos diversos modelos da educação, em 

especial quanto à educação formal mediatizada por instituições de ensino, e quanto à 

educação fornecida pelos pais ou pela comunidade. A segunda etapa enfoca o direito à 

educação dentro do contexto brasileiro, ao tratar do acervo de legislações brasileiras ao 

longo da história e as recentes discussões acerca deste direito na doutrina e no direito 

pátrio. Já a terceira etapa traz a conceituação do homeschooling, o debate sobre o 

assunto no país e no mundo a partir de suas origens, e como ele é defendido no Brasil. 

Algumas discussões e seus desdobramentos a serem desenvolvidos são: O que é o 

homeschooling? Quais discussões já existiram sobre ele no Brasil? Como se manifestam 

seus defensores e opositores? 

Boa parte do capítulo 1 se desenvolve como uma revisão bibliográfica sobre os 

temas abordados. Trata-se de pesquisa bibliográfica cuja finalidade é conhecer a 

contribuição científica sobre os temas em comento, no sentido de referenciar 

adequadamente a pesquisa em questão (OLIVEIRA, 2001, p. 63). Desta maneira, 

pretende-se neste capítulo mapear contribuições para o entendimento da educação e do 

homeschooling no Brasil e no mundo. Reconhece-se a necessidade de melhor 

compreender a constituição do homeschooling como matéria de relevância a ponto de 

justificar a repercussão geral dada pelo STF, assim como a superação da deserção, 

mediante uma análise holística, abrangente e interdisciplinar. 

O estudo bibliográfico é um dos recursos mais frequentemente utilizados pelo 

pesquisador, como fonte de investigação ou como fonte auxiliar de pesquisa. A proposta 

é selecionar informações em livros, artigos, documentos etc. que estejam coerentes com 

objeto da pesquisa, no sentido de proporcionar a construção de hipóteses, a formulação 

do problema a ser estudado pela pesquisa, sua análise e diagnóstico. Portanto, trata-se 

de instrumento indispensável para o trabalho acadêmico (HENRIQUES; MEDEIROS, 

2017, p. 106-107). No que tange especificamente ao estudo bibliográfico desenvolvido 

no capítulo 1, existe a proposta de também se constituir numa investigação de caráter 

teórico-filosófico, pois lida com os diversos conceitos de educação e suas implicações 

na temática do homeschooling. 

O capítulo 2 também está fundamentado em pesquisa bibliográfica, com recorte 

jurídico-doutrinário. O capítulo é dividido em duas partes principais. A primeira delas 

mapeia a discussão acerca do instituto da deserção, assim como suas formas de 

superação (grifo deste trabalho). O que é a deserção? Como a doutrina brasileira trata do 

tema? É possível superá-la? Existem precedentes de superação da deserção justificada 
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pela relevância da matéria? Já a segunda etapa consiste num mapeamento mais 

profundo do debate acerca das superações da deserção. Seria este um caso de acesso à 

justiça ou ativismo judicial? Como é possível definir acesso à justiça na doutrina 

brasileira? Como é possível definir ativismo judicial? 

O capítulo 3 consiste no estudo de caso stricto sensu, ou seja, no relato  

detalhado do caso. Elabora uma narrativa detalhada do Recurso Extraordinário nº 

888815/RS, desde sua origem até o julgamento no Supremo Tribunal Federal, 

explicitando os argumentos levantados pelas partes envolvidas em cada etapa do 

processo, a questão da deserção, sua superação e o debate entre os ministros sobre o 

processo e, por fim, o acórdão e as divergências entre o voto do Relator, o Ministro 

Roberto Luís Barroso, e os demais ministros envolvidos. 

Sendo estudo de caso pertinente a processo judicial do Supremo Tribunal 

Federal, este capítulo se caracteriza como uma pesquisa documental, que tem como 

fonte um processo judicial. Importante ressaltar, neste contexto, que a pesquisa em 

processos judiciais é um tipo específico de pesquisa documental: 

O levantamento de dados em autos de processos judiciais é uma vertente da 
técnica “pesquisa documental”, utilizada e desenvolvida principalmente em 
pesquisas das áreas de história e ciências sociais. Como tal, ela reproduz o 
potencial e as limitações inerentes a essa técnica, com as peculiaridades 
tópicas da área do direito e da produção de conhecimento jurídico. Por um 
lado, a fonte é abundante e relativamente acessível; por outro, a forma pela 
qual os dados se apresentam e sua função na pesquisa exigem conhecimento 
e técnicas especiais para coleta e análise das informações. A pesquisa 
documental admite ser trabalhada em investigações de perfil qualitativo, mais 
comuns na história e nas ciências sociais, e também de natureza quantitativa 
(SILVA, 2017, p. 277). 

 

A pesquisa documental se assemelha à bibliográfica, mas existem diferenças 

importantes entre elas: 

Em relação à formulação do problema de pesquisa, não é demais o alerta de 
Gil (2016a, p. 66), que considera que, tanto na pesquisa bibliográfica quanto 
na documental, ela pode “mostrar-se muito diferente”, visto que a  maioria 
das pesquisas bibliográficas é de cunho exploratório, “não tendo como 
objetivo fornecer resposta definitiva ao problema, mas sim ao seu 
aperfeiçoamento”; a pesquisa documental, no entanto, é em geral “descritiva 
ou explicativa, requerendo, portanto, um problema mais claro, preciso e 
específico” (HENRIQUES; MEDEIROS, 2017, p. 106-107). 

 

Para a pesquisa documental, a delimitação do problema de pesquisa, como 

mencionado ao longo desta introdução, se faz mais necessária. Quanto melhor a 

delimitação da pesquisa, melhor se olhará para o documento. Na pesquisa documental 

no âmbito jurídico, é preciso utilizar-se do já mencionado estranhamento em relação ao 
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documento utilizado para análise, sob pena de não ser observado com o olhar científico 

necessário (grifo deste trabalho). Neste contexto: 

Os documentos são sem dúvida alguma a principal fonte da pesquisa 
empírica em Direito. Uma primeira dificuldade quanto a esta estratégia de 
pesquisa reside no fato de que nós, juristas, somos tão íntimos dos 
documentos, que somos capazes de mobilizá-los sem nem nos darmos conta 
de que o que temos em mãos é um documento e que assim deve ser tratado. 
Acredito que essa invisibilidade não é resultante apenas da nossa falta de 
maturidade enquanto pesquisadores, mas que se consolida ainda durante a 
graduação em Direito, quando temos um íntimo contato com documentos que 
sequer nos são apresentados formalmente como tal. Simplesmente lidamos 
com eles sem nem pensar no que são ou de onde vêm. Explico: começamos a 
graduação e tão logo somos iniciados nas disciplinas de recorte dogmático, 
acessamos aos códigos e a outras compilações normativas e doutrinárias, que 
nos são apresentados como ferramentas de trabalho, nunca como  
documentos. Atos normativos, todavia, são documentos, assim como as 
decisões judiciais (sentenças ou acórdãos). No caso das últimas, tanto pior, 
posto que vamos aprendendo a pesquisar, coletar e selecionar a  
jurisprudência durante os programas de estágio, com a ajuda de quem 
também aprendeu a fazê-lo na prática. A doutrina tampouco consegue ser 
observada por nós como documento. Talvez tenhamos algum grau de 
consciência quanto aos instrumentos de determinados atos e negócios 
jurídicos, em especial quando o documento é central em um litígio e estamos, 
por exemplo, a procurar uma nulidade. Temos muita dificuldade, contudo, 
para aplicar uma técnica de pesquisa rigorosa, ou mesmo um raciocínio 
jurídico mais preciso, frente a documentos como uma lei, uma decisão 
judicial, os autos de um processo ou uma publicação de natureza doutrinária 
(REGINATO, 2017,p. 189-190). 

 

O processo judicial é, então, formado por diversos documentos: petição inicial, 

contestação, petições de diversas naturezas, recursos de diversos tipos, contrarrazões, 

despachos, decisões, acórdãos, votos, provas, dentre outros. Cada um destes 

documentos tem suas peculiaridades, produzidos por diversos agentes, cada um com sua 

peculiaridade, mas agrupados no mesmo documento, um todo maior, que é o processo 

judicial. 

O objetivo deste terceiro capítulo é, então, não só realizar uma descrição do 

processo judicial, o relato do Recurso Extraordinário nº 888815/RS, mas encarar cada 

etapa do processo, cada peça, como documento produzido por agente específico, com 

fim específico, articulando nele recursos diferentes, cada um com suas peculiaridades. 

Por fim, o capítulo 4 pretende conectar os três capítulos anteriores, tendo como 

base a crítica da doutrina e de Lenio Streck sobre a discricionariedade das decisões 

judiciais. Para tanto, trata da temática da deserção como colocada no relato do caso 

(capítulo 3), explicitando os diversos pontos do debate, e a relevância da matéria 

educacional (capítulo 1), e analisando se, no caso concreto, é possível caracterizar um 

ativismo judicial ou uma forma de garantia do acesso à justiça, por meio da efetividade 

do processo (capítulo 2). 
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Nas conclusões, articulam-se considerações sobre os objetivos da tese em 

resposta ao problema da pesquisa. 
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1 A EDUCAÇÃO E O HOMESCHOOLING: O PAPEL DA EDUCAÇÃO NA 

FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO, O DIREITO À EDUCAÇÃO NO BRASIL E A 

DISCUSSÃO ACERCA DO ENSINO DOMICILIAR 

 
O presente capítulo tem como objetivo realizar uma investigação acerca da 

educação, do direito à educação e do homeschooling. Busca trazer elementos que 

ajudem, de maneira exploratória, a compreender o papel da educação na formação do 

indivíduo e sua inserção na sociedade, o direito à educação e a proposta do 

homeschooling. 

O capítulo tem como perspectiva conceituar o direito à educação e confrontar, ao 

longo da história do pensamento ocidental, as diferentes perspectivas filosóficas acerca 

da ideia de uma educação institucionalizada na escola, ou desenvolvida em casa. Este 

primeiro capítulo, como apontado na introdução, se justifica pelo fato de, não só o caso 

em questão ter como tema central o homeschooling, mas principalmente pelo fato de o 

vício processual estudado, a deserção ter sido superada pela relevância da matéria 

educacional, sendo o objeto de estudo desta tese a possibilidade de superação de vício 

processual pela relevância da matéria. 

Em decisão que superou a deserção, o Ministro Roberto Barroso expôs o 

seguinte: 

Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso 
extraordinário. Na situação concreta, o recorrente recolheu as custas federais 
e o porte de remessa e retorno, deixando de acudir às custas estaduais. Tendo 
em vista a excepcional relevância da matéria de fundo e o interesse público 
na sua definição, supero tal vício formal para permitir o pronunciamento de 
mérito do STF sobre o tema (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 
888815/RS). 

 

Como se pode constatar, e conforme será explorado no capítulo 3 quando for 

desenvolvido o histórico do processo, a justificativa oficial para a superação de um vício 

processual que, em teoria, deveria ter impedido o recurso extraordinário, foi a 

“excepcional relevância da matéria de fundo e o interesse público na sua definição”. 

Desta maneira, duas questões se colocam em relevância: 1) porque a matéria 

educacional, e em especial o homeschooling, possui excepcional relevância da matéria 

de fundo?; 2) em que se constitui o interesse público, em sua definição, quanto à 

matéria? 

Partindo de tais perguntas, o presente capítulo se estrutura de modo a realizar 

tanto uma investigação filosófica acerca do papel da educação na formação do 
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indivíduo, assim como explorar o direito à educação na sociedade brasileira, e como o 

homeschooling se encaixa em nossa sociedade durante este debate. 

Na primeira etapa do capítulo, é explorado, através da obra de diversos 

pensadores, o papel da educação na formação do indivíduo e em sua inserção na 

sociedade. Nesta exploração teórica, é possível visualizar os conflitos quanto aos 

diversos modelos da educação, em especial quanto à educação formal prestada por 

instituições de ensino, e quanto à educação dada pelos pais ou pela comunidade. 

Esta parte se debruça em um viés filosófico. Como nos aponta Carlos Alberto 

Lima de Almeida, em artigo sobre homeschooling, é necessário lembrar que muitas 

vezes um tema tratado como novo, na realidade, pode se relacionar a questões já 

discutidas muitas vezes ao longo da história: 

Logo, não é nova a questão que será julgada pelo Supremo Tribunal Federal. 
Ao contrário, como educar crianças e qual o papel reservado aos pais, à 
sociedade e ao próprio Estado sempre estiveram presentes na história da 
humanidade. 
ANTUNES (2001, p. 16) afirma que “é importante às vezes acreditarmos que 
o “novo” em educação muitas vezes não é assim tão novo. Isto nos ensina 
que educar, em muitas circunstâncias, é simplesmente fazer de maneira nova 
algumas coisas que há muito tempo se ensina” (ALMEIDA, 2018, p. 121). 

 
A questão aqui investigada, portanto, retoma a tradição de discussões acerca do 

papel da educação na formação do indivíduo, e do papel da família e do Estado nesta 

formação. 

Uma segunda etapa do capítulo explora o direito à educação dentro do contexto 

brasileiro. Esta etapa trata da inserção do direito à educação nas legislações brasileiras 

ao longo da história, e as recentes discussões acerca deste direito na doutrina e no 

direito pátrio. 

Por fim, a terceira etapa traz a conceituação do homeschooling, além da 

atualização do seu debate no país e no mundo, suas origens e como ele é defendido no 

Brasil. O que é o homeschooling? Que discussões já existiram sobre ele no Brasil? O 

que dizem seus defensores e opositores? 

 
1.1 A educação na formação do cidadão 

 
 

O art. 205 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB 

1988) define que “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 
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para o trabalho” (BRASIL, 1988). Desta maneira, na ordem constitucional brasileira já é 

possível notar um destaque para o papel formativo da educação, tanto no 

desenvolvimento das pessoas, quanto de toda sociedade, através do preparo para o 

exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. 

Ao se verificar alguns aspectos mais relevantes da educação, nota-se que ela 

permite o exercício pleno da cidadania, da dignidade e da liberdade, além de contribuir 

para se alcançar a felicidade, conforme previsto no texto constitucional. Ao longo da 

história, diversos pensadores se debruçaram sobre este papel formativo da educação, 

quanto à contribuição da educação na preparação dos sujeitos para o exercício do 

convívio social. 

Portanto, torna-se importante abordar neste capítulo como alguns pensadores, 

filósofos e educadores contribuíram de diversas maneiras para entender que a educação 

possui papel fundamental na formação do indivíduo e da sociedade, ou seja, como que 

ela cumpre sua função pública. Qual o papel da escola neste cenário? É possível pensar 

em alternativas à escola na formação educacional, como o homeschooling? Em nível 

mundial, são discutidos os impactos que a globalização vem exercendo sobre as 

propostas da educação, neste caso considerada como uma mercadoria. Na perspectiva 

brasileira, é discutida sua presença filosófica na CRFB 1988, enquanto contribuição 

para a formação da cidadania. Tal responsabilidade é compartilhada pela ação docente, 

haja vista o trabalho de conscientização a ser feito cotidianamente ao longo do 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. 

Para o filósofo Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), um dos principais 

pensadores da Europa ocidental, a educação tem papel fundamental no processo de 

formação do cidadão. Em sua principal obra acerca da educação, chamada Emílio ou da 

Educação, Rousseau defende que a educação deve preservar os elementos bons da 

criança, que são corrompidos ao longo da vida. O tratado, publicado em 1762, consiste 

em um romance pedagógico, no qual é descrito o processo educacional de um jovem 

aristocrata chamado Emílio, desde o seu nascimento até o seu casamento. Emílio parte 

do pressuposto da obra de Rousseau, já tematizado nos livros Discurso sobre a origem e 

os fundamentos da desigualdade entre os homens (ROUSSEAU, 1978a) e Do contrato 

social (ROUSSEAU, 1978b), de que o homem, ao contrário do que defende outros 

contratualistas, como Hobbes, nasce como bom, e que há um processo de corrupção do 

homem pela sociedade. Desta maneira: 
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A posição de Rousseau é radicalmente oposta: para ele, a “possessividade” 
não é um atributo natural e eterno do indivíduo, mas apenas uma de suas 
virtualidades, que pode ou não ser atualizada pelo processo de socialização. E 
é exatamente para demonstrar isso – e, desse modo, para refutar a concepção 
hobbesiana em seu próprio terreno, que Rousseau sugere sua peculiar 
concepção de “estado de natureza”. Ele a sugere explicitamente como uma 
abstração que, ao eliminar todas as determinações que advêm ao homem do 
processo de socialização, seja capaz de restituir uma imagem adequada do 
“indivíduo natural” [...] Para Rousseau, portanto, o importante é mostrar que 
esse indivíduo “natural” não é de modo algum o lobo de seu semelhante, não 
é um ser que se oriente exclusivamente conforme interesses egoístas. 
[...] 
O traço que mais acentuadamente distingue a antropologia de Rousseau 
daquele de Hobbes e Locke, contudo, é uma compreensão profundamente 
dinâmica do homem. Esse dinamismo aparece já no nível biológico, na 
medida em que Rousseau atribui ao homem um polimorfismo instintual: “se 
cada espécie possui apenas o seu próprio instinto, o homem – não tendo 
talvez nenhum que lhe pertença exclusivamente – apropria-se de todos. Mas é 
com o processo de socialização que tal dinamismo se revela permanente.  
Esse processo, ao retirar o homem do seu isolamento no estado natural e ao 
torná-lo dependente dos outros homens, transforma-o radicalmente, 
atualizando a sua essência, que existia apenas em potência no período pré- 
social. Por meio da atividade, do trabalho coletivo, o homem que se socializa 
vai adquirindo não apenas novas determinações, que não possuía no estado  
de natureza, mas ao mesmo tempo articula de modo diverso a sua gama 
instintual polimórfica” (COUTINHO, 1996, p. 8-9). 

 

Sendo a compreensão dinâmica do homem, sua potência para a mudança e para 

o aperfeiçoamento as principais características do homem, pode-se entender a função da 

educação na obra de Rousseau. É por meio da educação que o homem se aperfeiçoa e 

tem contato com a vida social, e ela que evitará que a sociedade corrompa o homem em 

seu processo formativo. 

Rousseau menciona a educação como um bem vital para a humanidade, quando 

afirma o seguinte: “Nascemos fracos, precisamos de força; nascemos desprovidos de 

tudo, temos necessidade de assistência; nascemos estúpidos, precisamos de juízo. Tudo 

o que não temos ao nascer, e de que precisamos adultos, é-nos dado pela educação” 

(ROUSSEAU, 1995, p.10). Por outro lado, o mesmo autor não considera apenas a 

educação escolarizada como vital para o ser humano, quando critica os colégios de sua 

época nos seguintes termos: 

Não encaro como uma instituição pública esses estabelecimentos ridículos a 
que chamam colégios. Não levo em conta tampouco a educação da  
sociedade, porque essa educação, tendendo para dois fins contrários, erra em 
ambos os alvos: ela só serve para fazer homens de duas caras, parecendo 
sempre tudo subordinar aos outros e não subordinando senão a si mesmo 
(ROUSSEAU, 1995, p.14). 

 
Tal situação vem ao encontro da premissa de Rousseau de que “tudo degenera 

nas mãos do homem”, quando alega que o homem “não quer nada como o fez a 
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natureza, nem mesmo o homem”. Para o autor, “percebe-se que existe uma tendência 

[do homem] de transformar tudo quanto existe, aplicando a maneira pessoal do 

transformador, somente pelo fato de não aceitar o que foi criado por outro, antes dele” 

(ROUSSEAU, 1995, p.9).Note-se aí, então, a função preponderante da educação para 

Rousseau na formação da sociedade. A educação será a base de uma sociedade, pois ela 

ajudará os homens a se constituírem enquanto cidadãos: 

[...] é a educação que deve dar às almas a forma nacional e dirigir de tal 
forma suas opiniões e seus gostos, que elas sejam patriotas por inclinação, 
por paixão, por necessidade. Uma criança, abrindo os olhos, deve ver a pátria 
e até a morte não deve ver mais nada além dela (ROUSSEAU, 1995, p. 12). 

 
Sendo vital para a formação da pátria, cabe-nos entender como Rousseau via as 

escolas de seu tempo. Conforme observa Edson Prado de Andrade, havia uma 

insatisfação do autor com as escolas, levando-o a propor outro modelo educacional: 

Rousseau estava desanimado e decepcionado com os colégios que ele 
conhecia, porque não instilavam nos alunos a noção de dever para com a 
Pátria, com a Nação, mas apenas noções de aprendizados com vistas ao 
interesse estritamente individual [...] A educação dos colégios de seu tempo 
favorecia o desenvolvimento de indivíduos irresponsáveis, voltados para si 
mesmos, egoisticamente, sem que tenham aprendido na prática a 
reciprocidade moral, ou seja, o sentido da prática de cidadania (ANDRADE, 
2014, p. 182-183 – grifos do original). 

 

Verifica-se, então, na obra de Rousseau, a tendência de considerar a educação no 

centro do debate acerca da formação da sociedade, mas também a crítica ao modelo 

educacional adotado. A educação não deveria ser vista como bem individual, mas sim 

como instrumento de formação da sociedade e da Nação. A educação deveria existir 

para reforçar os lados bons, naturalmente constituídos, do homem, e não para reforçar 

os lados ruins e individualizantes de sua constituição. 

No Direito brasileiro, conforme a CRFB 1988, a educação é um direito de todos, 

cabendo ao Estado e à família promovê-la com a colaboração da sociedade. Se a 

Constituição Brasileira enfoca, assim como Rousseau, a educação como componente 

vital para se atingir o exercício da cidadania e, consequentemente, a preparação para o 

exercício da vida plena, não se pode prescindir de sua busca a fim de alcançar uma 

sociedade justa e livre. 

Em busca da felicidade, o ser humano cultiva outros ideais e necessita de 

instrumentos para compor o mínimo existencial que lhe dignifique nos termos do 

previsto em nossa Constituição Federal. Assim, não foi à toa que a dignidade da pessoa 

humana tomou lugar ao lado de outros fundamentos do Estado Democrático de Direito, 
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tais como: a soberania, a cidadania, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e 

do pluralismo político expressos no artigo 1º de nossa Carta Magna. 

Nesse diapasão, embora se entenda o homem como criador de suas ideias e 

responsável por seus atos, o Estado se apresenta, entre tantas responsabilidades, com a 

obrigatoriedade de ser o provedor de, pelo menos, a educação fundamental, atuando 

como se fosse extensão da família. Torna-se, portanto, diretamente responsável pela sua 

sobrevivência, o que vai lhe arremessar para ser o protagonista de proporcionar a 

felicidade de todos. Karl Popper discorda do desempenho desse papel, ao afirmar que “o 

Estado não deve intervir na educação pública, porque viria a impor sua verdade e 

impedir a crítica. [...]”. Para o filósofo, “não somente o Estado não deve educar os 

cidadãos, mas também não deve ocupar-se da formação da classe dirigente” (POPPER 

apud MARIN; DASEN, 2008, p. 18). 

A ideologia neoliberal de Popper considera a educação como mera mercadoria 

que, para ser adquirida, teria de ser provisionada pelas famílias diante dos recursos 

disponibilizados pela iniciativa privada. O filósofo, neste caminho, gozaria de certa 

credibilidade perante os defensores do homeschooling, pois entende ser nociva à 

liberdade social a educação considerada como monopólio do Estado, por manter nele a 

centralização das ideias passadas aos cidadãos durante seu processo formativo. Uma 

visão contrária, porém, defenderia que o maior beneficiado com a educação popular 

ampla, geral e irrestrita é o próprio Estado, devido ao salto qualitativo que 

proporcionará na construção da dignidade humana, como uma das aspirações mais 

relevantes para a população de determinado país. 

Marin e Dasen (2008, p. 23-24) destacam a necessidade de se olhar a educação 

como serviço público, produto do desenvolvimento da democratização, desviando-se a 

discussão econômica para o espaço político, pois a mesma deve ser reconhecida como 

direito humano fundamental, resultado da conquista histórica que vai construir a 

identidade e a dignidade humana. 

As questões até agora mencionadas vão permear os aspectos em discussão na 

presente tese. Ao longo dos próximos tópicos, serão abordados mais alguns pontos 

relevantes para este debate. No primeiro tópico, aborda-se a educação como direito 

fundamental no sentido de contribuir com o desenvolvimento social dos cidadãos. Logo 

adiante, o segundo tópico enfoca as interfaces da educação no ambiente impactado pela 

globalização e pelo desenvolvimento econômico. Durante o desenvolvimento do 

terceiro tópico, abordam-se as virtualidades da educação no sentido de proporcionar ao 
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ser humano a capacidade de desenvolver suas ideias e, assim, torná-lo agente 

transformador de sua realidade. As considerações finais enfatizam os aspectos mais 

relevantes do presente capítulo, abrindo a possibilidade de haver novos percursos para o 

enfoque de tão relevante tema. 

 
1.1.1 Educação enquanto direito fundamental, humano e social 

 
Conhecer as potencialidades humanas fora das experiências vividas ao longo dos 

tempos acaba por dificultar a elaboração de conceitos. No entanto, em relação à 

educação, acredita-se que, embora não se tenha chegado a um conceito único e 

universal, ela possa ser considerada um bem comum a toda a humanidade, pois tem o 

condão de levar as pessoas a conquistar dignidade e preparo para a vida cotidiana, 

condições inerentes à vida em sociedade. 

Pela diferença de culturas nos diversos países, não se consegue avaliar sua 

importância com os mesmos parâmetros em quaisquer sociedades, mas é facilmente 

constatável que todas as pessoas precisam buscá-la, independentemente do tipo de 

sociedade onde vivam, contribuindo, assim, para considerá-la, com certeza, como 

direito fundamental para o homem. Em muitas sociedades, a busca por este direito se 

concretiza com o compromisso estatal de proporcionar educação em escala democrática. 

Nestas sociedades, a permissão ou não da prática do homeschooling pode aparecer  

como questão a ser discutida dentro da perspectiva do direito à educação, ao se entender 

os diferentes caminhos que podem levar à concretização deste direito, seja pela via 

estatal ou pela educação ministrada pela família ou pela comunidade. 

O próprio sentimento e a consciência de que deve ser perseguida como bem 

inalienável da vida, portanto indispensável ao ser humano em todas as etapas de sua 

existência, se dissemina para o fato de que deve haver respeito a ela como um direito. 

Mesmo chegando a ser, às vezes, intangível, pelas dificuldades apresentadas pela 

sociedade ou por sua oferta pelo Estado, é necessária tal reflexão para responder os 

anseios do homem acerca de sua importância. 

Segundo Vicente Barreto, o respeito aos direitos humanos e às liberdades 

públicas, além da igualdade de todos perante a lei e a existência da sociedade civil 

caracterizam os Estados democráticos modernos. O autor comenta que, a partir de 1945, 

os direitos humanos adquiriram força própria que cresceu de forma progressiva, vindo a 

expressar-se no que chama de uma filosofia cosmopolita, “num corpo de leis 
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internacionais, num conjunto de instituições com o objetivo de administrá-los e 

implementá-los, além de ser, segundo ele, importante fator legitimador de uma 

sociedade civil global emergente” (BARRETO, 2013, p. 232; 234). A esse pensamento, 

acrescentamos a afirmação de Michael Rosen de que: 

[...] a dignidade é elemento central do moderno discurso dos direitos 
humanos, o mais próximo que chegamos de um modelo internacionalmente 
aceito para a regulação normativa da vida política, tendo sido incorporada a 
inúmeras constituições, convenções internacionais e declarações (ROSEN, 
2015, p. 23-24). 

 
O caráter de universalidade dos direitos humanos no contexto acima referido, 

como acredita Vicente Barreto, consegue aproximá-los do ideal comum a todas as 

nações, ideal democrático que transparece uma hipótese “de que todos os adultos são 

capazes de escolha política desde que tenham informações relevantes” (BARRETO, 

2013, p. 234-235). 

Outro aspecto também relevante com relação ao tema é a atual etapa de 

positivação dos direitos humanos, conforme nos mostra Perez Luño, quando se refere ao 

processo de reconhecimento da subjetividade jurídica do indivíduo pelo Direito 

Internacional. Para o mesmo autor, “só quando se admite a possibilidade de que a 

comunidade internacional pode entender de questões que afetem não tanto aos Estados 

enquanto tais, senão a seus membros, cabe um reconhecimento em escala internacional 

dos direitos humanos” (LUÑO, 1993, p. 41). Apesar desta postulação, Vicente Barreto 

verifica que a multiplicidade do uso da expressão “direitos humanos” acarretou “a falta 

de fundamentos comuns que possam contribuir para universalizar o seu significado e, 

em consequência, a sua prática” (BARRETO, 2013, p. 246). 

Eusebio Fernandez tece algumas considerações a respeito da expressão “direitos 

humanos” e reconhece que “não se trata somente de um problema de simples palavras”. 

Fernandez entende que o conhecimento científico necessita empregar uma linguagem 

precisa e coerente, como é o caso da teoria dos direitos humanos, que ainda não atingiu, 

segundo ele, “uma terminologia concreta para referir-se ao seu objeto de estudo”. 

Menciona as diversas expressões utilizadas ao longo da história para significar os 

direitos humanos e seleciona a que lhe parece melhor: “a expressão que me parece mais 

adequada e que creio melhor delimita a situação teórica atual dos direitos humanos seria 

‘direitos fundamentais do homem’” (FERNANDEZ, 1991,p.77-78). Por outro lado, o 

autor descreve a expressão “direitos fundamentais do homem” querendo: 
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[...] manifestar que toda a pessoa possui uns direitos morais pelo fato de sê-lo 
e que estes devem ser reconhecidos e garantidos pela sociedade, pelo direito  
e pelo poder político sem nenhum tipo de discriminação social, econômica, 
jurídica, política, ideológica, cultural ou sexual (FERNANDEZ, 1991, p.78). 

 
Ao se alinhar à formulação do autor, quando afirma ser esse o termo mais 

adequado, percebe-se que a educação, por ser direito fundamental do homem, não será 

entendida no contexto dos direitos humanos, na medida em que se constata a existência 

de países, inclusive o Brasil, que não a enquadram nessa categoria, pois não se obrigam 

a proporcioná-la em igualdade de condições para seus nacionais em todas as escalas da 

formação do indivíduo. 

A entrada em vigor da Carta das Nações Unidas acarretou o surgimento de 

muitos instrumentos, cujo resultado foi o Código Internacional de Direitos Humanos, 

influenciando o Direito Internacional no sentido de reconhecê-los de tal maneira que as 

pessoas possam desfrutá-los, mesmo em âmbito internacional e que, independentemente 

da nacionalidade das vítimas, a denegação desses direitos acarreta a responsabilidade 

internacional dos Estados (BUERGENTHAL apud MEDEIROS, 1995, p. 7). Essa 

informação se torna muito importante, na medida em que se observa a educação como 

necessidade comum a todos os seres humanos em escala global, permitindo caracterizá- 

la como direito humano, fundamental ou social. Por sua vez, Fernandez correlaciona 

esses direitos fundamentais com a dignidade humana, ao explicar que “são 

fundamentais porque estão estritamente conectados com a ideia de dignidade humana e 

são ao mesmo tempo as condições do desenvolvimento dessa ideia de dignidade” 

(FERNANDEZ, 1991,p. 78). 

Vicente Barreto confirma essa linha de pensamento ao citar que, “apesar das 

diferenças culturais e sociais entre os seres humanos, algumas necessidades e 

capacidades entre todos os habitantes do planeta podem ser consideradas comuns”. 

Como exemplo, o autor indica que todos os indivíduos precisam de meios de 

subsistência, a fim de sobreviverem com dignidade, além da segurança e do respeito aos 

seus direitos fundamentais, lembrando, porém, que nem sempre os conceitos desses 

direitos e valores sejam iguais nas diversas culturas (BARRETO, 2013, p. 235). 

O mesmo autor delineia uma visão panorâmica em direção à democracia 

cosmopolita, na qual o sistema dos direitos humanos serve como núcleo jurídico e 

núcleo temático das relações políticas, sociais e econômicas, fenômeno constatado em 

dois níveis político-institucionais: 

• primeiro nível - a aceitação pela comunidade internacional das proposições dos 
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direitos humanos, ainda que haja Estados que não cumprem os acordos 

assinados; 

• segundo nível - as organizações não estatais, produtos da sociedade civil que 

atuam com formulação de políticas públicas visando ao respeito dos direitos 

humanos, fazendo com que os Estados que não cumprem o acordado revejam 

suas posições e aceitem seus princípios universais (BARRETO, 2013, p. 236). 

O direito à educação não é hereditário, precisa de ser formulado por meio de 

políticas públicas que permitam o seu oferecimento aos cidadãos. Tal constatação 

endossa a tese de que a educação implica a interação com outros fatores sociais, tais 

como saúde, transporte, moradia, alimentação, trabalho, lazer etc., todos dependentes de 

recursos financeiros para a sua transmissão e exercício. Sem contar que causam 

intervenção nos modelos comportamentais do nascimento ao crescimento do indivíduo, 

pois afetam sua vida mental. Via de regra, é sobre as despesas com a garantia desses 

direitos sociais que pesam os maiores cortes de verbas orçamentárias na realidade 

brasileira, levando a crer que a educação deixe de ser direito fundamental e muito 

menos direito humano, não permitindo, nesta análise, atestar se as expressões são ou 

não empregadas como sinônimas. 

Apesar dessa situação contraditória da realidade brasileira, deve-se considerar a 

abordagem de Antonio Perez Luño, quando afirma que a educação seria um direito 

social, de acordo com constatado na Constituição do México de 1917, como o primeiro 

intento de conciliar os direitos de liberdade com os direitos sociais. Para o autor, a 

conciliação desses direitos “superou assim os polos opostos do individualismo e do 

coletivismo”. Mas está na Constituição de Weimar (1919) o registro de melhor 

importância para refletir o novo estatuto dos direitos fundamentais na passagem do 

Estado liberal ao Estado social de Direito: “Na segunda parte da dita norma básica se 

formularam os direitos e deveres fundamentais dos alemães, reconhecendo-se, junto às 

liberdades individuais tradicionais, direitos sociais referentes à proteção da família, à 

educação e ao trabalho” (LUÑO,1993, p. 39-40). 

Por outro lado, José Marin e Pierre R. Dasen, no artigo intitulado “A educação 

no contexto da globalização: migrações e direitos humanos”, constatam que a educação 

é um direito fundamental e universal. Chegam a essa conclusão, após relatarem que, em 

numerosos documentos produzidos pelas diferentes organizações internacionais sobre a 

educação, todos confiam nos benefícios dela, surgindo a necessidade de considerá-la 

como direito fundamental e universal (MARIN; DASEN, 2008, p.19). 
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O renomado professor da Faculdade de Direito de Lisboa, José João Nunes 

Abrantes, revela que “a matéria dos direitos fundamentais dá corpo a uma certa ideia do 

Homem e das suas relações com a Sociedade e o Estado, ideia que é, por essa via, 

constitucionalmente afirmada” (ABRANTES apud MEDEIROS, 1995, p. 9-10). O 

mesmo autor baseia-se no pressuposto de Locke, ao mencionar que “o homem, pelo 

mero fato do nascimento, é titular de interesses sagrados que os outros homens, 

individual ou coletivamente considerados, têm o dever de respeitar, para afirmar que a 

mesma constituiu o princípio inspirador das declarações de Direitos”. Complementando 

seu pensamento a respeito dos direitos fundamentais, o autor português diz que “o 

Estado não os confere: reconhece-os, e a sociedade não os cria: declara-os. Existem para 

o homem, não para a sociedade, pois são absolutos, só tendo por limite os direitos iguais 

de todos os outros homens” (ABRANTES apud MEDEIROS, 1995, p. 12-13). 

Uma vez consolidada a ideia da educação como direito fundamental, e 

contextualizada sua importância na formação do indivíduo, entende-se a pertinência do 

debate acerca do homeschooling e seu pano de fundo. Conforme bem lembrado por 

Carlos Alberto Lima de Almeida: 

Entender a amplitude do tema educação naturalmente nos remete a diferentes 
espaços sociais e se pensarmos no processo educacional em relação à criança, 
vale lembrar a perspectiva sustentada por Ronca (2004, p. 19) no sentido de 
“que a criança já nasce com um sócio. O seu sócio é o mundo!” 
Nesse nosso mundo tem muita gente interessada em falar sobre educação, 
defender seus pontos de vista e afirmar suas convicções, afinal, como se 
depreende do texto constitucional, a educação é um direito de todos e dever 
do Estado e da família. E, como será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, ouvir alguém falando sobre educação já não 
surpreende ninguém, afinal, quem fala está apenas oferecendo, pelo menos na 
sua perspectiva, a contribuição que pode dar (ALMEIDA, 2018, p. 117). 

 
A educação então focaliza o tema de como a sociedade se relaciona com suas 

crianças, seus cidadãos em formação, e como age em parceria com estas pessoas em seu 

processo formativo. Pensar em educação envolve pensar nos direitos e interesses das 

crianças, nos interesses da sociedade, nos direitos dos pais, dos agentes educacionais, 

nas atribuições e responsabilidades do Estado, entre outros temas, que naturalmente 

envolvem toda a sociedade. Conforme bem observa Freitag: 

O lugar do sistema educacional é a sociedade civil. É aqui que se implantam 
as leis. Se estas já representavam uma forma de materialização da concepção 
do mundo, a sua verdadeira concretização somente se dá quando for 
absorvida pelas instituições sociais que compõem a sociedade civil. Essas, 
por sua vez, a inculcam aos dominados de tal maneira que estes a 
transformam em padrões de orientação de seu próprio comportamento. O 
senso comum é, pois, a forma mais adequada de atuação das ideologias. A 
escola é um dos agentes centrais de sua formação. A implantação da 
legislação educacional na sociedade civil significa criar ou reestruturar o 
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sistema educacional no espírito da lei, ou seja, de acordo com os interesses da 
classe dominante traduzidos em sua concepção de mundo e reinterpretados na 
lei (FREITAG, 1980, p. 41). 

 

Dizer que o lugar do sistema educacional é a sociedade civil desperta diversas 

questões: o que se estende por sociedade civil? Onde a responsabilidade pela educação 

se limita, na escola e no Estado? Como se deve aplicar a legislação acerca do sistema 

educacional? 

A conceituação da educação na perspectiva de ser percebida como direito 

humano, fundamental ou social, se é que se pode assim a considerar, é muito complexa 

e implica sua análise em contextos diferentes, tanto no plano social quanto no 

econômico, bem como no aspecto filosófico. Ao refletir a educação como preocupação 

das pessoas em geral, estimam-se os prejuízos que podem ser acarretados por sua 

ausência, numa comparação semelhante à de Eusebio Fernandez em função do seguinte 

pensamento de Karl R. Popper: “todos os homens e todas as mulheres são filósofos, 

ainda que alguns o são mais que outros”. Mais adiante, o autor complementa sua 

afirmativa da seguinte maneira: “se eles não são conscientes de ter problemas 

filosóficos, têm, em qualquer caso, prejuízos filosóficos” (POPPER apud 

FERNANDEZ, 1991, p.16-17). 

Ser ou não ser um direito humano, fundamental ou social, subjetivo, público ou 

qualquer outra denominação que lhe queira dar, são inegáveis o incômodo de não ter a 

possibilidade de adquirir educação e os prejuízos advindos do seu não alcance de forma 

igualitária. Até no aspecto político, observa-se de forma atenta e distinta a experiência 

dos países ditatoriais e autoritários, onde determinados assuntos, e a educação é um 

deles, são tratados com base nos interesses de controle político-ideológico, lhe retirando 

as características dos direitos fundamentais, humanos e sociais. Tal fato ocorre 

principalmente porque esses países exigem cuidado no âmbito legislativo para não ferir 

os princípios seguidos por seus dirigentes, representando séria ameaça para o direito à 

educação e a busca da felicidade. Conforme afirma Habermas: 

Para que o processo democrático de estabelecimento de direito tenha êxito é 
necessário que os cidadãos utilizem seus direitos de comunicação e de 
participação num sentido orientado também para o bem comum, o qual pode 
ser proposto politicamente, porém não pode ser imposto juridicamente 
(HABERMAS, 1997, p. 323). 

 

Com base nos pensamentos mencionados, admitir que os dispositivos 

constitucionais referentes à promoção da educação e os correspondentes do Estatuto da 

Criança e do Adolescente e da Lei de Diretrizes da Educação Nacional possam ser 
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analisados exclusivamente sobre o ângulo jurídico, para se concluir ou não pela 

possibilidade do ensino domiciliar, pode ser um engano, na medida em que precisam ser 

enfocados sob o ângulo do contexto social de onde se originaram. Por derradeiro, 

admitir a análise discricionária que poderá dar a palavra final sobre a adoção do que foi 

analisado se torna também perigoso. Carlos Alberto Lima de Almeida comunga dessa 

visão, quando, ao trazer o pensamento de Habermas, concorda que “as leis, quando 

examinadas exclusivamente sob o enfoque jurídico, perdem em precisão quanto ao 

contexto social em que se situam” (ALMEIDA, 2018,p. 118). 

O homeschooling precisa ser examinado levando-se em consideração o contexto 

onde se pondera a responsabilidade da família e do Estado, mas com a preservação da 

liberdade de escolha, típica do Estado Democrático de Direito, como se entende ser o 

Brasil. Porém, não se deve esquecer de que a única assertiva a ser adotada no momento 

do exame seja a de Rousseau, por advertir que o estudo da criança parece importante, na 

medida em que “a educação primeira é a que mais importa” (ROUSSEAU, 1995, p.9). 

 
1.1.2 Educação nos cenários de globalização e desenvolvimento econômico 

 
 

Analisar a educação sob o prisma humanitário à luz das teorias da Justiça é 

muito diferente da análise da vontade política, das boas intenções, das políticas públicas 

e dos recursos financeiros destinados à sua promoção, além, é claro, da forma como será 

oferecida, se em instituição oficial de ensino ou em domicílio. As medidas 

governamentais no âmbito da educação, inclusive a dos países participantes dos blocos 

econômicos hegemônicos, priorizam, em sua maioria, os fatores econômicos e sociais, 

em detrimento do desenvolvimento do indivíduo em sua dimensão pessoal. Em geral, as 

leis do mercado global ditam os rumos para onde deve caminhar a educação. 

No Brasil, alguns anos atrás, o governo da época afirmara que as escolas do país 

seriam melhoradas com a participação da comunidade, pois para os governantes a 

educação não era responsabilidade somente do poder público, mas também de todos os 

atores envolvidos no processo educacional, como professores, famílias, sindicatos, 

empresários e quaisquer organismos da sociedade civil que pudessem contribuir no 

aprimoramento do ensino. Não se abordava explicitamente o homeschooling. 

Naquela época, a comunidade já ajudava muitas escolas que não recebiam os 

recursos do governo, pois o Estado estava ausente e o noticiário comentava 

constantemente sobre a privatização do ensino, posto que as verbas orçamentárias para a 
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educação tinham sido reduzidas drasticamente, apesar de o artigo 212 da Carta Magna 

prever a aplicação pela União de pelo menos 18% da receita resultante de impostos no 

ensino, enquanto os Estados, Distrito Federal e Municípios, no mínimo 25% do 

montante dos impostos locais. Tal ausência ia ao encontro da lógica neoliberal que se 

instalou internacionalmente com o movimento mais acirrado da globalização 

econômica. 

Para Vicente Barreto os termos “processo de globalização”, “globalização” ou 

“mundialização” são aplicados para expressar “fenômenos sociais, políticos, 

econômicos e culturais muitas vezes correlatos, mas às vezes, excludentes”. Pontua, 

também, que os efeitos da globalização fizeram surgir “uma consciência crítica e 

solidária que reclama nos fóruns nacionais e internacionais a restauração dos deveres 

mínimos do Estado, como uma obrigação moral da sociedade em relação aos mais 

fracos e oprimidos”. Talvez esse fato tenha relação direta com a ideia do autor sobre o 

fato de a globalização deixar de ser “um mero arranjo econômico” e ser inserida no 

compromisso da democracia cosmopolita, como regime político que adote o respeito 

aos direitos humanos, além da “igualdade cívica universal, o estado de direito e uma 

sociedade civil global constituem a sua espinha dorsal” (BARRETO, 2013, p. 223; 236; 

237). 

O professor Elian Alabi Lucci, numa interpretação bastante didática, trata a 

globalização econômica como “um processo que ocorre em ondas, com avanços e 

retrocessos separados por intervalos que podem durar séculos”. O autor relata que a 

primeira onda ocorreu com a ascensão do Império Romano; a segunda aconteceu nos 

séculos XIV e XV, com os grandes descobrimentos marítimos; a terceira, no século 

XIX, no final das guerras napoleônicas; a quarta, após a Segunda Guerra Mundial, 

acelerando-se com o colapso do socialismo, no período 1989-1991 (LUCCI, 2017, p.1- 

2). 

Elian Lucci destaca o comentário de Samuel Huntingthon, diretor do Instituto de 

Estudos Estratégicos da Universidade de Harvard, ao afirmar o seguinte: “Após a 

Guerra Fria, a política mundial deixou de reger-se por posturas ideológicas; agora se 

realiza segundo pautas culturais. A maior fonte de conflitos internacionais não será o 

enfrentamento ideológico, mas o choque de civilizações” (HUNTINGTHON apud 

LUCCI, 2017, p. 2). O processo globalizante atual tornou-se mais abrangente, 

envolvendo não só o comércio, produção e capitais, mas também serviços, arte, 

educação etc. (LUCCI, 2017, p. 3). 
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O mesmo autor trata a quarta globalização como uma nova era, a do 

conhecimento, destacando que a educação é o maior recurso para lidar com suas 

circunstâncias, tendo o homem, e não a natureza, proporcionado o primeiro recurso, 

pois a mente humana é o fator-chave de todo o desenvolvimento econômico, conforme 

afirma: “Numa acepção bastante real, por conseguinte, podemos afirmar que a educação 

é o mais vital de todos os recursos” (LUCCI, 2017, p. 3-4). 

Lester Thurow, ex-diretor do Instituto de Tecnologia de Massachussets, em 

palestra realizada em São Paulo, em julho de 1997, afirmou o seguinte: “Adaptado à 

nova ordem estará o país que, aberto à competitividade global, realize gigantescos 

investimentos em educação, já que a maior riqueza nacional passou a ser a mão de obra 

qualificada” (THUROW apud LUCCI, 2017, p. 4). Considerando o comportamento a 

ser adotado pelas pessoas diante dos desafios da globalização, Elian Lucci afirma que o 

‘“homem global’ terá por obrigação estudar durante toda a vida para se manter 

atualizado e membro da sociedade do conhecimento”. O autor lembra que as pessoas 

precisam aprender como aprender, pois, para ele, a sociedade pós-capitalista exige 

aprendizado vitalício, processo que exige disciplina de quem dele participe (LUCCI, 

2017, p. 4). 

Por sua vez, José Marin e Pierre R. Dasen defendem o conhecimento da 

sociedade e de sua globalização, a fim de se saber lidar com as suas consequências, 

posto que a globalização neoliberal, para eles, não é sinônimo de livre comércio: 

“Precisamos assumir uma visão global de nossas sociedades para obtermos a visão das 

melhores facetas nesse jogo, do processo global e histórico no qual se inscreve a 

globalização”. Somente assim se compreenderá o que a globalização acarreta em setores 

importantes das instituições, tendo a educação pontificando como um desses setores 

(MARIN; DASEN, 2008, p.14). 

Os autores fazem comparação entre a modernização e a globalização como 

proponentes de um modelo de cultura única, a qual desrespeita a diversidade cultural de 

cada povo envolvido na globalização. Desse modo, “nessa perspectiva, os povos 

indígenas e as outras culturas são considerados como atrasados e constituem um 

obstáculo à globalização do capitalismo”. Os autores acreditam na diversidade cultural 

que combate as verdades universais (MARIN; DASEN, 2008, p. 15). 

Vicente Barreto menciona a filosofia kantiana como contribuição para se 

compreender os rumos da sociedade globalizada e se construir uma ordem jurídica com 

conteúdo moral e jurídico, pois somente assim, acredita o autor, se teria “condição de 
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controlar e humanizar o processo globalizador” (BARRETO, 2013, p. 239). 

O Brasil se caracteriza por ter uma economia típica de país em desenvolvimento, 

cujos representantes governamentais se empenham em buscar soluções imediatas para 

problemas crônicos, sob o impacto de cenários políticos em eterna ebulição, ensejando, 

assim, tentativas heterodoxas, na maioria das vezes, de resultados infrutíferos e, 

consequentemente, com enormes prejuízos para a estabilização do país. 

Desde os tempos dos ciclos do açúcar, café e outros, o Brasil demonstra uma 

posição acomodada, sujeita às variações na mesma proporção das mudanças políticas e 

na troca de papéis de liderança, ou seja, permanecendo inerte por longo tempo, 

independentemente da eficácia ou não dos resultados. Ator e não protagonista, o Brasil 

participou medianamente, e às vezes ousadamente, da vida econômica internacional, 

sendo considerado como um dos países em desenvolvimento do bloco econômico 

denominado BRICS (composto pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e 

tendo destaque no Mercosul. 

A globalização econômica, no entanto, torna-se difícil de ser combatida, na 

medida em que os países mais ricos tiram maior proveito de seus efeitos, enquanto 

países mais pobres sofrem as consequências maléficas de sua atuação. Vicente Barreto 

comenta que “os efeitos sociais da globalização irão aparecer sob diferentes formas de 

exclusão, que negam, como sustenta Habermas, a própria natureza de um estado 

democrático de direito”. O mesmo autor acrescenta que essa questão “faz com que a 

análise do processo de globalização deixe de ser exclusivamente e principalmente 

econômica e financeira e volte a sua ênfase nas consequências políticas, sociais e 

culturais desse processo” (BARRETO, 2013, p. 224). 

Neste contexto, surge a posição da economia brasileira fortemente impactada 

pelas consequências da globalização, principalmente pela participação no mercado 

externo, seja importando ou exportando, com frutos políticos e financeiros 

imprescindíveis às questões de sobrevivência. A globalização da economia merece as 

críticas mais contundentes para desabafar os dissabores existentes desde o Brasil 

Colonial. Porém, não se pode prescindir da integração a ela, sob pena de o país ficar 

excluído do concerto das nações. De outro modo, seria a retirada da história mundial, 

principalmente porque não existe vida econômica sem globalização. Vicente Barreto 

traça um panorama sobre como lidar com o fenômeno: 
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A globalização não consiste em processo linear, com princípio, meio e fim, 
desenvolvendo-se por etapas e momentos previsíveis, explicáveis em virtude 
de relações de causa e efeito; trata-se de um fenômeno multidimensional, 
envolvendo diversos domínios da atividade e da interação humanas, 
tornando-se, assim, em fenômeno complexo que exige a formulação de 
políticas públicas extremamente sofisticadas para a solução de seus 
problemas (BARRETO, 2013, p. 225). 

 
Marin e Dasen (2008, p. 23; 24) asseveram que a crise do futuro é evidente, 

tendo em vista que o mundo encontra-se em meio a grandes incertezas e afirmam que “a 

educação, enquanto instituição cultural, por todas as suas formas, é atingida pelos 

efeitos perversos de uma globalização econômica e financeira, além de ela ser 

intermediária entre a sociedade e o Estado”. Para os autores, fica claro que “a educação 

não pode resolver sozinha os desafios manifestados nos paradoxos da globalização, na 

sua forma atual”. Transcrevem uma assertiva inclusiva da educação da UNESCO, 

mencionando o seguinte: “Entretanto, se a educação não participar da criação de uma 

dinâmica de humanização da globalização, nada mais terá solução” (UNESCO, 2003, p. 

17). 

Os países mais industrializados tiveram condições de desenvolver ainda mais  

sua tecnologia e processos de trabalho, tornando-se cada vez mais ricos com a 

globalização. Por outro lado, países ficaram marginalizados pelos resultados da 

economia, pois, nestes últimos, a educação não foi encarada como um bem cultural ou 

um meio para se atingir esse bem cultural, mas sim um produto de mercado. Marin e 

Dasen afirmam que “o setor da educação para a população, que até agora era visto pelos 

governantes como um fator essencial do desenvolvimento das sociedades, e um direito 

para a população, torna-se uma mercadoria” (MARIN; DASEN, 2008, p.18). 

Suzane Pimentel Nogueira e Edna Raquel Hogemann tratam do chamado 

“fetiche da subjetividade” que, apesar de se referir ao indivíduo, atravessa a questão da 

educação considerada uma mercadoria. Neste sentido, transcrevem o pensamento de 

Bauman que traduz este fetiche da seguinte forma: “na sociedade de consumidores 

ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria, e ninguém pode manter 

segura sua subjetividade sem reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as 

capacidades esperadas e exigidas de uma mercadoria vendável” (BAUMAN apud 

NOGUEIRA; HOGEMANN, 2015, p. 1552). 

Mesmo com o risco de se tornar mercadoria no cenário atual, Marin e Dasen 

asseveram que “a educação sob todas as suas formas pode vir a ser um espaço fértil para 

repensar a sociedade”. No mesmo sentido, os autores asseveram “que diante desses 
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desafios, a educação representa uma das principais vias de resposta aos problemas 

postos pela globalização” (MARIN; DASEN, 2008, p. 18; 20). 

Para Nogueira e Hogemann (2015, p. 1558), o consumismo de hoje não visa à 

acumulação de bens, mas sim à sua máxima utilização. Neste sentido, o conhecimento 

passa a ser instantâneo e imediato, visando à sua eliminação, demonstrando, com isso, 

que nenhuma reviravolta da história humana pôs a educação em desafios iguais a estes 

vividos nos últimos anos. Em contrapartida, mostram que a eficácia da “educação e [da] 

aprendizagem no mundo definido por Bauman, como líquido-moderno”, exige que elas 

sejam contínuas e durem toda a vida, permeadas pelo conteúdo ético de respeito a si e 

ao próximo, respeito à dignidade de todos os seres humanos e não humanos e no 

princípio da solidariedade. Assim, concluem que o direito à educação é próprio de todo 

ser humano e essencial para que se consiga materializar todas as suas potencialidades 

(NOGUEIRA; HOGEMANN, 2015, p.1559-1560). 

Conclui-se que a educação tem sido fortemente impactada pela onda da 

globalização, principalmente quando os gestores públicos ou a iniciativa empresarial 

pretendem transformá-la em mero instrumento para veiculação de uma ótica neoliberal 

fundada na utilização econômica de seus princípios. A resistência diante dessa tentativa 

está em se ter plena consciência dessa ameaça, a fim de atuar convenientemente durante 

a atividade docente, sabendo-nos responsáveis por toda uma geração que lida com este 

fenômeno avassalador. A discussão de suas mazelas e armadilhas pode ser uma boa 

estratégia para o cumprimento dessa missão. 

 
1.1.3 Educação: dignidade e capacidade de pensar por si mesmo 

 
 

Ao longo da História diversos pensadores e filósofos acompanham, pensam e 

discutem a educação e o processo educacional, incluindo o ensino-aprendizagem, a 

partir de levantamento de questões que, ainda hoje, permanecem sem entendimento 

único e universal, deixando a cada um dos interessados nesse processo a escolha do que 

lhe parece a melhor abordagem sobre o tema. 

O resultado dessa escolha individual, no entanto, continua às vezes sendo 

revestida de uma preocupação com a competência técnica, mas despida de quaisquer 

compromissos políticos, talvez na busca da construção de um modelo pragmático, 

inviabilizando, assim, a elaboração de um conceito ou entendimento amplo e seguro do 

que vem a ser educação. Nelson Joaquim atribui a dificuldade de se conceituá-la, entre 



52 
 

 

 

outros motivos, à “existência de diferentes acepções de educação no processo 

histórico”, em função da história da humanidade (JOAQUIM, 2015, p.5). 

Em uma busca ao dicionário do termo, educação significa “ação ou efeito de 

educar, de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém: educação formal; 

educação infantil” (HOUAISS, 2017). O processo é idêntico quando se tenta definir a 

educação quanto a posicioná-la como direito fundamental, natural, social ou humano 

vindo dos primórdios, na medida em que existem autores e filósofos que divulgam, não 

raro, em pequenas linhas, o que seria este direito e seu enquadramento enquanto tal. 

Antonio E. Perez Luño identifica essa dificuldade quando afirma que “os termos 

“direitos humanos” e “direitos fundamentais” são utilizados, muitas vezes, como 

sinônimos”. Comenius (1592-1670) se refere à educação como direito natural ao dizer: 

“A finalidade da educação é conduzir à felicidade eterna com Deus. Portanto, a 

educação é um direito natural de todos”. Ele afirma que “o homem deve ser educado de 

acordo com o seu desenvolvimento natural, de acordo com as características de idade e 

capacidade para o conhecimento”. O autor cristão, se aproximando de Rousseau quanto 

à natureza do homem e quanto ao papel da educação, manifesta a educação em seu 

papel central na formação do homem, mas também a estendendo como um bem a ser 

universalizado: 

Que significa educar a juventude providamente. 
 

22. Educar, pois, providamente a juventude é providenciar para que os 
espíritos dos jovens sejam preservados das corruptelas do mundo e para que 
as sementes de honestidade neles lançadas sejam, por meio de admoestações 
e exemplos castos e contínuos, estimuladas para que germinem felizmente, e, 
por fim, providenciar para que as suas mentes sejam imbuídas de um 
verdadeiro conhecimento de Deus, de si mesmas e da multiplicidade das 
coisas; para que se habituem a ver a luz à luz de Deus [4], e a amar e a 
venerar, acima de tudo, o Pai das luzes (COMENIUS, 2001, p. 11). 

 

Esta noção do papel da educação e do direito a ela terá permanência ao longo da 

história. 

ACRFB 1988 se refere à educação como direito social, conforme a expressou no 

artigo 6º. Já Nelson Joaquim separa em dois momentos a abordagem da concepção de 

educação, quando discorre o seguinte: 

Inicialmente temos a concepção de educação como necessidade de vida, 
vinculada aos valores morais, religiosos e aos costumes e surge, no segundo 
momento, a concepção de educação como possibilidade de desenvolvimento 
da pessoa, direito do cidadão e direito social, fundamental para o exercício da 
cidadania (JOAQUIM, 2015, p.5). 
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Diferenças à parte, com a eterna falta de unidade conceitual, surge a conclusão 

de que o ser humano necessita da educação para sobreviver e, quando ela assim se 

apresenta, deve ser entendida como direito fundamental, embora, como mencionado por 

Perez Luño, “não têm faltado tentativas doutrinárias encaminhadas a explicar o 

respectivo alcance de ambas as expressões”, ao se referir a “direitos humanos e direitos 

fundamentais” (LUÑO, 1993, p.44). 

Nelson Joaquim menciona a consideração da educação como sinônimo do  

direito educacional, indicando seu surgimento com a Constituição de 1934. O autor 

assegura que “a Constituição de 1934 incluiu um capítulo próprio sobre direito à 

educação, como direito social e direito público subjetivo”. O autor, no entanto, não 

adota posição quanto à efetividade do oferecimento desse direito em escala positiva para 

os membros da sociedade, levando a pensar que, tanto naqueles tempos como nos 

atuais, o poder público continua inserindo a educação nas constituições, mas não 

necessariamente a oferecendo de forma plena e satisfatória. Também não menciona, se 

pensava em oferecê-la de modo público ou privado, de maneira única ou global 

(JOAQUIM, 2015, p.2). Ainda neste sentido, vale lembrar o seguinte: 

Afirma o primado político da educação, que deve ser pública: Ninguém 
duvidará de que o legislador deve prestar atenção, acima de tudo, à educação 
da juventude, ou de que a negligência da educação é prejudicial aos Estados. 
O cidadão deve ser moldado segundo a forma de governo sob o qual vive. 
[...]. E dado que a finalidade de toda a cidade é manifestar que a educação 
deve ser uma só e a mesma para todos, e que deve ser pública e não privada – 
não como acontece presentemente, em que cada um cuida dos seus filhos 
separadamente e dá-lhes a instrução separada, que pensa ser a melhor 
(MONTEIRO apud JOAQUIM, 2015, p.6-7). 

 
Marin e Dasen informam que “a ideologia neoliberal concernente à educação 

opõe-se ao princípio do Estado educador e de toda a filosofia política que atribui ao 

Estado um papel prioritário na educação pública. A tendência é privatizar a educação, 

para reduzir as despesas no âmbito público” (MARIN; DASEN, 2008, p.18). Os 

próprios autores se referem a Condorcet, quando afirma que “a educação pública é a 

base da construção de uma democracia” (CONDORCET apud MARIN; DASEN, 2008, 

p.18). A respeito dessa questão, Medeiros assim se manifesta: “Assim como Piaget, 

Jiménez e outros, Huberman também afirma que o marco para o consenso de que a 

sociedade tem a obrigação de proporcionar instrução gratuita, universalmente, foi a 

Declaração dos Direitos Humanos de 1948” (HUBERMAN apud MEDEIROS, 1995, 

p.15). 
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Rosely de Fátima Silva, ao prefaciar o livro de Aristóteles, Ética a Nicômaco, 

trata do fim que os homens pretendem alcançar com suas ações como sendo um “bem”, 

deixando ser possível uma associação com a pretensão de o homem pensar por si 

mesmo e alcançar a educação como uma virtude, um bem, quando menciona o seguinte: 

Entende-se, assim, que o bem da polis deriva e é consequência das ações dos 
indivíduos, dos cidadãos virtuosos, unidos em philia (amizade), que assim 
alcançam a perfeita virtude, o fim último de suas ações, ou seja, o bem. A 
virtude, enquanto bem e fim último das ações e deliberações de todos os 
homens a se alcançar, é denominada eudaimona, palavra grega que se traduz, 
usualmente, por felicidade ou bem-estar, mas que não representa um estado, 
mas sim uma atividade humana, constante e contínua, em  bem deliberar 
sobre os meios para alcançá-la (SILVA, 2015, p.8). 

 
Aristóteles afirma que "todo conhecimento e propósito visam a algum bem, que 

nós afirmamos que é possível à ciência política alcançar, qual é, dentre todos os bens 

praticáveis, o supremo" que, segundo o filósofo, é a felicidade. Só não há divergência 

quanto ao nome, pois, segundo ele, tanto os homens comuns como os cultos supõem 

"que o bom viver e o bem agir sejam semelhantes a ser feliz". Em relação a saber o que 

a felicidade significa, aí sim existe divergência entre os homens comuns e os sábios, 

pois ele atribui aos homens comuns a identificação do bem com a felicidade e o prazer, 

enquanto os homens de gosto refinados e práticos identificam o bem à honra, porque 

acreditam que eles mesmos são bons (ARISTÓTELES, 2015, p.19-21). 

Nessa oportunidade aborda-se a discussão da gratuidade ou financiamento 

público da educação, bem como de ela ser um bem comparável com a virtude e 

possibilitar que o homem seja capaz de pensar por si mesmo. Além de se discutir o 

significado da felicidade, Josemi Teixeira Medeiros não dispensa de comentar a 

proposta educacional de Kant, em seu artigo “Educação para a autonomia em Kant”, no 

qual afirma: “a preocupação essencial do filósofo com a educação insere-se no campo 

da moral, posto que o ser humano não nasce moral, mas torna-se moral por meio da 

educação” (MEDEIROS, 2008, p. 3144). 

O autor discute a finalidade da educação, na visão kantiana, destacando a união 

da educação com a moral, como meio de se atingir a autonomia, tendo como base a 

histórica pergunta de Kant: “como poderíamos tornar os homens felizes, se não os 

tornamos morais e sábios?” (KANT apud MEDEIROS, 2008, p. 3144). Marin e Dasen 

endossam essa posição, quando reproduzem as palavras de Jules Ferry: “o 

conhecimento estará sempre subordinado à moral”. Para ele, “o que interessa é o 

desenvolvimento do Estado-Nação e que a instrução pública seja considerada o meio 

privilegiado para sua construção” (FERRY apud MARIN; DASEN, 2008, p.18). 
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Acima de qualquer discussão, porém, não se pode deixar de destacar que os 

filósofos e pensadores que se manifestaram sobre a educação já apontavam, na época, as 

insuficiências e os erros cometidos, chegando a propor mudanças nas suas estruturas e 

métodos. Porém, constata-se que esses pensadores, na maioria, não foram entendidos 

em seu tempo, chegando mesmo a ser combatidos. Tal falta de reconhecimento não 

impediu, porém, de o futuro lhes reconhecer o mérito e valorizar suas obras, ao se 

analisarem suas fundamentações, levando os estudiosos a uma observação mais pontual 

de assunto tão importante como a educação. Discutir, então, a gratuidade pública, sua 

natureza de bem ou de ações humanas, em busca de uma virtude ou outra qualidade 

qualquer, não parece ser a preocupação primeira da sociedade com o tema. 

Verifica-se no seio da sociedade a esperança de obter educação de maneira mais 

facilitada, com fluidez natural, produto da obrigação pública e de seu fornecimento nos 

moldes da exigência de uma sociedade unida pelas relações sociais e democráticas, sob 

a ótica pública de liberdade. O homeschooling poderia ser entendido nesse contexto 

como uma liberdade, na medida em que ao homem deveria ser permitido escolher o 

molde de educação que considere mais adequado, ao constatar que a fornecida somente 

pelo Estado não está dentro dos parâmetros da qualidade desejada? É uma hipótese 

cabível, a partir das discussões já levantadas, mas que não deve ser alvo de respostas 

precipitadas. 

Trata-se também proveitoso trazer o pensamento de Nelson Joaquim, ao chamar 

a atenção da mudança de paradigmas na área da educação: 

Hoje, com o advento da Constituição de 1988, Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, em 1996, e inúmeras legislações de ensino, as instituições de 
ensino privadas ou/e públicas deparam-se com mudanças de paradigmas na 
área da educação, que exigem dos profissionais das áreas da educação e 
jurídica e, também, dos gestores educacionais, constantes atualizações dos 
conhecimentos e novas habilidades (JOAQUIM, 2015, p.3). 

 

Elian Alabi Lucci acompanha o pensamento de Nelson Joaquim, ao dizer: 

Quanto às mudanças na educação, além do novo enfoque exigido sobretudo 
em ciências sociais, do ponto de vista da pedagogia global, será preciso 
trabalhar mais com a informalidade que, por sua vez, só pode ser alcançada 
através da pedagogia da alegria e da positividade, cujos principais 
representantes são Georges Snyders (alunos felizes) e Francisco Gomes de 
Matos (pedagogia da positividade) (LUCCI, 2017, p. 5). 

 
As exigências de mudanças soam claras e necessárias, até porque a evolução 

humana atravessa os séculos com o desenvolvimento de todos os setores da vida, 

inclusive do processo educacional, abrangendo os suportes criados pelo homem para 

facilitar o seu acesso. No entanto, o que se precisa clarear e exigir é a forma como o 
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homem se adapta às novas tecnologias e meios com a informalidade sugerida, pois 

existe o perigo de se adotarem modelos individuais que não se preocupam com o todo, 

podendo comprometer o resultado global. 

Aliás, esse é o argumento principal dos críticos do homeschooling, ao se 

preocuparem com o modelo individual empregado pelos pais no método de ensino em 

casa e temerem um desvio acentuado do processo educacional clássico e público, pois 

duvidam da avaliação a ser realizada pelo Estado. Ao se preocupar somente com o filho 

educado em casa, de forma isolada e fora do convívio social, ficaria mais fácil, no 

entender desses críticos, de se criarem crianças e adolescentes despreparados para o 

convívio em sociedade, em função de haver necessidade de convivência com as 

diferenças e de tolerância diante dos desiguais. 

Raciocinando em outra perspectiva, Dottrens cita Pestalozzi para justificar sua 

posição em relação às autoridades e aos professores: 

A escola de hoje, tal como atua em geral sobre as massas, não faz outra coisa 
senão alinhavar os ornamentos de um saber superficial, inutilmente 
multiplicado, sob a capa de vaidade que dissimula o vazio do nosso ser não 
desenvolvido em suas faculdades essenciais, como um pobre aprendiz de 
alfaiate costura umas emendas de cor ao terno que não cai bem... 
Eis talvez, o presente mais espantoso e terrível que um gênio hostil ofereceu  
à nossa época: conhecimentos desacompanhados das habilitações de 
capacidade, ideias sem a vontade e o domínio de si mesmo, que pudessem 
facilitar a concordância do nosso ser autêntico com a nossa existência e a 
fizesse possível (PESTALOZZI apud DOTTRENS, 1976). 

 
O não desenvolvimento da educação sofre críticas de todos os setores da 

sociedade, que costuma atribuí-lo, em grande parte, ao comportamento dos professores, 

devido ao fato de eles serem especialistas convencidos de que a disciplina que ensinam 

ser de toda importância e que o lugar lhe reservado é sempre insuficiente 

(PESTALOZZI apud DOTTRENS, 1976). Este descrédito muitas vezes dado aos 

professores, obviamente, pode ter diversas origens, que ultrapassam a atividade docente, 

como a relação entre a família e a escola, a organização do currículo, o grande número 

de matérias exigidas aos alunos, os problemas estruturais da educação, entre outros 

fatores. A dificuldade ao tratar os alunos como clientela-alvo do ensino, num contexto 

de mercantilização da educação, no momento da disseminação do conhecimento por 

métodos didático-pedagógicos, pode acabar por impor aos professores a 

responsabilidade pelo fracasso ou sucesso do processo ensino-aprendizagem. 

À chamada massificação do ensino se atribui a característica de impedir o 

surgimento das qualidades do grupo, permitindo, apenas, o aparecimento de destaques 

individuais. Dottrens assegura que, “neste estágio, não é a especialização em tal ou qual 
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disciplina que mais importa, mas a capacidade de discernir as aptidões e as tendências 

intelectuais dos alunos, concluindo que as faculdades formam especialistas em diversas 

disciplinas, mas não docentes e ainda menos educadores” (DOTTRENS, 1976). O autor 

cita algumas concepções de autores que lidaram com o ensino que merecem reflexão no 

sentido da evolução do trabalho docente: 

RABELAIS – “Ciência sem consciência não é senão a ruína da alma”. 
MONTAIGNE – “Saber de cor não é saber; não trabalhamos senão para 
entupir a memória e deixarmos vazio o entendimento...”. 
COMÊNIO – “Age totalmente quem se abalança exaustivamente a ensinar 
aos alunos, não o que estes podem captar, mas aquilo que o professor deseja 
que aprendam. É necessário, por conseguinte, regular o ensino em função das 
capacidades dos alunos e não tentar, com eles, outras provas que não aquelas 
que se mostram à altura de sua inteligência e de sua idade”. 
ROSSEAU – “Não se conhece mesmo a infância: em relação às falsas ideias 
que dela se tem, quanto mais se avança, mais se está fora do caminho. Os 
mais sábios se agarram àquilo que importa aos homens saber, sem considerar 
aquilo que as crianças estão em idade de aprender. Começai, portanto, por 
estudar melhor os vossos alunos porquanto, muito certamente, vós não os 
conheceis” (DOTTRENS, 1976). 

 

Em seu livro, Dottrens questiona a resistência à evolução por pessoas cultas, 

sinceras e inteligentes como os professores, os quais intitula de “surdas e cegas” em 

função dessa recusa em evoluir. Para ele, quem ignora a evolução de suas condições e  

de seus meios de trabalho seria eliminado rapidamente. Assim como se analisa e se 

critica a educação e sua evolução através dos tempos para se chegar à conclusão de que 

ela é um direito vital para o homem e fator-condição do desenvolvimento, também há 

uma crítica recorrente aos métodos tradicionais de ensino, que levam a crítica da escola 

como único local de aprendizagem possível (DOTTRENS, 1976). 

A educação toma ainda um grande relevo, quando se pensa no seu papel na 

constituição da dignidade humana. Michael Rosen critica a posição dos filósofos quanto 

à análise do conceito de dignidade, afirmando: “quando chegam os filósofos a atentar 

para o conceito de dignidade, sua atitude costuma ser desdenhosa ou hostil”. Afirma que 

a dignidade é uma virtude, pois se trata de “algo mais modesto e restrito; uma qualidade 

estética que se manifesta no comportamento humano ou (se é que há nisso diferença) 

uma virtude”. Descobrir, nesse momento, a importância e o papel da dignidade é de 

fundamental importância, na medida em que ele visualiza sua associação ao pensamento 

católico, à igualdade e aos direitos humanos, indicando o fato de ela ter sido responsável 

pela mudança intelectual no caminho para a democracia (ROSEN, 2015, p. 26-27). 

Vicente Barreto, ao citar a construção de uma fundamentação crítica ou moral, 

enfatiza que “a partir da constatação de que os direitos humanos remetem a exigências 
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imprescindíveis para a vida da pessoa humana, que podem ser resumidas na ideia de 

dignidade humana” (BARRETO, 2013, p. 260). Para o autor, a manutenção da 

dignidade humana é o cerne dos direitos humanos, na medida em que eles vão assegurar 

a realização integral da pessoa, além de assegurar as múltiplas dimensões da vida 

humana. 

Rosen aborda a dignidade na perspectiva do pensamento de Kant, o qual 

“desempenhou um importante papel histórico ao relacionar a dignidade com a ideia de 

que os seres humanos são todos dotados de um valor intrínseco, incondicional” 

(ROSEN, 2015, p.30). Por outro lado, Josemi Teixeira Medeiros traz a seguinte 

observação de Kant: “quando o indivíduo nasce não traz consigo o entendimento 

necessário para viver em sociedade, sendo este adquirido por meio da educação”. 

Medeiros complementa o pensamento kantiano, ao perceber a disciplina na educação 

como uma maneira “de fornecer subsídios que corroborem a capacidade de criação, para 

uma possível autonomia do ser humano”. Também afirma que “cabe à educação buscar, 

sobretudo pela disciplina, maneira para formar o sujeito capaz de compreender as regras 

e a capacidade de acolher suas próprias leis e também todo o conjunto de leis do 

Estado” (KANT apud MEDEIROS, 2017, p. 3145-3146). 

O autor informa que “a saída do estágio de animalidade do ser humano para a 

humanização aconteceria através da educação, a qual se daria por meio da moralização 

dos humanos”. Além disso, confirma que o objetivo de Kant sobre educação “propõe a 

formação de um ser humano ideal, para isso é necessário estabelecer a disciplina e a 

coação como pressupostos fundamentais do processo de educação” (KANT apud 

MEDEIROS, 2008, p. 3147). 

O autor prossegue discorrendo sobre a moral e a autonomia do indivíduo, 

citando Pinheiro: “por meio da educação baseada na disciplina será possível 

postularmos um indivíduo autônomo. Ou seja, a disciplina possibilita a cada um fazer 

uso de sua própria razão, sem medo. Com isso, abre-se a possibilidade de uma 

determinação moral da vontade” (PINHEIRO apud MEDEIROS, 2008, p. 3148). Kant 

percebe o processo educacional das pessoas com “um duplo papel, o primeiro é o 

educar-se para si, quando a educação assume essa característica em formar o homem- 

indivíduo, e o seu comprometimento moral; o segundo é o educar-se para o outro, 

quando a educação tem o compromisso de pensar na cidadania” (KANT apud 

MEDEIROS, 2008, p. 3149). 



59 
 

 

 

Baseando-se na filosofia kantiana, pode-se deduzir a importância e a 

responsabilidade da educação na formação do indivíduo, pois ela é uma condição 

formadora das estruturas essenciais desse indivíduo, inclusive mental e fazer a ligação 

da dignidade como coparticipe do processo de desenvolvimento. Aristóteles assevera 

que "cada homem julga corretamente as coisas que conhece, e destas é bom juiz. Então, 

o que foi bem-educado num assunto particular, é bom juiz nesse assunto, e o que foi 

educado em todas as coisas, é bom juiz em geral” (ARISTÓTELES, 2015, p. 19). 

As diferenças de conceito sobre educação e dignidade lembram as diferenças 

entre os bens. Ao se tratar a noção de bem e incluir a educação como sendo um deles, 

leva a pensar e concluir que ela não pode ter um conceito universal, embora tenha de ser 

universalizada para tornar-se direito de todos. Aristóteles afirma ser “evidente que o 

bem não pode ser uma noção geral, universal e única, pois não seria enunciado em todas 

as categorias, mas somente em uma” (ARISTÓTELES, 2015, p. 23). 

Estabelecendo um paradigma com a educação, na medida em que o ser humano 

vai em sua busca como bem vital e fundamental para a sua existência, não se pode 

descuidar de observar a visão aristotélica sobre os bens por si mesmos e os bens em 

relação aos primeiros. Aristóteles manifesta o seguinte: 

O bem não é algo comum, sujeito a uma única ideia. [...]. Ao falarmos em 
graus de finalidade, queremos dizer que uma coisa perseguida como um fim 
em si é mais perfeita do que aquela que é perseguida como um meio por uma 
coisa qualquer, e que uma coisa não escolhida como meio para algo é mais 
perfeita do que as coisas escolhidas tanto como fins em si quanto como meios 
para esta coisa, e simplesmente chamamos perfeito o que é sempre desejável 
por si mesmo e nunca por outra coisa (ARISTÓTELES, 2015, p. 24; 26). 

 

A educação na perspectiva aristotélica pode levar a pensar que ela não é algo 

comum, sujeita a uma única ideia, mas um bem pretendido por todos como 

representação da felicidade, divergindo apenas no grau de finalidade. Para o filósofo, “a 

felicidade, acima de todas as outras coisas, parece ser de tal tipo, já que nós a 

escolhemos sempre por si mesma, e jamais em vista de outra coisa” (ARISTÓTELES, 

2015, p. 26). Talvez, o sentido de a felicidade ser virtude, para outros a temperança e 

para outros a sabedoria, como disse Aristóteles, tendo sua causa determinante as 

atividades conforme a virtude, pois o que é contrário a ela seria o oposto na visão 

aristotélica (ARISTÓTELES, 2015, p. 29). 

O filósofo descreve a virtude como sendo intelectual e moral e afirma que a 

primeira “depende mais do ensino, quer em sua origem, quer em seu crescimento; 

portanto, ela precisa de experiência e também de tempo” (ARISTÓTELES, 2015, p. 
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41). Assim, se admite, talvez, a educação como virtude, sabendo-se que ela necessita da 

experiência e de tempo para formar o cidadão em busca da felicidade e da liberdade. 

Importante notar a ligação da virtude com o ensino, experiência e tempo, e seu 

resultado com o busca da felicidade e da liberdade, na medida em que também se 

observa a educação como fruto da vivência e ambivalência nas quais são submetidos 

todos os indivíduos, enquanto se concebe que ela não obedece a padrões de tempo 

previamente estabelecidos e não se submete às manipulações sociais e políticas de uma 

nação. 

Segundo Kant, “a necessidade da educação justifica-se em todas as vertentes da 

natureza humana, no plano biológico, psicológico, histórico e social”. Mais adiante 

afirma que “apenas por meio da educação é possível ao indivíduo almejar a liberdade, e 

apenas pela educação é possível uma sociedade de nações com povos e Estados 

esclarecidos”. Medeiros entende ser possível perceber que o filósofo olhava “a educação 

como uma necessidade para o desenvolvimento pleno da humanidade” e que se 

preocupava com um processo educativo que levasse o ser humano à liberdade e à 

felicidade (KANT apud MEDEIROS, 2008, p. 3150). 

 
1.1.4 Educação enquanto direito de todos 

 

Por todo o exposto, pode-se entender na educação um papel formativo e 

essencial para que indivíduo e sociedade atinjam graus de emancipação e felicidade 

necessários à dignidade humana. Assim, a educação é direito de todos, devendo ter o 

indivíduo a colaboração da sociedade para ela lhe ser oferecida. Esse fato, no entanto, 

não pode isentar o Estado de conceder os instrumentos necessários para sua 

concretização, incluindo os recursos financeiros, ainda que ultrapassem a previsão 

orçamentária ou, pelo menos, impeçam o corte de tais verbas, como vem acontecendo 

contemporaneamente, resultado da situação precária pela qual atravessa o Estado 

brasileiro. 

Além de ser direito de todos, também contribui decisivamente para obter a 

dignidade humana e a conquista da cidadania, o que eleva seu status de tratar-se de 

direito fundamental constitucionalmente previsto. Como direito fundamental próprio 

dos seres humanos em todas as etapas da vida, propicia a busca da felicidade, ao ajudar 

na erradicação da pobreza e na redução das desigualdades sociais, resultando em 

contribuição ao desenvolvimento nacional. 
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A partir deste ponto, pode-se começar a entender a relevância da matéria que 

ensejou a repercussão geral no processo objeto deste estudo de caso. Por ser a educação 

entendida como direito fundamental e se compreendem, pela explanação realizada, seu 

papel central na emancipação individual e seu papel fundamental na constituição de 

uma sociedade justa e igualitária, já que a educação se faz necessária para a formação 

cidadã, pode-se entender a importância do debate sobre o homeschooling. É possível 

realizar a educação fora da escola? Isto é desejável em termos de política pública e 

sociedade, já que a escola pode ser entendida como um espaço de formação da criança 

no meio social que a cerca? Podem as carências estruturais das escolas serem 

justificativa para a família optar por retirar seu filho de uma estrutura educacional 

destinada a todos? Isto constituiria uma violação dos direitos da criança? 

Entendem os defensores do homeschooling, no Brasil, que não basta e não se 

deve permitir que o fato de inexistir previsão legal de ensino na modalidade domiciliar 

seja argumento suficiente para se considerar que não há direito líquido e certo a ser 

amparado por mandado de segurança. Neste ponto, a própria matéria educacional, e da 

educação de seus filhos, seria considerada como fator por si só relevante para justificar  

a prática. Da mesma maneira, aqueles que defendem que a prática não é autorizada no 

Direito brasileiro entendem não haver ordem expressa pelo sistema constitucional e 

legal brasileiro de a educação ser realizada apenas em escola, pública ou particular, uma 

vez que, pelo Direito brasileiro, a escola seria o local adequado para o desenvolvimento 

da educação da criança. Qual seria a interpretação correta? 

Adquirida como bem da vida, a educação provoca no indivíduo sentimentos de 

solidariedade que servem para defendê-la e exigir respeito a ela, como direito humano 

típico do Estado Democrático de Direito. Assim como educação e dignidade caminham 

juntas pela vida do cidadão, sua transformação ou natureza como direito humano, social 

ou fundamental caminha lado a lado de um ideal consagrado nas nações democráticas, 

independentemente dos fundamentos não universalizados e dos vários significados de 

sua expressão. 

É preciso que existam políticas públicas que fomentem o oferecimento da 

educação pelo Estado. Mas este oferecimento excluiria a existência de um ensino 

realizado exclusivamente pela família? Ou devem, família, escola e Estado, 

contribuírem de maneira diferente para a educação da criança? 

Ao se observar a educação sob o aspecto econômico e globalizado, é válido 

verificar o trato dado a esse direito pela comunidade internacional, com nações 
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participantes de blocos econômicos que adotam a lógica neoliberal permeando a 

globalização. Como todo processo crítico, a globalização deve ser analisada em seus 

aspectos positivos, negativos e correlatos, dispensando-se, porém, os aspectos 

excludentes. Deve-se voltar preferencialmente para a análise da consciência solidária no 

sentido de privilegiar a iniciativa do Estado em oferecer benefícios aos estratos mais 

carentes, com a educação configurada como um componente importante. 

Esta importância é notada quando se dispensam posturas ideológicas em troca de 

agendas culturais mais voltadas para a cidadania, as quais poderão até provocar atritos 

entre interesses diferenciados, por englobar diversas categorias de bens. A educação 

como bem se tornou recurso para o enfrentamento das questões econômicas, quando 

proporcionou a transformação dos indivíduos que passaram a contribuir para a produção 

de bens sociais, em vez de acumulação de capital. Estes indivíduos terão de cuidar de 

sua atualização permanente, a fim de não perderem seu lugar na sociedade pós- 

capitalista. 

É totalmente descabida a ideia de haver uma cultura única, pois a diversidade 

cultural é combustível para a mais completa integração dos povos em nível mundial, em 

contraponto à exclusão afrontosa provocada pela globalização. A era atual tende à 

humanização dos processos globais, pois a integração de sociedades menos 

desenvolvidas no processo diminui o risco de conflitos ameaçadores da estabilização 

mundial, que poderiam acarretar consequências nefastas pela negação do regime 

democrático que, em princípio, é o ideal para todas as nações. 

O desentendimento da educação como precioso bem da vida pode conduzir à 

visão mercadológica. Contudo, não se pode permitir que lhe seja retirado o espaço para 

futuras discussões sociais, como recurso importante e vital para a Era do Conhecimento. 

Mesmo sendo considerada mercadoria a ser utilizada de forma rápida, passageira e 

descomprometida, é inegável seu valor de ser eterna e duradoura para o indivíduo, do 

nascimento até seu desligamento das lides terrenas. 

Eros Grau afirma, inclusive, que “o Estado lança mão do direito moderno para 

preservar os mercados”. Daí, conclui: “o direito moderno é instrumento de que se vale  

o Estado para defender o capitalismo dos capitalistas. Calculabilidade e previsibilidade 

são por ele instaladas porque sem elas o mercado não poderia existir” (GRAU, 2014, 

p.13 – grifo do original). 

Diante do panorama esboçado da educação, considerado em nível global e de  

sua situação na realidade brasileira, passa-se a discutir a questão do homeschooling 
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diante dos aspectos relativos às decisões judiciais que envolvem sua adoção no Brasil, a 

partir do Recurso Extraordinário n° 888815/RS, que trata do caso envolvendo a 

recorrente que impetrou mandado de segurança contra ato da Secretaria Municipal de 

Educação de Canela/RS que, em resposta à solicitação dos seus pais, que pretendiam 

educá-la em regime domiciliar, recomendou a imediata matrícula na rede regular de 

ensino. Para tanto, busca-se entender como a educação encontra-se no cenário 

constitucional e legal brasileiro. 

 
1.2 O direito à educação no Brasil 

 
 

Uma vez entendido o papel da educação na formação do indivíduo e de sua 

importância na formação de uma sociedade justa e democrática, torna-se compreensível 

a existência de proteção especial ao direito à educação existente em boa parte dos países 

contemporâneos. Conforme assinalado por Nelson Joaquim, o direito à educação existe, 

no ordenamento brasileiro, tanto como direito fundamental, como também como direito 

humano: 

[...] essas duas expressões não se confundem: direito à educação como direito 
fundamental está positivado nos ordenamentos de cada Estado, especialmente 
nas Constituições, enquanto o direito à educação como direito humano é 
reconhecido no plano internacional (direito internacional) (JOAQUIM, 2015, 
p. 124). 

 

Na CRFB 1988, a primeira referência ao direito à educação está no artigo 6º, que 

enuncia o rol dos direitos sociais. Conforme este artigo, são direitos sociais “a  

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição” (BRASIL, 1988). Desta maneira, vê-se que 

o direito à educação se encontra em primeiro lugar junto à lista dos direitos sociais 

básicos à vida humana, como a saúde e a alimentação. 

A CRFB 1988 reserva uma seção para a educação. Trata-se da seção I (Da 

Educação), do capítulo III (Da Educação, Da Cultura e Do Desporto), do Título VIII 

(Da Ordem Social), que vai do art. 205 ao art. 214 do texto constitucional. 

O art. 205, que inicia esta seção, postula que “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” (BRASIL, 1988). Este artigo fundamenta a 
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importância de considerar a educação como direito de todos, e ao dar ao Estado e à 

família o dever de garanti-lo, como direito social que é. Neste sentido, traz o primeiro 

problema quanto à questão do homeschooling, conforme será observado no histórico do 

processo, no capítulo 3. Sendo dever da família e do Estado, há a possibilidade de a 

educação ser ministrada por somente um deles, família ou Estado? Ou seria este dever 

complementar, cada um com suas funções delimitadas? 

Este importante artigo também coloca importantes definições quanto aos 

objetivos da educação, que dialogam com as discussões acerca do papel da educação já 

exploradas neste capítulo. Segundo Nelson Joaquim, em exegese do texto 

constitucional: 

Os três objetivos básicos definidos para a educação são: a) pleno 
desenvolvimento da pessoa; b) preparo para o exercício da cidadania; c) 
qualificação da pessoa para o trabalho. Esses objetivos definidos para a 
educação estão diretamente relacionados aos fundamentos do Estado 
brasileiro, contidos nos incisos do art. 1º: a soberania, a cidadania, a 
dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa e o pluralismo político (JOAQUIM, 2015, p. 124). 

 

A educação, então, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, deve ser 

compreendida dentro de suas funções, mostrando a relevância do direito à educação no 

país. Em primeiro lugar, o texto constitucional lembra que a educação tem como 

objetivo o pleno desenvolvimento da pessoa. É, portanto, um direito ligado ao indivíduo 

e à sua formação. 

A educação dá ao indivíduo os elementos básicos de sua formação moral, social 

e intelectual. Desta maneira, deve ser direito básico assegurado a todos. Não à toa, a 

educação é hoje entendida como um direito público subjetivo, ou seja, um direito que 

pode ser reclamado, frente ao Estado e à sociedade, sendo direito fundamental que se 

incorpora a seus titulares, que possuem a capacidade de exigir seu cumprimento. Tal 

elemento será explorado mais a frente, quando analisada a legislação infraconstitucional 

que protege o direito à educação. 

A educação tem também o objetivo constitucional de preparo para o exercício da 

cidadania. Conforme vem sendo explorado ao longo do capítulo, principalmente através 

da análise da obra de Rousseau, é a educação que prepara o homem para a vida em 

sociedade, e portanto para exercer seu papel, seus direitos e seus deveres como cidadão. 

Desta maneira, há um interesse social e do Estado pelo zelo com a educação, que 

ultrapassa o direito meramente individual e subjetivo de cada pessoa. Zelar pela 

educação é zelar pela cidadania, conforme a célebre passagem de Bittar: 
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Educação é cidadania, mas, também educação para a cidadania. Ainda é 
legítimo dizer: cidadania na educação. Nessas relações estão a denúncia e a 
complexa trama de significações que podem assumir os dois termos, se 
colocados em experiências laterais, de mútua cooperação e imbricação. É 
fundamental que se pensem essas dimensões, a ponto de, a partir delas, 
analisar-se o próprio projeto educacional brasileiro. (BITTAR apud 
JOAQUIM, 2015, p. 132). 

 
Nelson Joaquim (2015, p. 132) complementa a citação de Bittar explicando que 

“a dimensão educacional da cidadania reforçou a ideia de que a educação é um pré- 

requisito necessário para o exercício da cidadania plena”. Importante, então, que a 

ordem jurídica brasileira proteja a educação, como forma de proteger a formação cidadã 

e o exercício da cidadania. 

Por fim, é objetivo da educação a qualificação para o trabalho. Este objetivo 

compreende tanto o interesse público quanto o individual, pois a ordem constitucional 

brasileira prevê uma sociedade que tenha como base o trabalho livre, e é de interesse de 

cada cidadão o exercício do trabalho. Tal proposição se torna ainda mais relevante na 

emergência de uma sociedade onde o trabalho é a principal forma de aquisição de renda, 

e onde existe grande disparidade de remuneração entre os diferentes níveis de formação 

e qualificação para o trabalho. Neste sentido, o maior acesso individual à educação em 

geral significa a probabilidade de maior remuneração, e a falta de universalização de 

acesso à educação resulta em maiores desigualdades sociais. O art. 206 enumera os 

princípios sob os quais a educação do país será regida, nestes termos: 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 
e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano 
de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e 
ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado 
regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União; 
V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, 
planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e 
ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;(Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 
da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público 
de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006) 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII - garantia de padrão de qualidade. 
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 
escolar pública, nos termos de lei federal (BRASIL, 1988). 
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Verifica-se então que, pelo texto constitucional, a educação brasileira é regida 

por princípios que tentam garantir a universalização do ensino, em iguais condições 

para todos os alunos, a valorização dos profissionais da educação, a gestão democrática 

do ensino público, a pluralidade de ideias e concepções pedagógicas e a liberdade de 

pensamento. São valores que norteiam o ensino de base democrática. 

O artigo 208, que trata do dever do Estado na educação, é um dos centros do 

debate do homeschooling. O artigo trata das obrigações do Estado na educação, e dá 

outras providências: 

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) 
II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos 
de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um; 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por 
meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, 
alimentação    e    assistência  à   saúde. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 59, de 2009); 
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 
§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua 
oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 
§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino 
fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, 
pela frequência à escola (BRASIL, 1988). 

 

A discussão sobre o homeschooling leva em consideração o art. 208, I, que 

considera obrigatória a educação básica entre quatro e 17 anos. Seria ela obrigatória em 

estabelecimentos regulares de ensino? Ou ela poderia ser exercida, alternativamente, em 

casa? A questão também envolve os parágrafos do mesmo artigo, pois o acesso ao 

ensino obrigatório é entendido como direito público subjetivo, com obrigação do poder 

público de ofertá-lo, e zelar junto aos pais pela matricula dos educandos no ensino 

fundamental. Sendo um direito público subjetivo, poderiam as crianças invocá-lo contra 

os pais? Poderiam as autoridades competentes reclamar este direito frente aos pais, para 

zelar pelos interesses da criança? 

No âmbito infraconstitucional, a principal legislação acerca da educação é a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996), 
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conhecida como LDB. O art. 1º da referida Lei traz um conceito amplo de educação, 

explicitando que a educação “abrange 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” 

(BRASIL, 1996). Desta maneira, a educação não compreenderia, pelo texto legal, 

apenas a escola, mas também a vida familiar e diversos outros espaços de formação 

social nos quais o cidadão se desenvolve. Apesar disso, a LDB explicita que ela 

“disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do 

ensino, em instituições próprias”. Desta maneira, a abrangência da Lei é a educação 

escolar, não compreendendo os demais espaços de formação educacional. 

Os arts. 2º e 3º da LDB corroboram o já disposto no texto constitucional, 

reproduzindo em algumas passagens seu texto. Já o título III, que vai do art. 4º ao 7º, 

denomina-se “Do Direito à Educação e do Dever de Educar”. Este título traz dois lados 

necessários da mesma moeda: se há o direito à educação, há também o dever de alguém 

de educar. A quem cabe este dever? 

O art. 4º, em seu inciso I, estabelece que o dever do Estado com educação 

escolar pública será efetivado mediante “a garantia de educação básica obrigatória e 

gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade” (BRASIL, 2018). Desta 

maneira, é obrigação do Estado a oferta de ensino público, que, para estas faixas de 

idade, serão divididos entre pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. O art. 4º, 

dentre outras disposições, garante que este ensino abrangerá também o ensino de jovens 

e adultos, assim como o ensino para pessoas com deficiência. 

O art. 5º reforça o que já está presente na CRFB 1988, a caracterização do  

direito à educação como direito público subjetivo, explicitando as diversas pessoas que 

podem cobrá-lo do poder público: 

Art. 5º O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, 
podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, 
organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, 
ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo (BRASIL, 
1966) (BRASIL, 1988). 

 
O art. 5º prevê ainda, em consonância com o texto constitucional, que o poder 

público deverá recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem 

como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica (§1º, I), fazer-lhes 

chamada pública (§1º, II) e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à 

escola (§1º, III). O § 3º prevê que partes mencionadas no caput do artigo têm 
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legitimidade para peticionar no Poder Judiciário caso o Poder Público não cumpra seu 

dever de oferecer regularmente o ensino gratuito, sendo rito sumário a ação judicial 

correspondente para tanto, podendo ser a autoridade competente condenada por crime 

de responsabilidade, se for o caso (§ 4º). 

O art. 6º, como será observado no capítulo 3, esteve no centro dos debates acerca 

do homeschooling, por definir que “é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula 

das crianças na educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade” (BRASIL, 1996). 

Sendo dever dos pais a matrícula, haveria espaço para se falar em omissão legislativa 

quanto ao homeschooling? Ou de possibilidade de não realizar a matrícula? 

Afora a LDB, outro importante instrumento normativo quando se fala de 

educação no Brasil é o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990). O ECA, conforme seu art. 1º, dispõe sobre a proteção integral à criança 

e ao adolescente, e, em seu título IV, dispõe sobre o Direito à Educação, à Cultura, ao 

Esporte e ao Lazer. 

O art. 53 caput do ECA reforça que a criança e o adolescente têm direito à 

educação, e que esta visa ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, ao preparo para o 

exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho. Os parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 

54 reforçam o já disposto na LDB, a saber: 

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria; 
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de 
idade; 
IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de 
idade;(Redação dada pela Lei nº 13.306, de 2016) 
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um; 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente 
trabalhador; 
VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde. 
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 
§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua 
oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. 
§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino 
fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, 
pela frequência à escola (BRASIL, 1990, grifos deste trabalho). 

 

Importante notar que o art. 55 reforça que “os pais ou responsáveis têm a 

obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino”, e que o art. 56 
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§ 2º, dá aos dirigentes escolares a responsabilidade de comunicar ao Conselho Tutelar 

“reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares” 

(BRASIL, 1990). 

Como se pode verificar, os diversos aspectos da Lei de Diretrizes e Bases, assim 

como da Constituição Federal, reforçam que a educação deve ser entendida  como 

direito público subjetivo, sendo dever do Estado a sua prestação: 

Hoje, o direito público subjetivo à educação encontra-se na Constituição 
Federal (art. 208 §1º e §2º); Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 5º 
§3º, §4º e §5º); Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54 §1º, §2º e §3º), 
que incluem a obrigação de educar como norma cogente e de ordem pública. 
Eis, portanto, o cerne do Direito Educacional: de um lado temos o dever do 
Estado com a educação, no caso da educação básica obrigatória e gratuita 
(art. 208, inc. I da Constituição Federal e art. 4º, inc. I da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação); por outro lado, temos o direito público subjetivo (art. 
208 §1º da Constituição Federal e art. 5º da Lei de Diretrizes e Bases). Esta, 
além de repetir que o acesso a educação básica é direito público subjetivo, 
acrescentou que qualquer cidadão, grupo de cidadão, associação comunitária, 
organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e o 
Ministério Público podem acionar o poder público para exigir o ensino 
(JOAQUIM, 2015, p. 127 – grifos do original). 

 

Desta maneira, é inequívoca a responsabilidade estatal no oferecimento da 

educação através das políticas públicas educacionais e do ensino escolar gratuito, uma 

vez que, pelo texto constitucional, assim como pela legislação infraconstitucional, a 

educação é direito público subjetivo, exigível do poder público. Mas como encarar 

então o homeschooling? Poderia a família optar por não utilizar a educação escolar, 

estatal ou privada, e educar os filhos em casa? 

 
1.3 O homeschooling no Brasil 

 
 

O debate acerca do homeschooling não é novo no Brasil nem no resto do mundo, 

mas adquiriu grande relevo a partir do julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a 

matéria. No Brasil, a principal entidade da sociedade civil que tem mobilizado a 

discussão política acerca do homeschooling é a Associação nacional de Educação 

Domiciliar (ANED), que participou como amicus curiae no caso em estudo. Segundo 

site da entidade: 

A NOSSA ASSOCIAÇÃO 
 

A ANED – Associação Nacional De Educação Domiciliar – é uma instituição 
sem fins lucrativos, fundada no ano de 2010, por iniciativa de um grupo de 
famílias. 
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A principal causa defendida pela ANED é a autonomia educacional da 
família. Não nos posicionamos contra a escola, mas entendemos que, assim 
como os pais têm o dever de educar, têm também o direito de fazer a opção 
pela modalidade de educação dos filhos. Defendemos, portanto, a prioridade 
da família no direito de escolher o gênero de instrução a ser ministrado aos 
seus filhos. Esse direito está bem descrito na Declaração Universal de 
Direitos Humanos, artigo XXVI, e no Código Civil Brasileiro, artigo 1.634. 

 
Nossos três principais objetivos são: 
1. Promover a defesa do direito da família à Educação Domiciliar no 
Brasil, através da representação coletiva dos seus associados junto às 
autoridades, aos órgãos e entidades pertinentes; 
2. Promover a divulgação da Educação Domiciliar à sociedade brasileira, 
através de ações e atividades informativas, tais como artigos, estudos, cursos, 
palestras, simpósios, workshops, seminários, debates, audiências públicas e 
privadas, e outros meios de comunicação; 
3. Promover a integração e cooperação entre as famílias educadoras, 
fornecendo-lhes o suporte necessário para esse fim (ANED, 2018). 

 
O termo educação domiciliar, ou ensino domiciliar, é o termo mais comum para 

traduzir a expressão homeschooling, palavra de origem inglesa usada 

internacionalmente para tratar da educação realizada em casa, pela família, como 

alternativa à escola. 

O movimento contemporâneo em defesa do homeschooling tem suas origens nos 

Estados Unidos na década de 1970, principalmente com base na obra Teach Your Own 

de John Holt. Segundo a ANED, “foi ele quem usou, pela primeira vez, o termo 

unschooling que, na língua portuguesa, geralmente traduzimos pela expressão 

“desescolarizar”” (ANED, 2018). Ainda, segundo a entidade: 

Influenciado pelas ideias de Ivan Illich – filósofo austríaco radicado no 
México – e sua obra Deschooling Society (Sociedade sem Escolas), o 
professor Holt defendia a ideia de que as escolas necessitavam se transformar 
em espaços de aprendizagens lúdicos, variados e cheios de estímulos, onde as 
crianças fossem capazes de se desenvolver de acordo com sua própria 
curiosidade, e com as experiências que lhes fossem vivenciadas. No final 
dessa mesma década, Holt acabou desistindo das tentativas de transformação 
da prática escolar, e passou a defender a ideia de se educar as crianças em 
casa, longe dos problemas e vícios presentes nas instituições escolares. 
As argumentações de John Holt acabaram encorajando muitos pais a 
educarem seus filhos no ambiente do lar. Foi assim que surgiram os primeiros 
homeschoolers. Nos anos 80, o movimento ganhou força quando milhares de 
famílias e comunidades aderiram a essa modalidade de educação nos EUA, 
devido ao crescente número de casos de violência nas escolas, e também pela 
decadência da educação escolar. Atualmente, a Educação Domiciliar ou 
Homeschooling tem sido difundida em todo o mundo, e é permitida ou 
regulamentada em mais de 60 países, nos cinco continentes (ANED, 2018). 

 

No Brasil, a educação domiciliar tem ganhado adeptos, principalmente por 

motivos religiosos ou por insatisfação com a escola tradicional. A ANED conceitua da 

seguinte maneira a prática do homeschooling: 
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A Educação Domiciliar ocorre quando os pais assumem por completo o 
controle do processo global de educação dos filhos. Vamos explicar melhor: 
É senso comum que os pais são os responsáveis por educar os filhos em 
primeira instância. Desde que a educação escolar se tornou obrigatória, a 
nossa sociedade fez uma espécie de divisão de papéis. Os pais ou 
responsáveis deveriam ter a responsabilidade de ensinar valores, costumes, 
hábitos, moral e crenças, ou seja, eles fariam uma parte da educação dos 
filhos. A outra parte, que seria o que chamaremos aqui de educação 
acadêmica, ou instrução formal, ficaria a cargo de instituições próprias, que 
chamamos escolas. 
Em outras palavras, os pais contratam ou delegam essa parte da educação dos 
filhos a profissionais que supostamente estariam mais capacitados para esse 
tipo de ensino, ou seja, os pais terceirizam essa parte da educação dos seus 
filhos. 
Portanto, a Educação Domiciliar é uma modalidade de educação, na qual os 
principais direcionadores e responsáveis pelo processo de ensino- 
aprendizagem são os pais do educando (aluno). 
[...] Na ED, Os pais se responsabilizam por todos os aspectos da educação 
dos filhos: valores, condutas, formação do caráter, questões afetivas e 
também a instrução formal ou o saber acadêmico (ANED, 2018). 

 
O homeschooling no Brasil foi alvo de oito projetos de lei (PL), assim como uma 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC): PL 4657/1994, PL 6001/2001, PL 

6484/2002, PL 1125/2003, PL 3518/2008, PL 4122/2008, PEC 444/2009, PL 

3179/2012, PL 3261/2015. 

O Projeto de Lei n° 3.179/2012 é o único ainda em tramitação, tendo sido o PL 

3261/2015 apensado a ele. Apresentado originalmente pelo deputado Lincoln Portela, 

do PR/MG, o projeto tem como ementa: “Acrescenta parágrafo ao art. 23 da Lei nº 

9.394, de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a 

possibilidade de oferta domiciliar da educação básica” (BRASIL, 2012). O Projeto de 

Lei tem o seguinte conteúdo: 

Art. 1º O art. 23 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de1996, passa a vigorar 
acrescido do seguinte parágrafo: 
“Art. 23 [...] 
§ 3º É facultado aos sistemas de ensino admitir a educação básica domiciliar, 
sob a responsabilidade dos pais ou tutores responsáveis pelos estudantes, 
observadas a articulação, supervisão e avaliação periódica da aprendizagem 
pelos órgãos próprios desses sistemas, nos termos das diretrizes gerais 
estabelecidas pela União e das respectivas normas locais.” 
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação (BRASIL, 2012). 

 
O projeto foi apresentado ao plenário em outubro de 2018 e, estando ainda em 

tramitação, consta com pareceres favoráveis do deputado Maurício Quintella Lessa (PR- 

AL) e da deputada Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO), integrantes da 

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. 
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Em 2016 o Brasil recebeu a Global Home Education Conference, evento mais 

importante, em âmbito internacional, sobre a temática, tendo a ANED como 

organizadora local (ANED, 2018). 

Com o julgamento do Recurso Extraordinário nº 888815, restou entendido pelo 

Supremo Tribunal Federal que somente com regulamentação específica em lei o 

homeschooling pode ser considerado legal no Brasil. No capítulo 3, será realizado o 

estudo de caso deste processo e quais os argumentos levantados para tal veredito. 
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2 O INSTITUTO DA DESERÇÃO: DA JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA 
AO ATIVISMO JUDICIAL NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

O presente capítulo enfoca os aspectos pertinentes à deserção tais como são 

considerados na doutrina e na jurisprudência brasileira, diante do acesso à justiça e, 

ainda, frente ao ativismo judicial. Aborda as interfaces da separação dos poderes, do 

limite dos interesses públicos e privados, do neoconstitucionalismo e da judicialização 

da política. 

Constitui-se basicamente na conceituação referentes a esses temas, bem como a 

diversidade de posições teóricas dos autores que se debruçam sobre estes assuntos, 

mediante as quais se pretende posteriormente subsidiar a conclusão da tese ora 

defendida. Esse capítulo objetiva principalmente promover o diálogo entre os autores e 

suas diferentes teorias, a fim de estabelecer o acervo mediante o qual será possível 

instrumentalizar as conclusões referentes à temática investigada. 

 
2.1 O instituto da deserção na doutrina e na jurisprudência brasileira 

A abordagem sobre deserção, alinhada ao principal interesse da presente tese, 

implica destacar que sua causa resulta da interposição de recurso sem o necessário 

pagamento das despesas processuais, quando não se tem direito à gratuidade de justiça 

ou quando houve recolhimento a menor de tais despesas e o recorrente não 

complementou as custas, conforme determinado pela autoridade judicial competente, 

tempestivamente considerada na ocasião em que ingressou com o recurso. 

Para se caracterizar o que seja recurso dentro dessa conformidade, adotamos o 

entendimento de que “recurso é o remédio voluntário, idôneo a ensejar, dentro do 

mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão 

judicial que se impugna” (MOREIRA, 2005, p. 207). “Tal conceito serve, de forma 

deveras satisfatória, para não somente definir o que seja um recurso, mas também para 

expor as finalidades para as quais o mesmo se destina” (BAALBAKI, 2019). Por sua 

vez, o portal Jusbrasil manifesta tal caracterização, com o seguinte conceito ainda mais 

completo: 

É o abandono do recurso pelo recorrente, caracterizado pela falta de preparo 
no prazo legal. Equivale a uma pena, também chamada de deserção, que tem 
por efeito julgar deserto o recurso, isto é, não ter seguimento. Ocorrendo 
justo impedimento, o juiz, ao relevar a pena de deserção, restituirá ao 
apelante o prazo para efetuar o preparo. Esta decisão será irrecorrível. O 
tribunal, todavia, apreciará a legitimidade (JUSBRASIL, 2019). 
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Ao pesquisar o Recurso Extraordinário nº 888815/RS sobre ensino domiciliar, 

pode-se constatar que, em 14 de março de 2003, o Pleno do Supremo Tribunal Federal 

reafirmou entendimento sobre deserção dos recursos extraordinários, manifestando-se 

da seguinte maneira: 

A pessoa competente para decretar a deserção de Agravo ou de Recurso 
Extraordinário contra decisão judicial é o Presidente do Tribunal. No mesmo 
entendimento, o pleno se manifestou, também, no sentido de afirmar que, 
contra a decisão que decreta a deserção do recurso, cabe Agravo de 
Instrumento, e não Reclamação (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2019). 

 

Em 1875, José Maria Frederico de Souza Pinto já noticiava, em suas Primeiras 

Linhas sobre o Processo Civil Brasileiro, no artigo X – Da deserção da apelação, e do 

dia de aparecer, § 1688, que “é no juízo a quo que se julga a apelação deserta, e não 

seguida, se o apelante, depois de recebida, a não mandou trasladar, nem a atempou4”. Já 

no § 1689 se apresentavam as causas da deserção, nos seguintes termos: “Assim que, se 

o apelante não apresenta a apelação dentro dos seis meses da lei, ou dentro do fatal do 

estilo, a mesma apelação se julga deserta, e não seguida”. E no § 1690 expressava: “Se 

houver justo impedimento, não se pode prejudicar a parte, não correndo o tempo, ele 

deve ser citado para alegar o motivo que teve para não fazer seguir a apelação no 

tempo”. Tais dispositivos mostram que a deserção, àquela época, abrangia a 

intempestividade, além da falta de pagamento do preparo (PINTO, 1875, p. 192). 

O mesmo § 1690 dispensava a esposa de ser citada para a deserção, mas não o 

marido, quando se tratasse de bens de raiz, nos seguintes termos: “Não é necessário citar 

a esposa, mesmo que se trate de bens de raiz, mas, sem a citação do apelante não é 

possível ser julgada a deserção”. E completando da seguinte forma: “Não comparecendo 

e não constituindo os motivos alegados legítimo impedimento, deve o juiz mandar 

passar instrumento de dia de aparecer”. O § 1692 expressava, mais uma vez, a 

competência do juízo a quo para julgar a deserção: “Em presença desse instrumento de 

dia de aparecer, o juiz a quo julga a deserção da apelação e decreta que a sentença 

apelada surta todos os seus efeitos, como se apelação não houvesse sido interposta”. A 

segunda instância só julgava a apelação por três juízes, sem audiência das partes, 

“depois de atempada”, segundo o § 1711, o juiz a quo julgava a apelação deserta e 

condenava o apelante em todas as custas depois de colocado o “cumpra-se”, segundo o 

 
 

4 Significa aconteceu ou foi feito a tempo ou no tempo adequado = TEMPESTIVO ≠ INTEMPESTIVO 
atempado (DICIONÁRIO PRIBERAM DA LÍNGUA PORTUGUESA, 2019). 
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§  1714  (PINTO,  1875,  p.  192;  193;  198-199). Dessa forma, se depreende que a 

deserção daquele tempo englobava a falta de preparo e, também, a intempestividade. 

Atualmente, é cediço na doutrina e na jurisprudência que, para  analisar  

qualquer recurso no sistema brasileiro, ultrapassado o exame das preliminares, só se 

adentra no mérito de tal recurso após a análise das condições e dos pressupostos 

recursais, em que a deserção é um deles. A partir dessa análise é que  se  poderá 

verificar a possibilidade de conhecimento ou não pelo órgão competente para julgá -lo, 

tudo imposto pela lei prevendo o interesse de se recorrer em função da legitimidade,    

da tempestividade, do preparo, além dos pressupostos característicos de cada recurso. 

Para Leonardo Greco, “a ausência do recolhimento das custas ou a sua 

insuficiência não podem determinar a paralisação do processo ou a sua extinção,  

porque sua arrecadação não pode sobrepor-se ao acesso à Justiça constitucionalmente 

assegurado”. Para ele, “se o juiz verificar a falta deverá adotar as providências 

extrajudiciais cabíveis para promover a cobrança do tributo, sem prejuízo da marcha   

do processo”. Em complementação, o autor afirma serem institutos anacrônicos e 

típicos do Estado patrimonial o fato de se indeferir a petição inicial por falta de 

recolhimento de custas e a deserção do recurso por falta de preparo. Desta forma são 

“incompatíveis com a garantia da tutela jurisdicional efetiva, que sobrepõem os 

interesses fiscais do Estado  à tutela eficaz dos direitos dos cidadãos” (GRECO, 2005,  

p. 260; 261). 

Mencionando a inconveniência da proibição de recurso sem o depósito da multa 

prevista no parágrafo único do artigo 5385 do Código de Processo Civil, Greco afirma 

que “a criação de obstáculo econômico à interposição de recurso viola a garantia 

constitucional do acesso à justiça” (GRECO, 2013, p. 32). Após passada essa primeira 

etapa, conhecida como juízo de admissibilidade realizado pelo órgão recursal 

competente, é que se pode falar em conhecimento ou não conhecimento do recurso, 

significando dizer que o recorrente poderá ter ou não razão, por ocasião da análise do 

mérito desse recurso. 

 
 
 

5 Art. 538. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por 
qualquer das partes. (Redação dada pela Lei nº 8.950, de 13.12.1994). Parágrafo único. Quando 
manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que o são, condenará o 
embargante a pagar ao embargado multa não excedente de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Na 
reiteração de embargos protelatórios, a multa é elevada a até 10% (dez por cento), ficando condicionada a 
interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo. (Redação dada pela Lei nº 8.950, 
de 13.12.1994). 



76 
 

 

 

Para haver a possibilidade da apreciação do mérito em decorrência do aqui 

explanado, é preciso cumprir as formalidades de admissibilidade recursal, em que o 

preparo é um dos requisitos em cumprimento ao atual artigo 1007 do CPC 2015 ao 

expressar o seguinte: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, 

quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de 

remessa e de retorno, sob pena de deserção”. E  o § 4º do referido artigo deixa claro   

que o não pagamento das custas no ato da interposição, poderá gerar o instituto da 

deserção: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o 

recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na 

pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob  pena  de  

deserção” (VADE MECUM SARAIVA, 2019, p. 398). 

Essa verificação, denominada de juízo de admissibilidade, segundo o artigo    

932 do atual Código de Processo Civil, é feita pelo tribunal que vai julgar o recurso, 

diferentemente do antigo Código, que atribuía essa tarefa ao órgão por onde o 

recorrente ingressava com o recurso, ou seja, no juízo a quo, aquele que  havia  

proferido a decisão recorrida6. 

Existem muitas críticas em relação a esse assunto, pois alguns defendem que    

os recursos não podem estar apegados rigidamente às regras do juízo de 

admissibilidade, pois feriria o acesso à justiça e o princípio da cooperação previsto no 

CPC 2015, verbis: 

Além do compromisso com a Lei, o juiz tem um compromisso com a 
Justiça e com o alcance da função social do processo para que este não se 
torne um instrumento de restrita observância da forma se distanciando 
da necessária busca pela verdade real, coibindo-se o excessivo 

 
6Art. 932 do CPC 2015. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em 
relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar auto composição das partes; II - 
apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; 
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os 
fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do 
Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido 
pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos 
repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção 
de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a 
decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça 
ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de 
Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de 
demandas repetitivas ou de assunção de competência; VI - decidir o incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal; VII - determinar a 
intimação do Ministério Público, quando for o caso; VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no 
regimento interno do tribunal. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator 
concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a 
documentação exigível (BRASIL, 2015). 
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formalismo. Conquanto mereça relevo o atendimento às regras relativas à 
técnica processual, reputa-se consentâneo com os dias atuais erigir a 
instrumentalidade do processo em detrimento ao apego exagerado ao 
formalismo, para melhor atender aos comandos da lei e permitir o equilíbrio 
na análise do direito material em litígio. Recurso especial provido [STJ - 
REsp: 1109357 RJ 2008/0283266-8, Relator: Ministra Nancy Andrighi] 
(MODELO INICIAL, 2019 – grifos da presente tese). 

 
 

O CPC 2015 expressa que a deserção só seja decretada caso não sejam 

complementadas as custas faltantes, após intimado o advogado da parte, diferentemente 

do CPC 1973, pois agora admite inclusive o preenchimento errado da guia de custas, 

conforme artigo 1007, § 7º do referido diploma legal, verbis: 

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, 
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive 
porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. 
[...] 
§ 7º “O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a 
aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida 
quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no 
prazo de 5 (cinco) dias” (BRASIL, 2015 - grifos da presente tese). 

 
O Ministro Edson Fachin, relator de um recurso do  Mato  Grosso,  se 

manifestou no sentido de que “não versando a espécie acerca de comprovado 

recolhimento a menor dos valores devidos a título de preparo, não há falar em  

intimação para fins de complementação, nos moldes preconizados pelo art. 511, § 2º,  

do CPC de 1973”7, vigente na época da proposição do Recurso Extraordinário n° 

888815/RS, que tratava do homeschooling. Ele asseverou o seguinte: “O Supremo 

Tribunal Federal assentou o entendimento de que compete à parte recorrente o ônus de 

comprovar o efetivo recolhimento do preparo em conformidade com  os  ditames  

legais, o que deve ocorrer no momento da interposição” (STF - AI: 866008 MT - 

MATO GROSSO, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/06/2017, 

Data de Publicação: DJe-124, de 12/06/2017). 

Pela própria leitura dos artigos mencionados, fica claro que o CPC 2015 

abrandou o instituto da deserção, reproduzindo os debates mantidos à época de sua 

elaboração, tudo com o fim de facilitar o acesso à justiça, não se podendo falar em 

acesso sem a participação das partes, as quais foram excluídas por algum pressuposto 

processual não cumprido. 

 
7 Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação 
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (Redação 
dada pela Lei nº 9.756/1998). § 2º A insuficiência no valor do preparo implicará deserção, se o recorrente, 
intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias. (Incluído pela Lei nº 9.756/1998) (BRASIL, 1973). 
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Convém ressaltar que o recurso extraordinário encontra sua regência processual 

na legislação que está em vigor no momento da sua propositura, portanto, no caso do 

homeschooling, era aplicável o CPC de 1973 e a jurisprudência do STF seguia no 

sentido de ser deserto recurso extraordinário no qual não houvesse comprovação  

regular do pagamento de custas processuais. O Relator, porém, exerceu seu ativismo  

em recebê-lo, sem decretar a deserção. 

Não convém esquecer, também, o que expressa o artigo 190 do CPC 2015, ao 

admitir flexibilização de procedimento, convenção de ônus, poderes, faculdades e 

deveres processuais, tudo sob controle do julgador quanto à validade daquelas 

convenções ali previstas, inclusive da criação de calendário, o qual interfere, 

diretamente, num pressuposto processual de tempestividade, como expressa o artigo  

191 do mesmo diploma legal.8 

Sobre a questão da necessária flexibilização procedimental, Greco afirma que 

vem sendo “exercitada pelos juízes sem parâmetros legais e sem o recomendável 

diálogo e o consenso das partes, o que gera insegurança jurídica, cria situações 

absolutamente imprevisíveis para as partes e redunda em enorme disparidade de 

tratamento” (GRECO, 2013, p. 24). O CPC de 2015 demonstrou expressamente essa 

flexibilização, principalmente na comparação da rigidez da negativa de modificação do 

procedimento, expressa no antigo 264 do CPC de 1973, a qual não permitia a 

flexibilização, mesmo que o Estado-juiz e o próprio réu desejassem a modificação.9 

Fernanda Tartuce defende a participação das partes no processo civil para se 

concretizarem valores que foram debatidos na elaboração do CPC 2015, quando 

exprime o seguinte: “Não há como cogitar de acesso à justiça com qualidade sem 

analisar a possibilidade de que os sujeitos processuais possam efetivamente participar 

do feito” (TARTUCE, 2016a). Pode-se incluir a deserção nesta observação da autora, 

 

 
8Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente 
capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar 
sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. 
Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste 
artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de 
adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade (BRASIL, 2015). 
Art. 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, 
quando for o caso (BRASIL, 2015). 
9 Art. 264. Feita a citação, é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento 
do réu, mantendo-se as mesmas partes, salvo as substituições permitidas por lei (Redação dada pela Lei nº 
5.925, de 1.10.1973). Parágrafo único. A alteração do pedido ou da causa de pedir em nenhuma hipótese 
será permitida após o saneamento do processo (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973) (BRASIL, 
1973). 
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pois a parte que tiver a deserção decretada não poderá participar do feito. Mais adiante, 

ao mencionar o caso de insuficiência econômica, ela adverte o seguinte: 

 
A insuficiência econômica, também chamada de hipossuficiência, tem 
repercussão processual na medida em que impede ou dificulta a realização de 
atos processuais. Sempre que um sujeito processual não conseguir dar 
andamento ou atuar para defender seu direito por força de um óbice 
econômico, deve-se perquirir se é legítimo que ele sofra tal limitação em 
razão do obstáculo pecuniário e atuar de forma coerente com a resposta 
(TARTUCE, 2016a). 

A autora destaca que “o processo civil é também um âmbito normativo  

adequado para a previsão de normas diferenciadas em favor de determinados sujeitos a 

fim de promover efetiva igualdade”. Porém, lembra também que está na dependência da 

plena sensibilidade do juiz a efetiva realização dos avanços legislativos em favor da 

igualdade (TARTUCE, 2016a). 

Cappelletti e Garth, ao discorrer sobre a terceira posição do interesse do acesso 

efetivo à justiça nos países do mundo ocidental, que propuseram denominar de “enfoque 

de acesso à justiça”, comentam o seguinte: “Na maior parte das modernas sociedades, o 

auxílio de um advogado é essencial, senão indispensável para decifrar leis cada vez 

mais complexas e procedimentos misteriosos, necessários para ajuizar uma causa”. Mais 

adiante, destacam: “os métodos para proporcionar a assistência judiciária àqueles que 

não a podem custear, são, por isso mesmo, vitais. Até muito recentemente, no entanto, 

os esquemas de assistência judiciária da maior parte dos países eram inadequados”. 

Afirmam, também, que o Estado não se preocupou em garantir o direito conquistado, 

nos seguintes termos: “O direito ao acesso foi, assim, reconhecido e se lhe deu algum 

suporte, mas o Estado não adotou qualquer atitude positiva para garanti-lo. De forma 

previsível, é que tais sistemas de assistência judiciária eram ineficientes” 

(CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 31; 32). 

Ao ser entrevistada pela revista Carta Forense, Fernanda Tartuce responde a 

oportuna pergunta sobre vulnerabilidade do processo civil da seguinte forma: 

A vulnerabilidade deve ser analisada com base nas condições do litigante, 
sendo importante identificar critérios objetivos para sua aferição. Sob o 
ângulo processual, a partir de constatações na vida social e de previsões 
engendradas no sistema jurídico, podem ser identificados como critérios 
legítimos para aferir a vulnerabilidade processual: a insuficiência econômica 
(hipossuficiência); a existência de insuperáveis óbices geográficos; a 
ocorrência de debilidades na saúde e/ou no discernimento; a configuração de 
dificuldades técnicas (por desinformação pessoal quanto a matérias jurídicas 
e probatórias relevantes) e a incapacidade de organização. 
[...] 
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A vulnerabilidade constitui justa causa e explica a inviabilidade da prática do 
ato processual; reconhecida sua ocorrência, o juiz deve viabilizar nova 
oportunidade para sua realização (TARTUCE, 2012). 

 
Segundo Cappelletti e Garth, a assistência judiciária foi colocada como 

prioridade no topo das agendas de reforma, na década de 1960, após ter redespertada a 

consciência social. Assim, concluem que “a contradição entre o ideal teórico do acesso 

efetivo e os sistemas totalmente inadequados de assistência judiciária tornou-se cada  

vez mais intolerável.”. Neste diapasão, eles destacam que “sem dúvida, em sociedades 

em que os ricos e os pobres vivem separados, pode haver barreiras tanto geográficas 

quanto culturais entre os pobres e o advogado”. E completam seu pensamento com o 

seguinte comentário: “É necessário, em suma, verificar o papel e importância dos 

diversos fatores e barreiras envolvidos, de modo a desenvolver instituições efetivas para 

enfrentá-los” (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 33; 38; 73). 

A vulnerabilidade tratada por Fernanda Tartuce já apontada outrora por 

Cappelletti e Garth foi levada em consideração, ao menos em parte, pelo CPC 2015 que, 

atento à vulnerabilidade, trouxe o parágrafo único do artigo 190, permitindo a 

interferência do juiz para recusar o que ali se criou, em nome da parte que esteja em 

situação de vulnerabilidade. 

 
2.2 Judicialização da política versus ativismo judicial 

 
Luis Roberto Barroso, ao comentar sobre o papel ativo do STF com relação à 

vida institucional brasileira nos últimos anos, quando se trata de decisões sobre grandes 

questões nacionais envolvendo implementação de políticas públicas, que sejam de 

grande alcance político e envolvam escolhas morais, demonstra existir “fluidez da 

fronteira entre política e justiça no mundo contemporâneo”. O mesmo autor verifica ser 

o caso brasileiro especial, pela extensão e volume (BARROSO, 2012, p. 23). A partir 

dessa visão, Barroso constata haver judicialização de aspectos políticos na realidade 

brasileira, conceituando-a nos seguintes termos: 

 
Judicialização significa que algumas questões de larga repercussão política 
ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas 
instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo – 
em cujo âmbito se encontram o Presidente da República, seus ministérios e a 
administração pública em geral (BARROSO, 2012, p. 24). 

 
Fica claro para a comunidade jurídica e para os jurisdicionados que a 

judicialização requer forçosamente o envolvimento político do julgador no exercício de 
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poder legítimo oriundo da representação estatal desenvolvida naquele momento. Daí 

caber as seguintes palavras de Dworkin: 

[...] naturalmente, as decisões que os juízes tomam devem ser políticas em 
algum sentido. Em muitos casos, a decisão de um juiz será aprovada por um 
grupo político e reprovada por outros porque esses casos têm consequências 
para controvérsias políticas [...]. Quero indagar, porém, se os juízes devem 
decidir casos valendo-se de fundamentos políticos, de modo que a decisão 
seja não apenas a decisão que certos grupos políticos desejariam, mas 
também, que seja tomada sobre o fundamento de que certos princípios de 
moralidade política são corretos. Um juiz que decide baseando-se em 
fundamentos políticos não está decidindo com base em fundamentos de 
política partidária. Não decide a favor da interpretação buscada pelos 
sindicatos porque é (ou foi) um membro do Partido Trabalhista, por exemplo 
(DWORKIN, 2005, p. 3; 4). 

 
 

O Desembargador Claudio de Mello Tavares, Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, afirma que a judicialização é resultado “do modelo de 

constituição analítica e do sistema de controle de constitucionalidade adotados no 

Brasil”, permitindo, assim, importantes decisões de alcance político e moral sejam 

tomadas mediante ações judiciais. Portanto, a judicialização não é fruto do empenho do 

Poder Judiciário e, sim, do Constituinte. Já em relação ao ativismo, o Desembargador 

afirma o seguinte: 

O ativismo judicial, por sua vez, expressa uma postura do intérprete. Um 
modo proativo e expansivo de entender a constituição potencializando o 
sentido e alcance de suas normas quando o legislador tenha se mostrado 
inerte ou incapaz de produzir consenso. Os riscos do ativismo envolvem a 
legitimidade democrática, a politização da justiça e a falta de capacidade 
institucional do judiciário para decidir determinadas matérias (TAVARES, 
2019). 

 
 

Lenio Streck define o ativismo em artigo publicado no Conjur, sob o título “Eis 

porque abandonei o neoconstitucionalismo”, estabelecendo a diferença entre ele e a 

judicialização, quando afirma que o ativismo não é apenas quando o Judiciário “passa 

por cima” (ou pelo “lado”) da lei. Ocorre também toda vez que o julgador substitui ao 

legislador, em casos de juízos morais e éticos. Embora haja literatura consolidada sobre 

o tema, parece haver barreira ideológica impedindo que parcela da comunidade tome 

consciência de sua existência (STRECK, 2014). 

Barroso se refere à judicialização, quando comenta que “uma questão – seja um 

direito individual, uma prestação estatal ou um fim público – é disciplinada em uma 

norma constitucional, ela se transforma, potencialmente, em uma pretensão jurídica, que 

pode ser formulada sob a forma de ação judicial”. Por outro lado, atribui à 
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redemocratização, à constitucionalização abrangente e ao sistema brasileiro de controle 

de constitucionalidade três das causas do fortalecimento e expansão do Poder Judiciário, 

como também, o aumento da demanda por justiça na sociedade brasileira. Ele adota o 

termo “constitucionalização abrangente” como sendo o transporte, para a CRFB 1988, 

de matérias que eram antes submetidas ao processo político majoritário e à legislação 

ordinária. Por fim considera o autor “como intuitivo, constitucionalizar uma matéria 

significa transformar política em direito” (BARROSO, 2012, p. 24). 

Para alguns autores, porém, como Nelson Nery Junior e Georges Abboud, a 

situação não ocorre dessa maneira. Esses autores entendem que os tribunais tiveram 

seus poderes aumentados pelo ativismo, acarretando inclusive que suas decisões 

desobedeçam às previsões legais expressas, indo colaborar com entendimentos 

subjetivos desses julgadores e pondo em risco o modelo de processo constitucional que 

faz valer os direitos fundamentais. Para eles, esse aumento de poder pode criar o que 

denominam de “institucionalização da juristocracia” (NERY JUNIOR; ABBOUD, 

2016). 

Nuria Belloso Martín descreve o quadro institucional das democracias 

constitucionais depois da Segunda Guerra Mundial, no qual as constituições tratam de 

um grande número de direitos fundamentais e princípios, além de constatar que o 

positivismo jurídico não seja adequado para descrever essas democracias, pois se estaria 

regredindo ao Estado de Direito de mais de oitocentos anos, “com a supremacia da lei 

ordinária da vontade do legislador sobre a Justiça. Em definitivo, ao governo dos 

homens no lugar do governo do Direito” (MARTÍN, 2014, p. 148). 

Nery Junior e Abboud consideram não ser cabível o ativismo judicial no Estado 

Democrático de Direito, independentemente de se saber se o ativismo é bom ou ruim. 

Eles entendem que o Poder Judiciário não pode se afastar da legalidade em nome do 

interesse público, pois no Estado constitucional, como se costuma designar o Estado 

brasileiro, a lei vincula o julgador e só permite que o mesmo se afaste da legalidade 

quando for julgada inconstitucional. Segundo os autores, tanto o STF quanto o STJ não 

podem se limitar a fixar teses jurídicas, pois essa crescente judicialização, em grande 

parte, deve-se ao constitucionalismo contemporâneo, não sendo perniciosa desde que 

não incorra em ativismos (NERY JUNIOR; ABBOUD, 2016). 

Segundo jurisprudência inscrita na Revista Brasileira de Direito Processual, a 

autoridade judiciária, desde há muito exercendo função administrativa, pode negar 

aplicação à lei inconstitucional, tendo como exemplo o Processo nº 5507/1984, quando 
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o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro declinou 

da competência para a Corregedoria de Justiça, a fim de a mesma Corregedoria apreciar 

a constitucionalidade dos artigos 1 e 2 da Lei Estadual nº 703/1983. A mesma Revista 

relata que, no regime da Constituição de 1946, houve a seguinte sustentação de Carlos 

Maximiliano: “Qualquer aplicador da norma positiva, judiciário ou administrativo, toda 

e qualquer autoridade, tem o dever precípuo de a descumprir, desde que a determinação 

ordinária esteja em flagrante dissídio com a fundamental (Comentários à Constituição 

de 1946”, vol. III, nº 636, pág. 268 da 4ª edição, atualizada)” (REVISTA BRASILEIRA 

DE DIREITO PROCESSUAL, 1985, p. 166; 167-168). 

J. J. Canotilho comenta que “o Estado constitucional associa a juridicidade do 

poder à justificação (justifying) do governo”. E prossegue: “as razões do governo 

devem ser razões públicas que tornem patente o consentimento do povo em ser 

governado em determinadas condições”. Complementa seu pensamento, afirmando que 

“o governo é sempre um governo subordinado às leis (government under law), 

entendidas estas como um esquema regulativo consistente e coerente formado por um 

conjunto unificado de princípios de justiça e de direito”. Por esta razão, o autor se refere 

aos poderes dos juízes de desaplicar as “más leis” quando têm acesso à Constituição 

para a preservação dos princípios de justiça e dos direitos ali contemplados 

(CANOTILHO, 2003, p.94-95 – grifos do original). 

Assim é que o Presidente e Relator do Conselho da Magistratura, 

Desembargador Graccho Aurélio, ao julgar a possibilidade da recusa de aplicação da 

Lei n° 703/1983 concluiu seu julgamento da seguinte forma: 

Os Juízes, como os membros dos demais Poderes, prestaram compromisso de 
respeitar a Constituição, devendo, por isso, lhes ser assegurado o 
cumprimento desse dever, que consagra o respeito aos princípios 
fundamentais que regulam o ordenamento jurídico do Estado. Por essas 
razões, entendeu o Conselho que não havia óbice à apreciação da 
constitucionalidade da lei pela E. Corregedoria. Rio de Janeiro, 17 de maio  
de 1984 (REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO PROCESSUAL, 1985, p. 
170). 

Emerson Ademir Borges de Oliveira defende que o juiz, em qualquer instância, 

na luta pelos direitos constitucionais, inclusive os fundamentais, “tem o dever de 

observar a constitucionalidade da lei nos casos concretos” (OLIVEIRA, 2014, p. 180). 

Por sua vez, Nery Junior e Abboud alertam, em explicação adicional: 

Ocorre que, até o momento, grande parcela de nossa doutrina não se atentou 
para o risco de agigantamento dos poderes dos tribunais superiores. Vale 
dizer que é no mínimo irracional pretender racionalizar o sistema apostando 
no aumento dos poderes dos tribunais superiores num paradigma em que o 
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Judiciário pode julgar discricionariamente. Tal irracionalidade pode gerar 
efeitos perversos e, inclusive, o engessamento do sistema (NERY JUNIOR; 
ABBOUD, 2016). 

Para esses autores, que também criticam as demandas repetitivas, o CPC/2015 

abriu brecha para se instituir vinculação jurisprudencial, a partir do julgamento de um 

único caso escolhido nas demandas repetitivas, em razão do sobrestamento dos demais 

processos que versam sobre a mesma matéria de direito. O julgamento de um único caso 

impedirá a apreciação de outros, pelo simples fato de esses tribunais não apreciarem 

casos semelhantes àquele único julgado por eles: “Ou seja, para se alterar um 

entendimento jurisprudencial no Brasil, a única alternativa restante seria por meio de lei. 

Nesse contexto, o nosso país passaria a ser o único em que a lei atualiza a 

jurisprudência, e não o contrário” (NERY JUNIOR; ABBOUD, 2016). 

Daniel Sarmento, porém, entende que o assunto não é tratado de forma tão 

radical, quando explica o seguinte: 

A doutrina e a jurisprudência dominantes, no Brasil e no Direito Comparado, 
admitem também a realização de restrições a direitos fundamentais operadas 
no caso concreto, através de ponderações de interesses feitas diretamente  
pelo Poder Judiciário, em casos de conflitos entre princípios constitucionais 
não solucionados previamente pelo Legislativo, ou quando o equacionamento 
da questão empreendido por ele se revele inconstitucional (SARMENTO, 
2007, p. 81). 

Luis Roberto Barroso é enfático ao demonstrar posição radicalmente oposta à de 

Abboud e Junior e defensora do ativismo judicial, quando afirma: “se determinada 

política representa a concretização de importante meta coletiva (como a garantia da 

segurança pública ou da saúde pública, por exemplo), mas implica a violação da 

dignidade humana de uma só pessoa, tal política deve ser preterida, como há muito 

reconhecem os publicistas comprometidos com o Estado de direito”. (BARROSO, 

2007, p. xvii). O autor dá exemplo do direito de acesso ao ensino fundamental ou ao 

meio-ambiente equilibrado, dizendo ser “possível judicializar a exigência desses dois 

direitos, levando ao judiciário o debate sobre ações concretas ou políticas públicas 

praticadas nessas duas áreas” (BARROSO, 2012). 

Exemplo recente da soma dessas opiniões e de posições ativistas dos poderes da 

República se deu em relação ao Poder Executivo, quando o Presidente da República Jair 

Bolsonaro pretendia enviar uma Medida Provisória para regulamentar o ensino à 

distância, como noticiou a Folha de S. Paulo, em 24 de janeiro de 2019, mediante a 

seguinte matéria: “Contrariando o STF, governo Bolsonaro pretende liberar ensino a 

distância por medida provisória”. O jornal veiculou a reportagem, no período em que o 
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ensino domiciliar havia sido considerado ilegal, em julgamento pelo STF, em setembro 

de 2018 e o Congresso Nacional não havia legislado sobre o assunto (DIÁRIO DO 

CENTRO DO MUNDO, 2019). 

No julgamento do homeschooling, a maioria dos ministros da Corte entendeu que 

não poderia admitir o ensino domiciliar, pois não havia regulamentação, portanto, não 

poderia ser considerada um meio legal do direito dos filhos à educação. No entanto, o 

Relator, Ministro Luis Roberto Barroso, dava provimento ao Recurso Extraordinário n° 

888815/RS, por entender que se tratava de um direito fundamental de liberdade dos pais 

em educar seus filhos em casa. 

Embora o Relator do Recurso Extraordinário, Luiz Roberto Barroso, tenha dado 

provimento ao recurso do homeshooling, indo de encontro à quase totalidade de seus 

pares, Nery Junior e Abboud não aceitam essa posição, como se pode depreender do 

seguinte posicionamento: “é evidente a impossibilidade de o Judiciário afastar a 

aplicação da lei ao caso em razão de interesse público. Isso porque a desaplicação da 

legislação a um caso concreto somente seria possível mediante o controle difuso de 

constitucionalidade da lei” (NERY JUNIOR; ABBOUD, 2016). Barroso, porém, o 

rebate afirmando que “desde o início da República, adota-se entre nós a fórmula 

americana de controle incidental e difuso, pelo qual qualquer juiz ou tribunal pode 

deixar de aplicar uma lei, em um caso concreto que lhe tenha sido submetido, caso a 

considere inconstitucional” (BARROSO, 2012, p. 24). 

Eduardo Cambi justifica essa fala de Barroso ao dizer que “a efetivação da 

Constituição exige a superação do positivismo jurídico e do formalismo processual”, 

além de ser “certo que a Constituição, nas últimas décadas, foi colocada no ápice do 

ordenamento jurídico, adquirindo força normativa capaz de justificar a releitura de todos 

os ramos do direito”. E continua o autor: “A Constituição deve ser concebida como um 

sistema de princípios e regras – formais e substanciais – que tem como destinatários os 

titulares do poder” (CAMBI, 2011, p. 19; 21; 23). 

O Relator Roberto Barroso, no Prefácio do livro Interesses públicos versus 

interesses privados: desconstruindo o princípio de supremacia do interesse público, 

justifica o protagonismo estatal, quando afirmou no item II, sob o título: O Estado ainda 

é protagonista, que: “O Estado ainda é a grande instituição do mundo moderno. Mesmo 

quando se fala em centralidade dos direitos fundamentais, o que está em questão são os 

deveres de abstenção ou de atuação promocional do Poder Público. Superados os 

preconceitos liberais, a doutrina publicista reconhece o papel indispensável do Estado 
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na entrega de prestações positivas e na proteção frente a atuação abusiva dos 

particulares” (BARROSO, 2007, p. x). O mesmo autor justifica e defende sua posição 

afirmando o seguinte: 

O Estado, portanto, ainda é protagonista na história da humanidade, seja no 
plano internacional seja no plano doméstico [...]. Os agentes do Estado não 
agem em nome próprio nem para seu autodesfrute [...]. Em um Estado 
democrático de direito, não subsiste a dualidade cunhada pelo liberalismo, 
contrapondo Estado e sociedade. O Estado é formado pela sociedade e de 
perseguir os valores que ela aponta. Já não há mais linha divisória romântica 
e irreal separando culpas e virtudes (BARROSO, 2007, p. x). 

 
Écio Oto Ramos Duarte e Susanna Pozzolo, ao definirem “estatalismo 

garantista”, destacam o papel do Estado, nos seguintes termos: “é imperiosamente 

necessário para a consecução da segurança jurídica no meio social que os conflitos 

sejam solucionados por intermédio de instituições estatais. O Estado se configura como 

a instância comum à realização dos direitos humanos e como unidade institucional para 

a garantia da paz e justiça social” (DUARTE; POZZOLO, 2006, p. 66; 67). 

Em que pese a opinião dos autores, não se pode desprezar os métodos de 

conciliação e mediação trazidos pelo CPC 2015, a fim de concretizar a cooperação 

prevista por ele, a ser desenvolvida na justiça informal, conforme o artigo 3º, § 3º do 

Novo CPC, manifestando que não será excluída da apreciação jurisdicional ameaça ou 

lesão a direito: § 3º “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual 

de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e 

membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial” (BRASIL, 

2015). 

Norberto Bobbio, ao abordar a proteção do cidadão contra as arbitrariedades dos 

poderes, enfatiza que “a liberdade do juiz de pôr normas extraindo-as do seu próprio 

senso da equidade ou da vida social pode dar lugar a arbitrariedades nos confrontos 

entre os cidadãos, enquanto que o legislador, pondo normas iguais para todos, 

representa um impedimento para a arbitrariedade do poder judiciário”. E quanto trata da 

proteção do cidadão contra as arbitrariedades do Poder Legislativo, o autor lhes atribui 

uma gravidade e perigo maiores: “se o juiz abusa do seu poder só se ressentirão disto as 

partes cuja controvérsia ele está resolvendo; mas se o legislador abusa de seu poder, 

toda a sociedade se ressentirá disto” (BOBBIO, 2006, p. 38-39). Noutro sentido, o 

mesmo autor relata que o pensamento liberal investigou alguns expedientes 

constitucionais para impedir as arbitrariedades do legislador, destacando dois principais, 
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sendo o segundo expediente a representação da “passagem da concepção estritamente 

liberal para a democrática”: 

a) a separação de poderes, pela qual o poder legislativo não é atribuído ao 
“príncipe” (isto é, ao poder executivo), mas a um colegiado que age junto a 
ele, com a consequência de que o governo fica subordinado à lei; 

b) a representatividade, pela qual o poder legislativo não é mais expressão de 
uma restrita oligarquia, mas da nação inteira, mediante a técnica da 
representação política: sendo assim o poder exercido por todo o povo (ainda 
que não seja diretamente, mas através de seus representantes), é provável que 
seja também exercitado não arbitrariamente, mas para o bem do próprio povo 
(BOBBIO, 2006, p. 39). 

 
 

Sobre a questão do legislador com relação às decisões judiciais, Almeida 

comenta o seguinte: 

Aos códigos se reservava a disciplina ampla e exaustiva de todas as condutas 
humanas juridicamente relevantes e as eventuais sanções para os casos de 
violação, deixando o intérprete com a tarefa de enquadrar as situações fáticas 
à norma jurídica geral e abstrata, com a técnica da subsunção. A atividade do 
legislador suplantava a dos juízes, e a visão do princípio da separação dos 
poderes era simplificada pela soberania do legislador em relação aos 
julgadores, assim, as sentenças eram produzidas com mero silogismo 
(ALMEIDA, 2013, p. 27). 

Luis Roberto Barroso identifica a introdução de um conjunto novo de ideias na 

dogmática jurídica brasileira, o qual denomina rótulo genérico de pós-positivismo ou 

principialismo, e afirma ser “um esforço de superação do legalismo estrito, 

característico do positivismo normativista, sem recorrer às categorias metafísicas do 

jusnaturalismo”. Em decorrência, justifica a identificação, mencionando que estão 

incluídos nesse positivismo os seguintes aspectos: “a atribuição de normatividade aos 

princípios e a definição de suas relações com valores e regras; a reabilitação da 

argumentação jurídica; a formação de uma nova hermenêutica constitucional; e o 

desenvolvimento de uma teoria de direitos fundamentais edificada sobre o fundamento 

da dignidade humana”. Conclui seu pensamento ao afirmar que “nesse ambiente, 

promove-se uma reaproximação entre Direito e a Ética” (BARROSO, 2007, p. x, xi). 

Por sua vez, Duarte e Pozzolo também apontam a permissão da conexão entre direito e 

ética, da seguinte forma: 

Denunciando o equívoco da tese da discricionariedade judicial própria do 
positivismo jurídico clássico (é dizer, no sentido forte), a tese 
neoconstitucionalista do judicialismo ético-jurídico propugna que a dimensão 
de justiça pretendida pela aplicação judicial comporta a conjunção de 
elementos éticos aos elementos estritamente jurídicos, confluindo, portanto, à 
fixação da tese da conexão entre direito e moral (DUARTE; POZZOLO, 
2006, p. 67 – grifo do original). 
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Leonardo Greco parece que também se alinha à fala de Barroso e discorda da 

opinião de Nery Junior e Abboud, quando menciona as exigências do Estado de Direito 

contemporâneo, se referindo à eficácia concreta dos direitos fundamentais como valores 

universais, como sendo uma das pedras angulares desse Estado. Segundo o autor, “a 

dignidade humana agora é intocável. Antes os direitos fundamentais só valiam no 

âmbito da lei; hoje as leis só valem no âmbito dos direitos fundamentais”. Afirma 

também que essa concepção penetrou no Brasil a partir da CRFB 1988 e “acresce a 

responsabilidade do Poder Judiciário, investindo-o na função de guardião dos direitos 

dos cidadãos”. Tal disposição obriga os juízes a se empenharem na “busca das 

valorações éticas, sociais e políticas das normas jurídicas para interpretá-las e aplicá-las, 

assim como para resolverem os intrincados conflitos entre direitos fundamentais e entre 

estes e o interesse público” (GRECO, 2005, p. 587). 

No que se refere à fidelidade do Poder Judiciário a esses compromissos, Greco 

entende que não se permite “encarar a sua organização com espírito burocrático ou com 

escopos meramente estatísticos ou quantitativos”. Isto porque, “apesar de todas as 

dificuldades que prejudicam a sua atuação, da sua eficiência depende a sobrevivência do 

Estado de Direito e do próprio regime democrático” (GRECO, 2005, p. 588). Essa 

liberdade, porém, é limitada, como acredita Bobbio, ao oferecer vários exemplos de 

decisão por equidade, com base no ordenamento italiano. Afirma que o juiz é fonte 

subordinada, mas não principal, indo de encontro ao que entendem Greco e Barroso. Ele 

chega a dizer que o juiz “só pode emitir tal juízo somente e na medida em que é 

autorizado pela lei e, de qualquer maneira, nunca em contraste com as disposições da 

lei” (BOBBIO, 2006, p. 172). 

Bobbio justifica essa advertência, comparando o juiz a um árbitro, este último 

escolhido pelas partes para a resolução de um conflito, sem, contudo, ter a liberdade de 

resolver a controvérsia com seus próprios critérios de justiça, mas sim não podendo 

abrir mão do direito, mesmo assim, desde que sejam direitos disponíveis. Do contrário, 

ele não estaria autorizado a prescindir das normas jurídicas para a resolução do conflito 

(BOBBIO, 2006, p. 172). Já Aroldo Plínio Gonçalves, ao discorrer sobre a 

independência do Poder Judiciário e suas relações com os poderes do Estado comenta o 

seguinte: 

A independência constitui condição indispensável da dignidade do órgão que 
detém a função jurisdicional, qualquer que seja a sua natureza. [...]. A 
existência de um órgão que tenha como função própria o exercício da 
jurisdição possibilita que seja ele revestido de especiais garantias que serão 
também garantias dos jurisdicionados, operando em prol da isenção e da 
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imparcialidade. Entretanto, convém ressaltar que a independência do 
Judiciário só é indiscutivelmente plena quando concebida no sentido 
funcional. No exercício de suas funções os juízes não se submetem a outro 
poder a não ser ao da própria lei (GONÇALVES, 1994, p. 26). 

 
Enquanto isso, Barroso endossa as palavras de Greco quando comenta que a 

Constituição passou para o centro do sistema jurídico, após 1988: 

 
À supremacia até então meramente formal da Lei Maior, agregou-se uma 
valia material e axiológica, potencializada pela abertura do sistema jurídico e 
pela normatividade de seus princípios. Compreendida como ordem objetiva 
de valores e como sistema aberto de princípios e regras, a Constituição 
transforma-se no filtro do qual se deve ler todo o direito infraconstitucional. 
Ele incluiu o ramo processual no que chama de importante desenvolvimento 
metodológico, o qual diz estar sendo designado de “constitucionalização do 
direito”. 
[...] 
Prover a educação primária de uma criança são, inequivocamente, formas de 
realizar o interesse público, mesmo quando o beneficiário for uma única 
pessoa privada e afirma: Não é por outra razão que os direitos fundamentais, 
pelo menos na extensão de seu núcleo essencial, são indisponíveis, cabendo 
ao estado a sua defesa, ainda que contra a vontade expressa de seus titulares 
imediatos (BARROSO, 2007, p. xi-xii; xiv). 

 
Alexandre Santos de Aragão endossa as palavras de Barroso, ao citar “não que o 

Poder Judiciário ou a Administração Pública devam desconsiderar em seu mister o 

“interesse público”’. Para esse autor, “uma coisa é ‘considerar’ para efeito de 

ponderação os interesses públicos, estatais e/ou sociais, outra é partir do pressuposto de 

que sempre deva prevalecer sobre quaisquer interesses privados, mesmo quando já haja 

regra constitucional específica dirimindo o conflito entre eles” (ARAGÃO, 2007, p. 5). 

Daniel Sarmento aponta uma posição mais neutra, talvez, ao verificar, de um 

lado, que “a subordinação dos direitos individuais ao interesse coletivo pode ser a 

antessala para totalitarismos de variados matizes”, enquanto de outro lado, “a 

desvalorização total dos interesses públicos diante dos particulares pode conduzir à 

anarquia e ao caos geral, inviabilizando qualquer possibilidade de regulação coativa da 

vida humana em comum”. E prossegue seu entendimento afirmando que: 

Ademais, a tese da superioridade incondicional dos direitos individuais diante 
dos interesses da coletividade parece assentar-se sobre premissa 
antropológica distorcida, própria a um superado individualismo liberal- 
burguês, que via nas pessoas humanas seres isolados e desenraizados, 
verdadeiras “mônadas ensimesmadas” de acordo com a conhecida crítica de 
Karl Marx. (SARMENTO, 2007, p. 28). 

 
Numa clara defesa do papel ativista não só do Judiciário, mas de todos os 

poderes, Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira comenta que “o projeto constitucional se 

inscreve cotidianamente e passa a exigir o agir do Poder Público, em qualquer de suas 
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funções, pois a efetivação da Constituição é dever de todos”. Ao se referir à época 

liberal, Oliveira afirma que “a separação dos poderes em verdade se tornou a 

escravização da partição judiciária”. Em sua opinião, tal escravização ocorreu “primeiro 

porque o Poder é uno, indivisível, sendo lhe divisível somente as funções; e segundo 

porque retirou do Judiciário qualquer atividade intelectiva e criadora do direito, 

transformando-o em ramo meramente burocrático do Estado”. No entanto, o autor 

assevera que “a revolução paradigmática demonstrou a insuficiência da utilização de 

critérios silogísticos para aplicação do direito”, o que, segundo ele, rompeu “com o ideal 

de um ordenamento onipresente...” (OLIVEIRA, 2014, p. 169; 171; 172). 

Ao falar sobre a responsabilidade inerente ao Poder Judiciário pela interpretação 

a partir da Constituição, Oliveira aponta que “a partir da reconstrução jurídica ancorada 

nos princípios e na possibilidade de sua aplicação sem interposição legal, ou quando a 

lei é vaga ou incompleta” não mais se torna possível se esquecer dessa responsabilidade 

“pela interpretação a partir da Constituição e pelas construções hermenêuticas 

racionais” (OLIVEIRA, 2014, p.172). 

Canotilho, ao discorrer sobre a “essência constitucional americana”, da qual os 

tribunais fazem parte, afirma o seguinte: “Os tribunais devem ser constituídos por juízes 

e os juízes são agentes do povo nos quais este deposita a confiança (trust) de 

preservação dos princípios de justiça e dos direitos condensados na lei superior”. 

Portanto, continua o autor, “se necessário, os juízes farão uso do seu ‘direito-dever’ de 

acesso à constituição desaplicando as ‘más leis’ do governo e declarando-as nulas 

(judicial review of legislation)” (CANOTILHO, 2003, p. 95). 

Aroldo Plínio Gonçalves faz uma ligação direta entre o Estado constitucional e a 

separação dos poderes, quando afirma que “a característica marcante do surgimento do 

Estado constitucional é a separação dos poderes”. Percebe que a Declaração de Direitos 

do Homem e do Cidadão de 1789 já enunciava, em seu artigo 16, que “o Estado que não 

mantivesse a separação de poderes e a garantia de direitos seria considerado como 

destituído de constituição. Constituição, separação de poderes e garantia de direitos 

foram concebidos como originalmente indissociáveis” (GONÇALVES, 1994, p. 25). 

 
2.3 As intercorrências da deserção com o acesso à justiça e o ativismo judicial 

 
 

O CPC 2015, entre várias modificações trazidas em seu bojo, valorizou os 

precedentes e alterou a forma de analisar a deserção processual por falta de preparo, 
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incluindo a possibilidade de haver erro no preenchimento das guias próprias e 

possibilitando ao recorrente recolher custas na ausência de preparo, tudo com o objetivo 

de assegurar a segurança jurídica, uniformizar a jurisprudência dos tribunais pátrios e 

dar celeridade e efetividade ao processo. 

A flexibilização trazida pelo CPC 2015 caracteriza uma tendência que justifica o 

aumento de poder dado ao Estado, expresso nos ordenamentos processuais, por 

influência das características do Estado Social, mudanças estas que Almeida explica a 

partir do CPC de 1939, nos seguintes termos: “As concepções publicistas/socializadoras 

do processo começaram a refletir-se no sistema processual brasileiro na edição do 

Código de Processo Civil de 1939, responsável pela unificação da legislação processual 

no Brasil, antes pulverizada nos Estados da Federação” (ALMEIDA, 2013, p. 46). 

Ao se buscar, então, um processo com as características de um processo social, 

só parecendo a sua concretização possível, por meio do ativismo judicial, deve se 

observar a Exposição de Motivos do Código de Processo Civil de 1973, mediante as 

palavras de Alfredo Buzaid: “O processo é um instrumento que o Estado põe à 

disposição dos litigantes, a fim de administrar a justiça. Não se destina à simples 

definição de direitos na luta privada entre os contendores" (BUZAID, 1974, p.12). 

Fernando Rubin já mostrava essa tendência ativista, em artigo cujo título é “Do 

Código Buzaid ao Projeto para um novo Código de Processo Civil”, nos seguintes 

termos: “sendo, no entanto, embrionariamente admitida maior participação ativa do juiz 

no controle do processo”, além de serem também “previstas hipóteses legais de 

reconhecimento de ofício em matérias elencadas como de ordem pública (temática 

probatória, condições e pressupostos, nulidade, e, mais recentemente, prescrição)” 

(RUBIN, 2011). Este cenário evolutivo representou a passagem de um Estado legal ao 

Estado constitucional, no qual resultou a redução dos poderes do legislador e aumento 

dos poderes dos juízes, que passaram a legislar dando especial atenção aos elementos 

que favorecem o acesso à justiça, por meio da condução dos processos, numa posição 

ativa e da identificação desses elementos no caso concreto. 

A preocupação com essa ampliação dos poderes do juiz, que deixou de ser o 

mero reprodutor da lei e passou a criar múltiplas normas na apreciação do caso 

concreto, mesmo que sob referência dos princípios constitucionais brasileiros, podem 

levar à discricionariedade dessas decisões e ao arbítrio, lado oposto do acesso à justiça. 

Arango afirma a necessidade de se distinguir, primeiro, os diversos sentidos em que é 

utilizada a palavra “discricionariedade”, ao dizer que, lato senso, “é a apreciação, 



92 
 

 

 

valoração ou estimação de direitos ou normas por parte de um intérprete com autoridade 

pública para decidir um caso”. O autor esclarece que, “se referida a atividade do juiz, a 

discricionariedade em sentido lato remete a valoração que o juiz faz dos direitos e das 

normas de um caso, enquanto sua relevância e seus alcances para decidi-lo de 

conformidade com a ordem jurídica vigente” (ARANGO, 2017, p. 22). Por outro lado: 

Stricto senso, a discricionariedade se refere à liberdade que teria o juiz para 
falar quando o ordenamento não estabelece de maneira clara e unívoca como 
deve se decidir um caso. Neste último sentido é que a discricionariedade se 
converte em um tema contencioso e de importância teórica e prática: se os 
juízes são livres para estabelecer, a sua lei saber e entender, qual é a solução a 
um caso quando a lei não é clara, completa ou se em contradição, então 
resulta uma ilusão, inclusive até um mascaramento ou engano, sustentar que 
as pessoas têm direitos com independência da vontade dos agentes oficiais 
que tem o poder político de reconhecê-los (ARANGO, 2017, p. 22). 

 
Mauro Cappelletti, ao tratar da importância da problemática do acesso à justiça e 

descobrir os principais obstáculos a ela, discorre sobre três etapas fundamentais de uma 

reforma visando uma justiça mais acessível. A primeira etapa é o processo de renovação 

do sistema de assistência jurídica aos necessitados. Segundo o autor, embora esse 

processo se concretize em numerosos países e em épocas diferentes, todos pretendem 

“assegurar uma representação jurídica efetiva no processo, a todos aqueles que por sua 

situação econômica não tenham os meios suficientes para contratar os serviços 

profissionais de um advogado”. A segunda fase objetiva proporcionar representação 

processual adequada aos direitos dos consumidores e aos relativos ao meio ambiente. A 

terceira, sem abandonar as duas primeiras, combina os resultados positivos das duas 

anteriores e adiciona novas contribuições originais, propondo esquemas alternativos de 

resolução de controvérsias, sob procedimentos baseados em critérios informais. 

Entretanto, o autor adverte que essa informalidade não pode ser excessiva, à qual 

denomina de “deslegalização”, sob pena de acarretar perigo sobre as garantias 

processuais e à “qualidade” da justiça, com o risco de tornar o acesso uma “imagem 

puramente ilusória” (CAPPELLETTI, 2010, p. 76-77). 

Não se deve, então, investigar essas tendências, sem se ter uma noção do que 

seja o direito processual brasileiro e o acesso à justiça que, na visão de Leonardo Greco 

é a seguinte: “o Direito Processual procura disciplinar o exercício da jurisdição através 

de princípios e regras que confiram ao processo a mais ampla efetividade, ou seja, o 

maior alcance prático e o menor custo possíveis na proteção concreta dos direitos dos 

cidadãos”. E, ao se referir à tutela jurisdicional efetiva, destaca que, além de uma 
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garantia, é um direito fundamental, “cuja eficácia irrestrita é preciso assegurar, em 

respeito à própria dignidade humana”. (GRECO, 2005, p. 225). 

Falando sobre o acesso à Justiça, Greco explica que “o acesso à Justiça, como 

direito fundamental, corresponde ao direito que cada cidadão tem individualmente ao 

exercício da função jurisdicional sobre determinada pretensão de direito material, sobre 

o mérito do seu pedido” e destaca que “esse direito não pode ser frustrado por 

obstáculos irrazoáveis, a pretexto de falta de condições da ação ou de pressupostos 

processuais”. (GRECO, 2005, p. 230). No entanto, o autor alerta que: 

Isso não significa que os fins justifiquem os meios [...]. O processo em si 
mesmo deve formar-se e desenvolver-se com absoluto respeito à dignidade 
humana de todos os cidadãos, especialmente das partes, de tal modo que a 
justiça de seu resultado esteja de antemão assegurada pela adoção de regras 
mais propícias à ampla e equilibrada participação dos interessados, à isenta e 
adequada cognição do juiz e à apuração da verdade objetiva: um meio justo 
para um fim justo (GRECO, 2005, p. 225). 

 

Com base nessa visão apresentada por Greco, Sarmento pondera que “nem todo 

interesse particular pode ser qualificado como direito fundamental”. Acrescenta que 

“direitos fundamentais são apenas alguns interesses especialmente relevantes, 

relacionados à proteção e promoção da dignidade da pessoa humana”, tendo em vista 

que “pela sua elevada significação, foram postos pela Constituição acima do poder das 

instâncias deliberativas ordinárias” (SARMENTO, 2007, p. 110). “Um dos pontos 

geradores de preocupação diz respeito à ampliação cada vez maior dos poderes do 

Estado na atividade jurisdicional, mesmo em demandas de cunho plenamente particular, 

que vem conduzindo a inúmeras arbitrariedades nos julgamentos” (ALMEIDA, 2013, p. 

165). 

Alfredo Buzaid, na exposição de motivos do Código de Processo Civil de 1973, 

advertia que não se devem desprezar as antigas regras inteiramente, quando diz: 

“Entram em jogo dois princípios antagônicos de técnica legislativa: o da conservação e 

o da inovação. Ambos se harmonizam, porque, se o primeiro torna menos perturbadora 

a mudança, o segundo remedeia os males observados durante a aplicação do Código”. 

Complementa o pensamento afirmando que “o reformador não deve olvidar que, por 

mais velho que seja um edifício, sempre se obtém, quando demolido, materiais para 

construções futuras” (BUZAID, 1974). 

Greco diz que o processo judicial de solução de conflitos: “no Estado de Direito 

Contemporâneo deve subordinar-se aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, consoante o disposto no artigo 37 da 
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Constituição”. Menciona que tal artigo “não sem razão, se refere a tais princípios como 

inerentes ‘a qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios’” (GRECO, 2005, p. 225-226). Esse autor atribui ao movimento de 

publicização do processo ter influenciado a doutrina do século XX, com base na 

elaboração do Código Austríaco de 1895, de origem socialista, e demonstra que o 

processo impôs “um corpo de ideias impregnadas de autoritarismo”. Greco relata que 

durante aquela época, o processo retirou das partes a condução do mesmo e passou para 

os juízes, “como órgão do Estado e porta-voz do ordenamento jurídico”, muito diferente 

do liberalismo. O impulso processual oficial e o ativismo judicial, especialmente em 

matéria probatória, segundo ele, “são características do processo civil como instrumento 

de concretização de escopos sociais ou publicísticos, muito ao gosto de regimes 

autoritários” (GRECO, 2008, p. 31). A propósito do Código Austríaco, Rafael Sirangelo 

Belmonte de Abreu traz o seguinte comentário: 

 
O legado do processo austríaco, entretanto, foi o de trazer à tona uma nova 
concepção de processo, na qual o juiz é o protagonista na atuação da lei, 
tendo poderes de direção material e formal do processo. Um processo em que 
as partes não dispõem de seu andamento, apenas de sua instauração. 
[...] 
Chiovenda foi alvo de críticas, sendo a principal delas a de que o sistema por 
ele desenvolvido tem características autoritárias. O problema do 
autoritarismo no processo tem íntima ligação com a discussão sobre os 
limites da atuação do juiz e as consequências que o seu perfil ativo opera no 
âmbito das garantias individuais (ABREU, 2014, p. 14-15). 

 

Ao se referir ao poder autoritário do juiz após a Segunda Guerra Mundial, Greco 

menciona a reconstitucionalização da Europa Ocidental, ocasião em que se abandonou 

“a absoluta supremacia do interesse público sobre o interesse individual e pelo primado 

da dignidade humana e dos direitos fundamentais, não é mais possível continuar a 

submeter as partes no processo civil ao predomínio autoritário do juiz”. A partir daí, 

segundo Greco, os cidadãos procuravam o juiz para obter a tutela de seus direitos, mas 

agora respeitados o princípio dispositivo e a autonomia da vontade (GRECO, 2008, p. 

32). 

Nuria Belloso Martín conceitua o Estado constitucional na perspectiva da 

aplicação dos direitos fundamentais: 

O Estado constitucional não é só aquele que consagra a primazia da 
Constituição, a reserva da Constituição e o protagonismo da jurisdição 
constitucional, senão que é o marco jurídico-político de reconhecimento e 
garantia dos direitos fundamentais, direitos que não podem ficar ancorados 
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em uma mera formulação positivista sem consequências. Os princípios, os 
valores, o sentido teleológico dos direitos fundamentais devem servir de guia 
para que os poderes públicos implementem as políticas públicas necessárias 
para que os direitos fundamentais, principalmente os sociais, sejam uma 
realidade. A igualdade, como princípio, como valor e como direito pode 
funcionar como diretriz norteadora desse Estado (MARTÍN, 2014, p. 147). 

 
 

Marcelo Oliveira, no entanto, justifica o ativismo judicial e rebate a crítica à 

chamada ausência de legitimidade do Judiciário, com a obrigatoriedade da motivação 

racional das suas decisões, a qual, segundo ele, permite que a sociedade reprove, aprove 

ou absorva a conduta deles. (OLIVEIRA, 2014, p. 205). O Judiciário na prática do 

ativismo, mesmo com a motivação de suas decisões, não deixa de ser uma fonte de 

produção do direito e é justamente neste assunto que Bobbio discorre sobre a história do 

Poder Judiciário: “No processo de formação do Estado moderno, o juiz perde a posição 

que anteriormente detinha de fonte principal de produção do direito”. No caso, se 

transforma “num órgão estatal, subordinado ao poder legislativo e encarregado de 

aplicar fielmente (podemos dizer, mecanicamente) as normas estabelecidas por este 

último” (BOBBIO, 2006, p. 171). 

Segundo Bobbio, o acolhimento dos princípios do positivismo jurídico pelos 

ordenamentos dos Estados modernos resultou num desenvolvimento, no qual “o juiz 

não pode com uma sentença própria ab-rogar a lei, assim como não pode o costume”. 

Com essa afirmação, Bobbio assume que “poder judiciário, portanto, não é uma fonte 

principal (ou fonte de qualificação) do direito”. Porém, comenta que esse fato não retira 

do juiz que ele seja uma fonte subordinada, ou seja, delegada. Em suas palavras, quando 

o juiz pronuncia um juízo de equidade, “não aplica normas jurídicas positivas 

(legislativas e, podemos até acrescentar, consuetudinárias) preexistentes” (BOBBIO, 

2006, p. 171). 

Portanto, ao assegurar que o juiz decide, no juízo de equidade, “segundo 

consciência” ou “com base no próprio sentimento da justiça”, Bobbio faz questão de 

afirmar que “ele decide aplicando normas de direito natural, se concebermos este último 

como um conjunto de regras preexistentes” (BOBBIO, 2006, p. 171-172). 

Canotilho conta que os teóricos do direito natural racionalista se preocuparam 

com a justificação do Estado e com a legislação do domínio: 

Se Hobbes chega ao Leviathan (1651), partindo da ideia de que os 
indivíduos, ao celebrarem o pacto social, abandonam os seus direitos e 
liberdades ao soberano absoluto que deve proteger os cidadãos, já Locke, na 
senda da escola de Salamanca, a partir da mesma ideia de contrato, reage 
contra o processo de absolutização, acompanhado de uma máquina 
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burocrática centralizadora, na qual a nobreza continuava a deter posições 
privilegiadas, mas da qual a burguesia se sentia marginalizada 
(CANOTILHO, 2003, p. 384). 

 
O mesmo autor fala da autonomia privada ao individualismo possessivo: “se as 

ideias contratuais de Hobbes acabaram na legitimação do poder absoluto, em Locke a 

teoria contratual conduzirá à defesa da autonomia privada, essencialmente cristalizada 

no direito à vida, à liberdade e à propriedade” (CANOTILHO, 2003, p. 384).A 

autonomia privada ganhou força quando as pessoas precisaram participar de forma ativa 

para se defender em juízo, após a democratização, tendo como pano de fundo a 

Constituição enquanto norma fundamental expressa na força de seus princípios. Assim, 

cabe se destacar o direito natural de liberdade, tão bem defendida por Marques Filho, 

conforme adiante: 

O jusnaturalismo da liberdade individual se apresenta como um direito 
inerente ao ser humano, em que a liberdade mais primitiva de um ser é 
possuir certo dirigismo em suas ações, livre de amarras externas sobre sua 
vida e vontades. Na vida em sociedade esse campo é discricionário, não 
arbitrário. Para tanto, a autonomia aqui se insere como uma forma de 
expressão do indivíduo que possui em sua natureza um valor em si capaz de 
decidir e se manifestar consensualmente com seus pares. Em outras palavras, 
a autonomia privada permite que as atividades dos sujeitos sejam formas 
exteriorizadas de expressão da própria liberdade porquanto mostra ser um 
aparelho motriz de cada regulação de interesses recíprocos e conscientes 
(MARQUES FILHO, 2014). 

 
Duarte e Pozzolo apontam que a doutrina do Direito Natural, novamente, após a 

Segunda Guerra Mundial, esteve em efervescência: “este direito natural renovado, 

vinculado à fase contemporânea, está ‘revestido’ de um conceito que afasta a admissão 

em sua formulação das pretensões de imutabilidade e validez eterna e universal dos 

princípios vinculados ao antigo direito natural” (DUARTE; POZZOLO, 2006, p.52). 

Daniel Sarmento, ao se referir às mudanças no Direito, diz que “o Direito 

Brasileiro vem sofrendo mudanças profundas nos últimos tempos, relacionadas à 

emergência de um novo paradigma tanto na teoria jurídica quanto na prática dos 

tribunais, que tem sido designado como ‘neoconstitucionalismo’” (SARMENTO, 2009, 

p.267). Tal mudança pode ser retratada nas palavras de Fonseca Pinto: 

A realidade legalista, mais estruturada, moderada e previsível reservava às 
Constituições um modelo de ― retrato, verdadeira imagem que era, deveria 
ser e não poderia alterar na estruturação da vida em sociedade e dentro de um 
certo nível de organização estatal, inclusive nos Estados não precisamente 
democráticos. O importante era estar dentro da ― legalidade para os 
parâmetros positivistas (PINTO, 2016, p. 71). 
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Duarte e Pozzolo se referem ao neoconstitucionalismo, dizendo que “ele exige 

dos operadores jurídicos cada vez mais a elaboração de juízos de adequação e juízos de 

justificação com natureza ética ao lado das técnicas estritamente subsuntivo-jurídicas” 

(DUARTE; POZZOLO, 2006, p.67). 

Se referindo ao contexto anterior à CRFB 1988, Almeida (2013, p. 53) esclarece 

que “o Poder Judiciário no Estado brasileiro apresentava uma postura extremamente 

passiva, e os conflitos conduzidos e solucionados por ele eram de cunho estritamente 

individual e patrimonialista”. 

 

2.4 O neoconstitucionalismo como forma de autorização do ativismo judicial e a 

questão da duração razoável do processo 

 

Após a CRFB 1988, Teixeira e Neves comentam o posicionamento de Miguel 

Carbonell (2009, p.197-208), se referindo a ele como um dos principais teóricos do 

neoconstitucionalismo. Carbonell “aborda o tema constatando que não são poucos os 

autores que se perguntam se, em realidade, há algo novo no neoconstitucionalismo ou se 

este é uma “etiqueta vazia”, que serve para representar com uma nova roupagem 

questões que antes eram explicadas de outra maneira” (TEIXEIRA; NEVES, 2014, 

p.179). 

Esses autores constatam que a novidade do neoconstitucionalismo “é muito mais 

a reunião de determinados fatores oriundos de transformações sociais, históricas e 

jurídicas do que uma nova e original hermenêutica constitucional pós-positivista, como 

pretendem alguns adeptos da chamada teoria do direito neoconstitucional” (TEIXEIRA; 

NEVES, 2014, p.182). 

No Prólogo nuevos tiempos para el constitucionalismo, Carbonell fala que, a 

partir do final da Segunda Guerra Mundial, as constituições da Itália (1947) e Alemanha 

(1949), primeiro; a de Portugal (1976) e Espanha (1978), depois são exemplos de 

adotarem o neoconstitucionalismo. Segundo Miguel Carbonel, a partir desta adoção, o 

constitucionalismo não vem permanecendo como modelo estático e, sim, evoluindo em 

diversos sentidos, conforme os registros mencionados pelo autor: 

 
As modificações operadas sobre o modelo ou paradigma do Estado 
constitucional são de tal entidade que já pode falar-se de um Estado 
(neo)constitucional. Ou quiçá inclusive não de um, senão de vários 
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(neo)constitucionalismos, como trata de refletir o título desta reunião de 
textos. 
[...] 
Pensemos simplesmente na técnica da ponderação de bens constitucionais, a 
qual não se presta a soluções gerais que sirvam para todos os casos e para 
todos os países. O consideremos, também, a forte impregnação judicialista 
que recorre a maioria dos postulados neoconstitucionalistas; a intervenção 
judicial não é algo que sempre gere reações a favor, e inclusive em alguns 
países – como Itália, por mencionar somente um exemplo – se estão fazendo 
esforços consideráveis pela maioria política no poder para limitar 
severamente a capacidade de intervenção dos juízes em certos assuntos. 
[...] 
Em boa medida as ideias do neoconstitucionalismo seguirão estando no 
futuro imediato em continua mudança, como o estarão também as sociedades 
nas quais querem aplicar-se; daí a necessária estabilidade de qualquer modelo 
ou paradigma neoconstitucional (CARBONELL, 2003, p. 9; 12 – grifos do 
original). 

 
 

Para Nuria Belloso Martín, “a transição do Estado de Direito ao Estado 

constitucional não tem sido sempre pacífica”, uma vez que alguns autores consideram a 

forma do Estado constitucional uma categoria distinta, que, inclusive, se contrapõe à da 

noção de Estado de Direito. Entretanto, outros autores optam “por defender um nexo de 

continuidade entre ambas as formas de Estado, chegando a sustentar a forma [conjunta] 

Estado de Direito e Constitucional” (MARTÍN, 2014, p. 147). 

Por sua vez, Fonseca Pinto verifica que “o neoconstitucionalismo incide na 

centralidade das Constituições e na possibilidade de produção normativa do direito 

também mediante juízes e tribunais, principalmente no campo dos direitos 

fundamentais”. Por outro lado, “o vínculo com os institutos tradicionais do âmbito do 

direito processual se forma na tutela dos direitos fundamentais constitucionais da ação, 

defesa e jurisdição, ao que se normalmente chama neoprocessualismo” (FONSECA 

PINTO, 2016, p.16 – grifo do original). 

Lenio Streck aborda a necessidade de se saber o que significa o termo 

neoconstitucionalismo, após comentar que tanto o Brasil quanto a América Latina 

ingressaram tardiamente “nesse novo mundo constitucional”. “Nesse sentido, torna-se 

necessário afirmar que a adoção do nomen juris ‘neoconstitucionalismo’ certamente é 

motivo de ambiguidades teóricas e até (ou sobremodo) de mal-entendidos”. O autor 

assevera que “em países como o Brasil, falar de neoconstitucionalismo implicava ir 

além de um constitucionalismo de feições liberais - sempre foi um simulacro em anos 

intercalados por regimes autoritários”. Para o autor, tal condição, no Brasil seria “na 

direção de um constitucionalismo compromissório que possibilitasse, em todos os 

níveis, a efetivação de um regime democrático” (STRECK, 2014). 
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Já Canotilho se refere ao sentido moderno do movimento constitucional gerador 

da constituição dizendo “que tem várias raízes localizadas em horizontes temporais 

diacrônicos e em espaços históricos geográficos e culturais diferenciados” para concluir 

que “não há um constitucionalismo, mas vários constitucionalismos”. E define: 

“Constitucionalismo é a teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do governo 

limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização 

político-social de uma comunidade” (CANOTILHO, 2003, p. 51 – grifos do original). 

Susanna Pozzolo aponta “que as exigências interpretativas avançadas do 

neoconstitucionalismo são estreitamente dependentes do modo em que tal doutrina 

concebe a Constituição”. Assim, ela sustenta que “a metodologia interpretativa e suas 

exigências conexas não dependem de configuração, por assim dizer, neutra, objetiva ou 

verdadeira, mas sim de uma específica reconstrução neoconstitucionalista”. Para a 

autora, tal reconstrução decorre “em particular, da adoção do modelo prescritivo da 

Constituição como norma ; e a partir daí derivam critérios interpretativos específicos, 

úteis para caracterizar a mesma doutrina neoconstitucionalista” (DUARTE; POZZOLO, 

2006, p.78 – grifos do original). 

Lenio Streck, ao afirmar que o neoconstitucionalismo não faz mais sentido e, por 

isso, negá-lo, defende que o mesmo deveria ficar “longe de ativismos e práticas 

discricionárias”. Rebate a ideia de Canotilho, quando afirma que, depois de mais de 

duas décadas da CRFB 1988, além de se considerarem “as especificidades do direito 

brasileiro, é necessário reconhecer que as características desse neoconstitucionalismo 

acabaram por provocar condições patológicas que acabam por contribuir para a 

corrupção do próprio texto da Constituição” (STRECK, 2014). 

Quando aborda a concretização legislativa das imposições constitucionais, 

Canotilho comenta que os direitos fundamentais de natureza econômica, social e 

cultural “dispunham de vinculatividade normativo-constitucional, impondo-se aos 

poderes públicos a realização destes direitos através de medidas políticas, legislativas e 

administrativas concretas e determinadas”. Para o autor, “a natureza de norma-tarefa 

aponta para um verdadeiro dever do legislador de dar operacionalidade prática a estas 

imposições sob pena de inconstitucionalidade por omissão (CRP, art. 283)”. No caso de 

“o legislador não [ser] inteiramente livre no cumprimento destas imposições, dispõe, 

contudo, de liberdade de conformação quer quanto às soluções normativas concretas 

quer quanto ao modo organizatório e gradualidade de concretizações” (CANOTILHO, 

2003, p. 519). 
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Já Sarmento comenta que “até a Segunda Guerra Mundial, prevalecia no Velho 

Continente uma cultura jurídica essencialmente legicêntrica, que tratava a lei editada 

pelo parlamento como a fonte principal – quase como a fonte exclusiva – do Direito, e 

não atribuía força normativa às constituições”. Segundo ele, elas não podiam ser 

invocadas na defesa dos direitos, perante o Poder Judiciário, pois eram vistas como 

programas políticos, os quais deveriam inspirar o legislador. Entendia-se, segundo ele, 

que a “Constituição é autêntica norma jurídica, que limita o exercício do poder 

Legislativo e pode justificar a invalidação de leis”. Dessa forma, Sarmento entende que 

“uma interpretação extensiva e abrangente das normas constitucionais pelo Poder 

Judiciário deu origem ao fenômeno de constitucionalização da ordem jurídica”. Tal 

movimento “ampliou a influência das constituições sobre todo o ordenamento, levando 

à adoção de novas leituras de normas e institutos nos mais variados ramos do Direito” 

(SARMENTO, 2009, p. 270-271; 272). 

Luis Roberto Barroso afirma que “as normas constitucionais conquistaram o 

status pleno de normas jurídicas, dotadas de imperatividade, aptas a tutelar direta e 

imediatamente todas as situações que contemplam”. Além disso, “a Constituição passa a 

ser a lente através da qual se leem e se interpretam todas as normas infraconstitucionais” 

(BARROSO, 2008, p. 329). 

Ao falar da mudança de cultura jurídica com o aparecimento do 

neoconstitucionalismo, Möller afirma que ele provocou a consolidação da 

constitucionalização forte de muitos ordenamentos jurídicos, entendendo “que o direito 

pode buscar mecanismos para oferecer soluções mais justas e adequadas aos casos 

concretos, afastando-se das soluções-padrão e predefinidas quando estas mostrarem-se 

inadequadas”. O autor relata que, com o crescimento desse movimento, verificou-se a 

constitucionalização dos ordenamentos jurídicos, “onde os dispositivos constitucionais 

passam a ter clara influência e repercussão em todos os ramos do direito – mesmo 

aqueles, objeto de segmentação pelos Códigos” (MÖLLER, 2011, p. 21). Já Sarmento 

esclarece que, no neoconstitucionalismo, “ao invés de uma teoria das fontes do Direito 

focada no código e na lei formal, enfatiza-se a centralidade da Constituição no 

ordenamento, a ubiquidade da sua influência na ordem jurídica, e o papel criativo da 

jurisprudência” (SARMENTO, 2009. p.274). 

A propósito, Möller destaca que “as normas constitucionais, mesmo as diretivas 

e programáticas, devem orientar a atuação de todos os poderes estatais, permitindo que, 

em alguns casos ou situações, possam ser aplicadas diretamente, tanto no aspecto 
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negativo – controle de constitucionalidade de outras normas infraconstitucionais”. 

Entretanto, também podem ser aplicadas “de forma afirmativa, seja para orientar algum 

posicionamento interpretativo, seja para servir de fundamento para deferimento de uma 

prestação individual” (MÖLLER, 2011, p. 34). Já Dworkin acredita que a criação 

jurisprudencial do direito se fundamenta também na Constituição, por ser o documento 

no qual estão declarados os direitos e as liberdades fundamentais que se impõem à 

vontade da maioria (DWORKIN, 2005, p. 138). 

Com a junção desses variados conceitos, destaque-se o pensamento de Möller, 

ao considerar o neoconstitucionalismo como “um movimento jurídico que abarca 

grande parte das práticas judiciais do constitucionalismo contemporâneo e que 

aproximam ordenamentos jurídicos do civil law de algumas características do direito 

constitucional próprio do sistema do common law” (MÖLLER, 2011, p. 43). 

Em relação à superioridade da Constituição frente às leis, Susanna Pozzolo 

explica que “a ideia de proteção dos direitos fundamentais não podia ser desvinculada 

da ideia de rigidez constitucional, determinando a sua superioridade em relação à lei e 

tornando indisponível ou difícil a intervenção do legislador ordinário sobre os direitos” 

(DUARTE; POZZOLO, 2006, p.80; 81). Contrapondo essa posição, Bobbio traz o 

pensamento de Montesquieu nos seguintes termos: 

[...] a decisão do juiz deve ser uma reprodução fiel da lei; ao juiz não deve ser 
deixada qualquer liberdade de exercer sua fantasia legislativa, porque se ele 
pudesse modificar as leis com base em critérios equitativos ou outros, o 
princípio da separação dos poderes seria negado pela presença de dois 
legisladores: o verdadeiro e o próprio juiz que poria sub-repticiamente suas 
normas, tornando assim vãs as do legislador. 
[...] 
Se os juízes fossem o veículo das opiniões particulares dos juízes viveríamos 
numa sociedade sem saber com precisão que obrigação assumir. 
[...] 
A subordinação dos juízes à lei tende a garantir um valor muito importante: a 
segurança do direito, de modo que o cidadão saiba com certeza se o próprio 
comportamento é ou não conforme à lei (BOBBIO, 2006, p. 40). 

 
Streck aparece com uma visão mais incisiva, ao considerar que a expressão 

neoconstitucionalismo não tem mais sentido quando se trata de construir “um direito 

democraticamente produzido, sob o signo de uma constituição normativa e da 

integridade da jurisdição, em que o direito possui DNA e seja reduzido ao máximo o 

grau de discricionariedade”. E complementa, preferindo denominar o 

constitucionalismo instituído a partir do segundo pós-guerra de “Constitucionalismo 

Contemporâneo (CC)” (STRECK, 2014). 
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Sarmento aponta a posição substancialista como sendo a mais identificada com o 

neoconstitucionalismo, pois compartilha “a crença numa ampla legitimidade do 

ativismo judicial em favor dos valores constitucionais”. Ele chega a justificar a 

mudança de atitude do Supremo, atualmente julgando com ativismo judicial, por ser “a 

maioria dos ministros composta por professores de Direito Constitucional, de grande 

reputação acadêmica, que, até pela origem, tem mais contato com a produção intelectual 

de ponta na área e são mais suscetíveis à influência das novas correntes de 

pensamento”. Para o mesmo autor, “a nova postura de ativismo judicial do STF 

estimula as forças sociais a procurá-lo com mais frequência e contribui para uma 

significativa alteração na agenda da Corte” (SARMENTO, 2009, p. 284; 285; 286). 

Na visão de Marcelo Pereira de Almeida, esse aumento da procura influencia a 

supressão de espaço da condução do processo pelo jurisdicionado, pois: “o sistema 

processual influenciado por essa perspectiva neoliberal conduz a uma política judiciária 

de produtividade e reduz o jurisdicionado a mero espectador do modelo de tutela dos 

diretos, suprimindo todos os espaços de atuação na condução do processo” (ALMEIDA, 

2013, p. 85). Porém, acredita numa melhora desse quadro para o jurisdicionado, quando 

afirma que: 

Após a promulgação da Emenda Constitucional nº 45/2004, a intenção de se 
buscar soluções mais uniformes, previsíveis e tempestivas para as demandas 
de massa se mostrou mais evidente, com a criação do modelo de súmula 
vinculante (artigo 103-A), repercussão geral em recurso extraordinário  
(artigo 102, § 3º) e a positivação do princípio da razoável duração do 
processo (artigo 5º, LXXVIII) (ALMEIDA, 2013, p. 222). 

 
 

Para o referido autor, “com a inserção do referido inciso LXXVIII ao artigo 5° 

da Constituição, todos os indivíduos passam a ter constitucionalmente assegurado, de 

maneira expressa, que a prestação da tutela jurisdicional seja tempestiva” (ALMEIDA, 

2013, p. 89)10. Porém, a tempestividade é apenas uma das garantias, valendo a pena 

verificar aquilo que Canotilho menciona, quando se refere ao sentido da proteção 

judicial dos direitos: “a garantia dos direitos fundamentais só pode ser efetiva quando, 

no caso da violação destes, houver uma instância independente que restabeleça a sua 

integridade” (CANOTILHO, 2003, p. 274). Com relação à função dos direitos 

fundamentais, o constitucionalista português assim se expressa: 

10 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e 
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de 
sua tramitação (BRASIL, 1988). 
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Os direitos fundamentais cumprem a função de direitos de defesa dos 
cidadãos sob uma dupla perspectiva; (1) constituem, num plano jurídico- 
objetivo, normas de competência negativa para os poderes públicos, 
proibindo fundamentalmente as ingerências destes na esfera jurídica 
individual; (2) implicam, num plano jurídico-subjetivo, o poder de exercer 
positivamente direitos fundamentais (liberdade positiva) e de exigir omissões 
dos poderes públicos, de forma a evitar agressões lesivas por parte dos 
mesmos (liberdade negativa) (CANOTILHO, 2003, p. 408 – grifos do 
original). 

Quanto à celeridade dos processos judiciais, questão há muito criticada por 

diversos segmentos da sociedade, assim se posiciona Marcelo Pereira de Almeida: 

Com essa abordagem, permite-se inferir que a modulação do tempo de 
duração dos processos judiciais é necessária para se garantir a prestação 
jurisdicional adequada. Contudo, a busca pela celeridade não pode suprimir 
outras garantias processuais de observância incontestável ao alcance da 
satisfação de direitos. Da mesma forma, a uniformização da jurisprudência 
dos tribunais se mostra salutar para gerar mais previsibilidade e segurança 
jurídica, mas deve ser considerada tendência, inclinação de posicionamento, 
que pode oscilar de acordo com as especificidades do caso concreto, e não 
como instrumento de vinculação, como vem sendo adotado no Brasil 
(ALMEIDA, 2013, p. 94). 

A demora na tramitação dos processos é outro problema, fazendo Leonardo 

Greco defender a efetivação da responsabilidade civil do Estado pela morosidade da 

Justiça, pois segundo ele, “até hoje o Estado no Brasil foi absolutamente irresponsável 

pela demora no desfecho dos processos, o que gerou a completa indiferença dos 

responsáveis pela administração da Justiça pelos prejuízos sofridos pelos titulares de 

direitos tardiamente reconhecidos pela Justiça” (GRECO, 2005, p. 604). 

Quadro diferente é apresentado na Espanha por Aroca, quando comenta que, em 

1870, a Lei Orgânica do Poder Judiciário (LOPJ) regulamentou, pela primeira vez, nos 

artigos 260 a 266, a responsabilidade civil dos juízes e magistrados, quanto aos danos e 

prejuízos causados por eles no desempenho de suas funções, quando infringiam as leis 

por negligência ou ignorância inescusável. O artigo 262 explicava o que era negligência 

ou ignorância inescusável expressando: “A negligência ou a ignorância são inescusáveis 

quando, ainda sem intenção, se houvera ditado providência manifestamente contrária à 

lei, ou se houvera faltado algum trâmite ou solenidade, mandada ser observada pela 

mesma sob pena de nulidade” (AROCA, 1990, p.100-101). 

Não havendo no Direito brasileiro essa responsabilidade civil mencionada por 

Aroca, mas existindo a preocupação de equilíbrio das partes em juízo, ao necessitar que 

o Poder Judiciário não se omita, visando ao acesso à Justiça, Fernanda Tartuce, se refere 
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ao que está previsto no artigo 139 do CPC11 (TARTUCE, 2016a). Em defesa da 

plenitude de acesso à justiça, a autora se refere à manutenção da justa causa no Código 

de Processo Civil, como reconhecimento da vulnerabilidade da parte e oportunidade 

para superação de alguns vícios processuais, quando afirma o seguinte: 

 
Importa aqui concluir que a manutenção no texto da Lei n° 13.105/2015 da 
previsão sobre justa causa, enquanto fator de abertura de novas chances para 
a prática de atos processuais, revela o prestígio de um importante veículo 
para reconhecimento da vulnerabilidade do litigante e enseja oportunidades 
para a superação das limitações que ela enseja – desde que seja interpretada 
com a razoabilidade necessária sem o retorno a rígidos padrões preclusivos e 
sem apego a interpretações limitadoras (TARTUCE, 2016a). 

 
 

Numa sociedade linguisticamente estruturada, plural e sem possibilidade de 

fundamentos absolutos, a única certeza pela qual se pode lutar é a de melhores 

argumentos, com a participação em simétrica paridade entre as partes a serem afetadas 

pelo provimento jurisdicional, para serem levados corretamente em consideração, ao 

longo do processo e no momento da decisão, por um juiz que demonstre sua 

imparcialidade. Tal é, inclusive, a noção considerada a atual do princípio do “devido 

processo legal” (OLIVEIRA, 2000). 

Entretanto, Greco defende que “o juiz não pode ser encerrado numa redoma [...]. 

Mas o juiz sabe que não pode decidir a causa com base nessas informações 

extraprocessuais, que ao decidir a causa ele deve aplicar o direito aos fatos e às provas 

colhidas validamente no processo”. Em decorrência disso, “ele não pode associar o seu 

julgamento a qualquer opinião ou convicção formadas no mesmo ou em outro processo 

 

 
11

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: I - 
assegurar às partes igualdade de tratamento; II - velar pela duração razoável do processo; III - prevenir ou 
reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; IV 
- determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para 
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação 
pecuniária; V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de 
conciliadores e mediadores judiciais; VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos 
meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 
do direito; VII - exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da 
segurança interna dos fóruns e tribunais; VIII - determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal 
das partes, para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso; IX - 
determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais; X - 
quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a 
Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se referem o art. 5º da Lei nº 7.347, 
de 24 de julho de 1985 , e o art. 82 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 , para, se for o caso, 
promover a propositura da ação coletiva respectiva (BRASIL, 2015). 
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sobre qualquer questão que guarde relação com a res in judicium deducta” (GRECO, 

2005, p.233-234), ou seja, a coisa (pedido ou objeto) trazida para apreciação do juízo. 

A respeito do desenvolvimento do processo, efetivamente sobre os recursos e os 

poderes ampliados dos tribunais, assim se manifesta Marcelo Pereira de Almeida: 

 
A empreitada reformista foi adiante e, em 1998, foi editada a Lei nº 9.756/98, 
que, entre outras providências, promoveu mais uma alteração no texto do 
artigo 557 do Código de Processo Civil, ampliando ainda mais os poderes do 
relator na condução dos recursos. Desta vez, passou a permitir que a negativa 
de seguimento pudesse ser feita monocraticamente em caso de veiculação de 
tese no recurso contrário, não só à súmula, mas também ao que se entende 
por jurisprudência dominante. Além da alteração apontada, a lei em exame 
introduziu o § 1º-A ao artigo 557, autorizando o relator a dar provimento ao 
recurso, caso a decisão atacada seja pautada em fundamento contrário à 
súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de 
Tribunal Superior. Com essa alteração, o jurisdicionado fica cada vez mais 
distante de um julgamento colegiado, e o resultado do processo, 
demasiadamente direcionado à apreciação de um único julgador, mitigando o 
caráter policêntrico que se deseja de um processo sob a perspectiva 
constitucional de canalizar o fluxo discursivo (ALMEIDA, 2013, p. 183- 
184).12 

 
 

Marcelo Pereira de Almeida (2013, p. 184) declara que, com essa alteração, “o 

jurisdicionado fica cada vez mais distante de um julgamento colegiado, e o resultado do 

processo, demasiadamente direcionado à apreciação de um único julgador”. Com isso, 

torna-se mitigado “o caráter policêntrico que se deseja de um processo sob a perspectiva 

constitucional de canalizar o fluxo discursivo”. 

Mário Vitor Suarez Lojo vê uma certa liberdade do modelo de processo, no 

Brasil, quando afirma: “A Constituição brasileira não impõe um determinado modelo 

concreto de processo, legitimando o legislador uma liberdade constitutiva ampla na 

concretização do princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88)”. 

 
12Neste ponto, o autor refere-se ao art. 557 do CPC de 1973: O relator negará seguimento a recurso 
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com 
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 
§ 1o. A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência 
dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao 
recurso. O artigo 557 atualmente é representado pelos artigos 932, IV, a e b e 1.011, I do Novo CPC. E o 
§1º-A é representado pelo artigo 932, V, a do Novo CPC. Vejamos: Art. 932. Incumbe ao relator: IV - 
negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior 
Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo 
Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Art. 1.011. Recebido o recurso de 
apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas 
hipóteses do art. 932, incisos III a V. 
Art. 932. Incumbe ao relator: V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao 
recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior 
Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal (BRASIL, 2015). 
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Durante sua concretização, “contanto que se observem os limites às leis restritivas, o 

legislador pode, inclusive, em determinadas situações, introduzir limitações em sentido 

amplo ao contraditório ou diferir o seu exercício” (LOJO, 2007, p. 149). 

 
2.5 A repercussão geral como pressuposto de admissibilidade frente às questões do 

ativismo judicial e do acesso à justiça 

 

Marcelo Pereira de Almeida comenta sobre a criação do instituto da repercussão 

geral e seu intento, por meio da Emenda Constitucional n° 45/2004, a qual introduziu o 

artigo 102, §3º na Constituição Federal, como um novo pressuposto do recurso 

extraordinário, nos seguintes termos: 

A Emenda Constitucional nº 45/04 criou a figura da repercussão geral (artigo 
102, § 3º da Constituição Federal) como requisito de admissibilidade do 
recurso extraordinário no nítido intento de otimizar a atividade judicante 
perante o STF, a cada dia mais assoberbado de processos. Da análise do 
dispositivo, verifica-se que a repercussão geral será arguida como preliminar 
no recurso extraordinário, constituindo um novo pressuposto de 
admissibilidade e, evidentemente, faz lembrar o requisito da arguição de 
relevância que existia antes do advento da nova ordem constitucional. Esse 
novo requisito foi regulamentado pela Lei nº 11.418/06, que, além de tratar 
dos critérios para a aferição da repercussão geral, criou um método de 
processamento de recursos extraordinários que porventura versassem sobre a 
mesma tese jurídica (ALMEIDA, 2013, p.153).13 

 
 

Almeida (2013, p. 222) comenta que a Lei nº 11.418/2006, ao inserir os artigos 

543-A e 543-B no CPC de 1973, atualmente substituídos pelos artigos 1035 e 1036 do 

CPC 201514, criou novo requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, 

explicando que “o jurisdicionado que pretenda provocar a Jurisdição Constitucional no 

seu caso singular terá que demonstrar que a tese recursal veiculada transcende sua  

esfera subjetiva de interesse”. Para o referido processualista tal situação “repercute de 

alguma forma num segmento social. Esse novo requisito transformou o perfil do recurso 

extraordinário que não mais poderá tratar de pretensão exclusivamente singular”. 

13Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo- 
lhe: [...] § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões 
constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do 
recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros (BRASIL, 1988). 
14Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso 
extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste 
artigo. Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com 
fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as  
disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 
no do Superior Tribunal de Justiça (BRASIL, 2015). 
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Almeida (2013, p. 154), além de destacar que “as regras definidoras da 

repercussão geral são extremante abertas”, destaca que ocorre uma “valoração de uma 

carga discricionária excessiva”. 

 
Para reforçar esse processo de otimização, a regra insculpida no artigo 543-B, 
§ 1º do CPC estabelece que o tribunal de origem, caso identifique a presença 
de recursos extraordinários veiculando matérias que considerar idênticas, 
deverá remeter um dos recursos que será representativo ao Supremo Tribunal 
Federal e sobrestará os demais até o julgamento definitivo  (ALMEIDA, 
2013, p. 154). 

 

O referido dispositivo15 foi inserido pela Lei nº 11.418/2006 que regulamentou o 

artigo 102, § 3º, da Constituição, inserido pela Emenda Constitucional nº 45/2004. No 

atual Código de Processo Civil, este artigo foi substituído pelo artigo 1.036 e o §1º do 

artigo 543-B foi substituído pelos artigos 1035, §5º e 1.036, §1º. No primeiro artigo, 

especificou-se tratar de recursos extraordinários ou especiais. E os artigos 1.035, §5º e 

1.036, §1º tratam de que o reconhecimento da repercussão geral implicará a ordem do 

relator do STF determinar a suspensão do processamento de todos os processos que 

estejam pendentes de julgamento e que tratem sobre a mesma questão. Nestes casos, o 

presidente ou vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal terão 

que selecionar dois ou mais recursos representativos da controvérsia para serem 

encaminhados para o STF ou STJ, para fins de afetação. 

O STF é encarregado exclusivo na avaliação sobre a existência ou não da 

repercussão geral, fazendo, em decisão irrecorrível, a análise da matéria. Reconhecida a 

repercussão geral, o Tribunal julgará o mérito do recurso e, como a decisão envolverá 

interessados fora desse processo, o legislador, no intuito de legitimá-la, permitiu o 

ingresso de terceiros como amicus curiae (apesar de não mencionar expressamente o 

termo) por procuradores habilitados (ALMEIDA, 2013, p. 222). 

De acordo com Antonio do Passo Cabral, a expressão latina amicus curiae 

significa “amigo da Corte”. Segundo ele, alguns autores remontam suas origens ao 

direito romano, mas foi certamente no direito norte-americano que a figura interventiva 

desenvolveu-se alegando que “de fato, o sistema do common law adota o modelo do 

 
15Art. 543-B do CPC de 1973. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica 
controvérsia, a análise da repercussão geral será processada nos termos do Regimento Interno do  
Supremo Tribunal Federal, observado o disposto neste artigo. § 1º Caberá ao Tribunal de origem 
selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-los ao Supremo Tribunal 
Federal, sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo da Corte. (Incluído pela Lei nº 
11.418/2006) (BRASIL, 1973). 
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stare decisis, em que as decisões jurisprudenciais vinculam os casos semelhantes que 

venham a ocorrer no futuro” (CABRAL, 2004, p. 12). O autor, ao comentar o direito 

nos tempos modernos, destaca a presença do amicus curiae mediante as seguintes 

observações: 

Nos tempos modernos, se o direito está longe de guardar características 
divinas, e por vezes nem mesmo desperta qualquer fé nos indivíduos, uma 
figura portadora de informações relevantes para a interpretação judicial, 
principalmente na colheita de elementos para o ato decisório, é o amicus 
curiae, instituto objeto do presente estudo e que vem ganhando destaque no 
Brasil. 
[...] 
Na esteira da concepção publicista da jurisdição, o processo deve representar, 
por conseguinte, outro cenário de debate público, mais um canal de 
desenvolvimento da democracia participativa, instrumento também de ação 
política, palco para os mensageiros populares que, inspirados em Hermes, 
exercitem nos autos a argumentação com o fim de colaborar para o resultado 
decisório (CABRAL, 2004, p. 10; 11). 

 
Complementando o assunto, Cabral manifesta o fato de o STF já haver  

sufragado opinião em que constata a relevância em nível político-jurídica do amicus 

curiae. Para o Supremo, há dois fatores que legitimam sua intervenção: “a participação 

política pluralista no processo e a contribuição do amicus para a decisão, trazendo 

elementos relevantes à apreciação da Corte” (CABRAL, 2004, p.36). No entanto, o 

autor traz advertência da Corte quanto à participação dele, mencionando caber ao 

magistrado ficar atento à relevância da matéria trazida pelo amicus curiae, ao mesmo 

tempo em que for permitida “a participação social mediante o processo, não deixar que 

a intervenção do amicus represente um estorvo para a prestação jurisdicional, um 

descompasso procedimental que possa importar, por exemplo, em injustificada demora” 

(CABRAL, 2004, p.39-40). 

Sobre o instituto em referência, Almeida (2013, p. 216) explica que: 

O amicus curiae é considerado um terceiro que intervém em processos de 
modo voluntário ou provocado, com o objetivo de fornecer ao juízo 
elementos possivelmente úteis, talvez indispensáveis, para a solução da 
causa. Essa intervenção historicamente se baseou na necessidade de se 
conduzir ao juízo informações não apresentadas pelas partes, mas que 
poderiam proporcionar um resultado mais satisfatório ao processo judicial. 

 

Quanto aos critérios que devem reger a admissibilidade do amicus curiae¸ o 

referido autor sustenta: 

 
No modelo que temos atualmente, é relevante estabelecer critérios mais 
objetivos para a avaliação do julgador na admissão do amicus curiae, de 
forma a retirar essa carga demasiadamente ampla de discricionariedade no 
juízo de admissibilidade da intervenção, forçando a fundamentação racional 
sobre os motivos considerados na decisão. Além disso, uma vez admitidos, os 
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poderes de atuação do amicus devem ser conferidos de forma suficiente para 
permitir que efetivamente contribuam com o resultado do processo. Isso 
significa que todos os seus argumentos devem ser levados em consideração 
pelo julgador, externados de forma clara os motivos da rejeição ou 
acolhimento das alegações apresentadas. 
[...] 
Pode-se inferir, assim, que a solução adequada para o caso viria do 
desenvolvimento de um senso de adequabilidade normativa, de uma 
interpretação racional e fundada em cada situação, tendo em vista uma 
reconstrução paradigmática apropriada para o ordenamento jurídico em vigor 
(ALMEIDA, 2013, p. 237; 242). 

 

Em sua tese de doutoramento, Almeida (2013, p. 154) já havia apontado para o 

papel desempenhado pela repercussão geral, já que estas se revelaram, por intermédio 

de estatísticas, como “um filtro poderoso à admissibilidade dos recursos extraordinários, 

acarretando uma diminuição muito significativa no número de recursos extraordinários 

distribuídos ao Supremo Tribunal Federal”. 

Mayara de Carvalho questiona até onde pode ir o Estado-juiz no Estado 

Democrático de Direito brasileiro, destacando o pensamento de Fortman, quando afirma 

que a pluralidade é a diferença entre Estado de Direito e Estado Democrático de Direito. 

Concordando com o pensamento de Lyra Filho, a autora considera o fato de ser 

pluralista se caracteriza pela participação do povo. Ela entende que essa participação 

tem de ser sopesada, mas acha que deva haver a participação dos interessados no 

provimento jurisdicional, pelo fato de a construção da decisão, mediante essa 

participação, caracterizar o Estado Democrático de Direito: “A legislação internacional 

dos sistemas regional e universal de direitos humanos deve ser marco que paute a 

atuação do Judiciário nacional, garantindo a uniformidade das decisões com os pactos e 

tratados incorporados pelo Brasil” (CARVALHO, 2014). 

Quando aborda as metas numéricas do Judiciário aliadas aos avanços 

tecnológicos, Mayara de Carvalho trata da consequência já informada por outros autores 

(Garapon; Perdriolle; Bernabé, 2014, p. 100 e seguintes) da perda da colegialidade em 

segundo grau de jurisdição, quando se julgam os processos em bloco e segundo o 

entendimento do relator, atribuindo aos precedentes judiciais boa parcela de culpa por 

esse resultado. Ao criticar essa posição dos julgamentos de segunda instância baseados 

nos precedentes, a autora faz questão de esclarecer que não está criticando o instituto de 

forma isolada, mas sim, a necessidade de se conscientizar a sociedade do papel do 

Judiciário brasileiro no Estado Democrático de Direito, sob pena de se cometerem 

decisões arbitrárias e decisões em massa, de forma não individualizada (CARVALHO, 

2014). 
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Da mesma maneira, Nery Junior e Abboud abordaram o efeito vinculante para os 

processos repetitivos com o mesmo olhar, quando afirmaram o seguinte: 

 
Se utilizarmos o efeito vinculante para os processos repetitivos, apesar de se 
obter o aumento da velocidade dos processos, corre-se o risco de sepultar a 
própria jurisprudência, que seria delimitada e fixada a partir de uma única 
decisão dos tribunais superiores. Decisão esta que, no nosso paradigma atual 
de decisão, admite que seja dada com base na discricionariedade (NERY 
JUNIOR; ABBOUD, 2016). 

Bobbio explica o precedente, “quando, surgindo um conflito entre dois sujeitos, 

intervém um terceiro (juiz nomeado pelo Estado ou árbitro escolhido pelas partes) que 

estabelece uma regra (que provavelmente se tornará um “precedente”, isto é, será 

aplicada também em outros casos)”. A regra estabelecida será a maneira pela qual a 

controvérsia se resolverá (BOBBIO, 2006, p.28). É mediante esse princípio que o autor 

passa a esclarecer o positivismo jurídico, discorrendo sobre desenvolvimento do direito 

na Inglaterra e também se referindo a precedentes: 

 
A Common Law não é o direito comum de origem romana. Mas um direito 
consuetudinário tipicamente anglo-saxônico que surge diretamente das 
relações sociais e é acolhido pelos juízes nomeados pelo Rei; numa segunda 
fase, ele se torna um direito de elaboração judiciária, visto que é constituído 
por regras adotadas pelos juízes para resolver controvérsias individuais 
(regras que se tornam obrigatórias para os sucessivos juízes, segundo o 
sistema do precedente obrigatório). O direito estatutário se contrapõe à 
common law, sendo ele posto pelo poder soberano (isto é, o Rei e, num 
segundo momento, pelo Rei juntamente com o Parlamento) (BOBBIO, 2006, 
p. 32-33). 

 
 

O autor observa, ainda, que, “com a formação do Estado moderno é subtraída ao 

juiz a faculdade de obter as normas a aplicar na resolução das controvérsias por normas 

sociais e se lhe impõe a obrigação de aplicar apenas normas postas pelo Estado, que se 

torna, assim, o único criador do direito” (BOBBIO, 2006, p. 29). 

O juiz fica, de certa forma, vinculado à vontade da lei, ou seja, ao seu “espírito”, 

no momento da sua aplicação ao caso concreto, pois essa lei nasceu do Poder 

Legislativo, por vontade da maioria, passando a ser a mais indicada para a solução da 

controvérsia, a única que tem legitimidade por assim dizer. 

A origem estatal da lei faz com que o Estado seja o criador do direito, como 

disse Bobbio. No entanto, não devemos perder de vista o que abordou Ariosto Teixeira 

na Introdução do livro “Decisão Liminar: a judicialização da Política no Brasil”, verbis: 

“Os conflitos judiciais dirimidos com base na interpretação da Constituição 
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aumentaram, e as decisões do tribunal jamais foram contrariadas em sua essência, 

mesmo nos casos em que representavam prejuízos fiscais de grande monta para o 

Estado” (TEIXEIRA, 2001, p. 17). 

O autor coloca a posição da minoria, decisão judicial, prevalecendo sobre a 

maioria parlamentar no momento da elaboração legislativa, quando afirma: “as decisões 

da maioria político-parlamentar na democracia brasileira podem ser revogadas fora da 

arena política do Congresso Nacional, mediante a apresentação de recursos da minoria 

ao Poder Judiciário” (TEIXEIRA, 2001, p. 19). 

Ao trazer o pensamento de Alexis de Tocqueville sobre a posição política dos 

juízes americanos, que discorre sobre três caracteres do Poder Judiciário dos Estados 

Unidos da América, tais como não poderem se pronunciar se não há litígio; só se 

ocuparem de causas particulares; deverem esperar que haja uma demanda para se 

pronunciarem, Cappelletti atribui a esses juízes uma particularidade que os diferencia 

dos demais juízes, que é o fato de se revestirem de imenso poder político. 

O poder político atribuído aos juízes americanos se justifica, segundo o autor, 

pelo fato de os americanos terem reconhecido neles o direito de fundamentarem suas 

decisões na Constituição, com a permissão de não aplicar leis que lhes parecessem 

inconstitucionais, fato que outros países tentaram aplicar, mas que não foram 

autorizados. 

Para Cappelletti, a Constituição americana representa a vontade do povo e, por 

isso, obriga os legisladores enquanto pessoas do povo a fazerem mudanças em nome 

desse povo, com base em casos previstos e fórmulas estabelecidas. A conduta do juiz, 

neste caso, não deverá ser considerada ativismo judicial, pois ao juiz americano é 

permitida a não aplicação de lei que julgue ser inconstitucional (CAPPELLETTI, 2010, 

p. 182-183). 

Poderia se pensar na judicialização que, segundo Teixeira, “significa, por 

conseguinte, seguir procedimento típico de administração da justiça, por meio de 

processo judicial ou processo semelhante, com conhecimento, habilidade e experiência 

judicial” (TEIXEIRA, 2001, p. 34). 

Com toda a observância trazida por Teixeira, não se deve esquecer que o 

jurisdicionado espera do Poder Judiciário o resultado de seu processo baseado na lei 

formal, mesmo sem se dar conta que a mesma tem que estar consonante à ordem 

constitucional, como prova da garantia de seus direitos. 

Almeida destaca a importância do processo legislativo ao dizer: 
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A preocupação com a observância da ordem constitucional democrática não 
se refere apenas à necessária adequação das normas processuais propostas ao 
texto constitucional, mas inicia-se pela observância do devido processo 
legislativo, em virtude do imenso impacto que gera aos jurisdicionados 
brasileiros, ao buscarem no processo judicial a garantia dos seus direitos 
fundamentais (ALMEIDA, 2013, p. 189). 

 
É de se destacar que o jurisdicionado não entende do processo de elaboração legislativa, mesmo 

sendo dele a escolha dos legisladores que farão as normas, as quais vão embasar a fundamentação de uma 

decisão judicial contra ou a seu favor. E aí, não existe uma preocupação de se definir como acontece esse 

processo, a não ser a necessária divulgação de que se pretende, sempre, a garantia dos direitos 

fundamentais, obtida de diversas formas, no Estado Democrático de Direito. 

Almeida enfatiza a necessidade de se sobrevalorizar todos os direitos fundamentais processuais 

ao dizer:  
 

Nas reformas processuais em perspectiva democrática, o eixo principal é 
aquele que projeta os direitos fundamentais processuais em dimensão 
dinâmica, não se mostrando adequado à sobrevalorização apenas de um 
desses, como acontece, por exemplo, com a celeridade processual. Outro 
ponto importante é a escolha de uma comissão de especialistas que parta 
efetivamente dos dados constantes no relatório de diagnóstico, e que não 
fiquem tentados a propor medidas tomadas com base em impressões  
pessoais, pois esse processo de mudanças deve representar tarefa de 
cidadania e não de defesa de concepções teóricas e subjetivas isoladas. 
(ALMEIDA, 2013, p. 191). 

 
Na visão leiga, para o jurisdicionado, não importa se tem uma decisão judicial 

que é ilegítima porque emanada de órgão que decide e não legisla. Da mesma forma, 

não importa se a lei é faltante ou inadequada porque não acompanhou a dinâmica social, 

desde que ela resolva um conflito de modo favorável, é o suficiente para ele. 

Um ponto não deve ser descartado no contexto dessas medidas protetivas, as 

quais entrelaçam a defesa dos direitos fundamentais, tanto constitucionais quanto 

processuais, ou seja, a exigência de que atuem em Estado democrático, como é o 

brasileiro. Daí Teixeira mencionar que na judicialização, “a autoridade do Estado está 

repartida entre três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e a lei constitucional 

prescreve e assegura direitos e garantias individuais” (TEIXEIRA, 2001, p. 36). 

O conjunto das regras processuais e constitucionais e a reação dos 

jurisdicionados, ainda que sem saber a motivação de sua provocação e por quem são 

provocadas, mostra uma aparente necessidade de participação da opinião pública, ainda 

que para reduzir a carga subjetiva que pode surgir no processo decisório, sem retirar 

alguma possibilidade mínima de interpretação por parte do julgador. Assim é que cabem 

as palavras de Almeida, ao afirmar: 
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Reduzir a participação do jurisdicionado no espaço decisório faz gerar 
entendimentos judiciais subjetivistas acerca da aplicação normativa, 
esvaziando por completo o que se espera de um modelo processual 
constitucional (ALMEIDA, 2013, p. 85). 

 

O autor, por sua vez, recorre a Hans Kelsen na apresentação da teoria de 

interpretação jurídica, ao permitir “que o cientista do direito se valha de concepções 

exclusivamente jurídicas na sua atividade interpretativa, ao passo que, para aquele que 

aplica o direito, é permitida a visita a valores em esferas diversas”. E continua sua 

peroração da seguinte forma: 

Desta sorte, na visão kelseniana, a interpretação da norma jurídica resultaria 
sempre em uma “moldura” de interpretações, com o elemento não jurídico se 
apresentando como fator decisivo para a aplicação de uma das possíveis 
interpretações da norma. 
[...] 
Esse movimento em direção ao acesso à justiça no Estado contemporâneo 
torna necessária a tutela adequada dos interesses individuais e coletivos, e, 
nesse cenário, o Poder Judiciário adquire um papel de magnitude 
incontestável, haja vista a maciça judicialização dos conflitos sociais e a crise 
do positivismo jurídico (ALMEIDA, 2013, p. 30; 31-32). 

 
Esse papel novo do judiciário é atribuído como sendo: 

[...] atuação defeituosa do Poder Judiciário, que se desprende das suas 
funções de aplicador da legislação, passando a criador, ou até modificador da 
legislação, atribuição que não está no rol das suas competências 
constitucionais na forma da compreensão do princípio da separação das 
funções do Estado (RIBEIRO, 2018, p. 16). 

 

Cappelletti destaca a modificação do papel do juiz, comentando o seguinte: 
 

Portanto, vale também aqui o que se afirmou naquele contexto sobre o papel 
consequentemente mudado da magistratura: pela razão de que tais leis e 
direitos frequentemente são muito vagos, fluídos e programáticos, mostra-se 
inevitável alto grau de ativismo e criatividade do juiz chamado a interpretá- 
los. 
[...] 
[É] quase desnecessário repisar a observação de que se a concepção de 
jurisdição como função meramente declarativa, passiva e mecânica é fictícia 
e sempre frágil, ainda mais evidentemente frágil e fictícia resultará quando 
um “grande judiciário” estiver empenhado na tarefa de composição de 
controvérsias de tal amplitude. O caráter criativo, dinâmico e ativo de um 
processo jurisdicional, cujos efeitos devem, por definição, ultrapassar em 
muito às partes fisicamente presentes em juízo, não pode deixar de aparecer 
com grande proeminência (CAPPELLETTI, 1993, p. 60; 61). 

 
A complexidade e a real dimensão dos novos processos sociais têm provocado a 

emergência de conflitos coletivos no cenário do Estado contemporâneo próprios do 

contexto da globalização, oxigenado pela evolução da tecnologia, da informação, da 

economia e do consumo. Essa complexidade, associada ao déficit de representatividade 
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dos órgãos políticos, acabou centralizando essas demandas intensamente no Poder 

Judiciário, em uma formação que ampliou seus poderes na consolidação do 

ordenamento jurídico. Neste sentido, ao destacar o novo papel reservado ao Poder 

Judiciário e a sua nova inserção no âmbito das relações entre os três Poderes, Almeida 

sustenta: 

Constata-se que, nesse eixo substancialista representado por Cappelletti e 
Dworkin, a partir de estratégias diversas e diferentes inspirações doutrinárias, 
mas sempre com referência à história e ao mundo empírico, ao Poder 
Judiciário é concedida nova inserção no âmbito das relações entre os três 
poderes, levando-o a transcender as funções de harmonizar e equilibrar. 
Segundo a versão desses autores sobre a criação do direito no mundo 
contemporâneo, deveria o Poder Judiciário assumir o papel de um intérprete 
que põe em evidência a vontade geral implícita no direto positivo, 
especialmente nos textos constitucionais e nos princípios selecionados como 
de valor permanente na sua cultura. É bem verdade que a concepção de 
Dworkin é tomada numa perspectiva de Estado de matriz common law, que 
tradicionalmente coloca nos tribunais a carga normativa pautada em 
precedentes judiciais construídos a partir de casos concretos (ALMEIDA, 
2013, p. 34). 

 
Luhmann afirma que “a posição dos Tribunais no sistema jurídico é determinada 

preponderantemente pela distinção entre legislação e jurisdição. Os Tribunais são um 

lado dessa distinção; do outro lado encontramos a legislação”. O autor indica que 

“somente no século XVIII essa forma da diferenciação do sistema jurídico acabou por 

impor-se plenamente”. Também “o modelo de ordem/obediência sofre uma revisão com 

vistas à relação entre legislação e jurisprudência”, por volta do fim do século XVIII. 

Luhmann explica que “isso se manifesta no fato de se desistir da reserva de 

interpretação (Interpretationsvorbehalt) référé législatif do legislador, considerado até 

então necessário; a partir de agora não só a função da aplicação, mas também a da 

interpretação das leis é delegada aos Tribunais”. Portanto, “somente isso torna possível 

que se possa exigir que os Tribunais decidam todos os casos que lhes são apresentados. 

A vinculação à lei torna-se assim, por sua vez, objeto da interpretação por parte do juiz” 

(LUHMANN, 1990, p. 149; 150; 152-153). Assim, Luhmann aborda, de forma 

conclusiva, os problemas de decisão não regulamentados por lei, a fim de justificar que 

não há lacunas no Direito: 

 
Não existem, por conseguinte, “lacunas no Direito”, mas – quando muito – 
problemas de decisão não regulamentados por leis. Existem mecanismos 
eficazes de proteção na antecâmara (Vorfeld) jurídica da atividade dos 
Tribunais; esses mecanismos asseguram que de maneira alguma todos os 
problemas jurídicos, mas, de fato, somente um percentual mínimo deles seja 
submetido à decisão dos Tribunais (LUHMANN, 1990, p.161-162). 

Almeida (2013, p. 35) também pondera que: 
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[...] a ausência de critérios prévios para a formação da decisão judicial que 
servirá de precedente para a solução desses conflitos gera, muitas vezes, 
arbitrariedades e descrédito, pois permite que fatores externos possam 
influenciar o julgador na elaboração da decisão, comprometendo sua 
legitimidade. 

 
Luhmann eleva os tribunais a uma posição hierarquicamente superior quando 

argumenta o seguinte: 

Os Tribunais devem, queiram ou não e independentemente da existência ou 
não existência de uma motivação em termos e política jurídica, interpretar, 
construir e, se for o caso, “distinguir” os casos (como se diz no Common 
Law), para que possam formular novas regras de decisão e testá-las quanto à 
sua consistência frente ao Direito vigente. Assim surge por intermédio da 
atividade sentenciadora dos Tribunais um Direito judicial (Richterrecht), que, 
no decorrer da sua reutilização constante, é, em parte, condensado, isto é, 
formulado com vistas ao reconhecimento (Wiedererkennung), e, em parte, 
confirmado, isto é, visto como aproveitável também em outros casos 
(Sachlagen). 
[...] 
Por esta razão, podemos compreender essa norma fundamental da atividade 
dos Tribunais (Gerichtsbarkeit) como o paradoxo da transformação da 
coerção em liberdade. Quem se vê coagido à decisão e, adicionalmente, à 
fundamentação de decisões, deve reivindicar para tal fim uma liberdade 
imprescindível de construção do Direito. Somente por isso não existem 
“lacunas no Direito”. Somente por isso a função interpretativa não pode ser 
separada da função judicativa. E somente por isso o sistema jurídico pode 
reivindicar a competência universal para todos os problemas formulados no 
esquema “Direito ou não-Direito” (LUHMANN, 1990, p.162-163 – grifos do 
original). 

 
O autor conclui seu pensamento, afirmando que não se pode mais compreender a 

legislação como instância hierarquicamente superior à administração da Justiça, e ainda 

mais, como instância voltada para dar instruções a serem seguidas pelos tribunais. 

Porém, admite que esta concepção não é propriamente falsa, uma vez que o juiz fica 

vinculado à lei, mas não à legislação. “Evidentemente, regras genericamente válidas 

continuam sendo indispensáveis no sistema. No entanto, a legislação e a jurisprudência 

participam do processo da formação e da modificação, da condensação e da 

confirmação de regras genericamente válidas” (LUHMANN, 1990, p. 164). 

Para Binenbojm, “a adoção de um sistema de jurisdição constitucional confere 

ao Poder Judiciário papel decisivo na guarda da Constituição”. Por seu lado, o Supremo 

Tribunal Federal desfruta a competência de atuar como intérprete derradeiro da 

Constituição, cabendo a ele “dizer o direito constitucional em caráter definitivo”. 

Entretanto, também os poderes Executivo e Legislativo desempenham papel relevante 

na defesa da Constituição na realidade do ordenamento jurídico brasileiro 

(BINENBOJM, 2001, p. 201-202 – grifo do original). Em síntese conclusiva, o mesmo 

autor assevera o seguinte: 
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[...] para que a Corte Constitucional não se torne uma instância autoritária de 
poder – compondo um governo de juízes – que dita, de forma monolítica, as 
interpretações oficiais a serem dadas aos diversos dispositivos da 
Constituição, é mister fomentar a ideia de cidadania constitucional, de forma 
a criar uma sociedade aberta de intérpretes da Constituição. Todos tem o 
direito de participar ativamente do processo de revelação e definição da 
interpretação constitucional prevalecente, cabendo ao tribunal Constitucional 
funcionar como instância última – mas não única – de tal processo 
(BINENBOJM, 2001, p. 224 – grifos do original). 

Flávia Lages de Castro afirma que nos primeiros tempos do Supremo Tribunal 

Federal, as questões a ele submetidas eram acompanhadas pela população, que assistia 

aos julgamentos, com aplausos para as decisões que a agradavam ou vaiando aquelas 

que desconsideravam. A autora, citando o Artigo 59, II, da Constituição da República 

dos Estados Unidos do Brasil de 1891 (CREUB 91), comenta que a mesma “consagra a 

utilização da Jurisprudência, tanto federal quanto estadual, indicando explicitamente a 

necessidade do uso destas” (CASTRO, 2010, p. 417).16 

Marcelo Pereira de Almeida afirma que essas características transformaram o 

Poder Judiciário em palco de discussões políticas e sociais, pondo-o em posição de 

destaque na almejada efetivação dos direitos fundamentais, e o processo judicial, como 

veículo destinado a alcançar esses anseios. Os direitos fundamentais, segundo o autor, 

configuram-se como direitos de defesa dos indivíduos com eficácia imediata em relação 

ao Estado, que deveria abster-se de intrometer-se nas relações privadas. A lógica da 

separação de poderes implicava uma ligação estrita da justiça e da administração da lei, 

permitindo o enquadramento da teoria do positivismo jurídico, no qual o direito atua 

como sistema de regras fechado. Já no modelo de Estado Social, a ordem jurídica inclui 

programas condicionais, objetivos políticos e fundamentação em princípios que exigem 

a interpretação construtiva do caso concreto (ALMEIDA, 2013, p. 76; 118). 

Ao problematizar o discurso jurídico em relação ao discurso político, Almeida 

(2013, p. 124) sustenta: 

Os discursos jurídicos podem pretender para si mesmos uma elevada 
suposição de racionalidade, porque discursos de aplicação são especializados 
em questão de aplicação de normas, sendo, por isso, institucionalizados no 
quadro da clássica distribuição de papéis entre partidos e terceiro imparcial. 
Eles não podem substituir discursos políticos, que são talhados para a 
fundamentação de normas e determinações de objetivos, exigindo a inclusão 
de todos os atingidos. 

 
Adiante, o autor destaca que o que “o julgador não poderá realizar essa tarefa de 

modo solitário” chamando a atenção para o fato de que: 

 

16 Art. 59 - À Justiça Federal compete. Ao Supremo Tribunal Federal: II - julgar em gráo de recurso as 
questões excedentes da alçada legal resolvidas pelos juizes e tribunaes federaes; (BRASIL, 1891). 
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[...] a decisão deverá ser proferida em contextos discursivos de esferas 
públicas, com a presença, inclusive, de fatores externos de influência, muitas 
vezes, de cunho político e econômico e até midiáticos, mas que não podem 
desconstruir os argumentos jurídicos e sociológicos que compõem o núcleo 
da decisão, trazidos pelos principais afetados do julgado (ALMEIDA, 2013, 
p. 124). 

 

2.6 O ativismo judicial no Estado Democrático de Direito 
 

Nelson Nery Junior e Georges Abboud questionam a atuação dos tribunais 

superiores diante do ativismo judicial. Consideram-no empregado com “verdadeira 

poluição semântica”, por ser utilizado para legitimar decisões judiciais tendo em vista 

apenas o alcance do resultado considerado desejável pelos julgadores. Por isso, o 

enfrentamento dessa questão pressupõe uma análise profunda sobre sua evolução, com 

base no common law, “investigando a relação do ativismo com a judicial review e 

institutos afins, tais como o legislative override/notwithstanding clause do Canadá” 

(NERY JUNIOR; ABBOUD, 2016). Para os autores, o ativismo é pernicioso para o 

Estado Democrático de Direito, sendo escusada a diferença entre o bom e o mau 

ativismo. Eis como eles conceituam o fenômeno: 

Ativismo é toda decisão judicial fundamentada em convicções pessoais, 
senso de justiça do intérprete em detrimento da legalidade vigente, legalidade 
aqui entendida como legitimidade do sistema jurídico, e não como mero 
positivismo estrito ou subsunção do fato ao texto normativo. Por óbvio que, 
ao ser caracterizado o ativismo como afastamento da legalidade vigente, não 
se afirma que o jurista esteja vinculado à legalidade estrita (NERY JUNIOR; 
ABBOUD, 2016). 

Neste sentido, se assevera não ser lícito ao Judiciário deixar de aplicar a lei, 

salvo se ela for inconstitucional. O ativismo é efetivamente caracterizado pela 

“substituição da legalidade vigente e do texto constitucional pelo senso de justiça e 

pelas convicções pessoais do magistrado da ocasião” (NERY JUNIOR; ABBOUD, 

2016). 

Anderson Vichinkeski Teixeira e Isadora Ferreira Neves partem de uma 

separação conceitual entre ativismo judicial e judicialização da política e identificam o 

ativismo “como uma postura do judiciário e o segundo como um fenômeno 

contingencial permeado por circunstâncias históricas, sociais e jurídicas”. Esses autores 

destacam que os termos ativismo judicial e judicialização da política são tratados como 

um mesmo fenômeno pela doutrina brasileira e, às vezes, de forma aleatória, tendo 

poucas pessoas que fazem essa diferenciação. No entanto, eles frisam ser necessária a 
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distinção entre os dois termos, a fim de se entender o neoconstitucionalismo importado 

pela doutrina brasileira que contribui, segundo eles, para a adoção de uma postura 

ativista pelo Poder Judiciário (TEIXEIRA; NEVES, 2014, p.169; 170). 

Os autores mencionam não haver, consenso a respeito do uso do termo “ativismo 

judicial” na doutrina jurídica, acarretando assim uma ambiguidade da referida 

expressão. Ora se enfatiza o elemento finalístico (o objetivo de expansão dos direitos e 

liberdades fundamentais), ora a ênfase se concentra em elemento de natureza 

comportamental (prevalecendo as visões individuais de cada magistrado e sua 

compreensão das normas constitucionais) (TEIXEIRA; NEVES, 2014, p.172). 

Na realidade brasileira, o ativismo vem sendo utilizado para justificar decisões, 

cuja análise mais profunda daria condição de considerá-las inconstitucionais ou ilegais. 

Nery Junior e Abboud consideram que duas hipóteses emergem quando o texto 

constitucional esteja congruente com a realidade: “a primeira consiste na circunstância 

de a realidade seguir a norma, configurando a validez normal do direito constitucional; a 

segunda, no fato de a norma seguir a realidade, configurando reforma da Constituição”. 

Quando determinada circunstância é modificada pelo tribunal por se tratar de mutação 

constitucional, ocorre a “ruptura do sistema, com ofensa flagrante ao texto e ao espírito 

da Constituição, visto que o anunciador ou prenunciador está demonstrando à evidência 

sua intenção de modificar a Constituição sem o due process legislativo” (NERY 

JUNIOR; ABBOUD, 2016). 

Lucas Albuquerque Dias narra que o termo ativismo judicial foi pronunciado 

pela primeira vez em 1947, nos Estados Unidos da América, pelo historiador e político 

do Partido Democrata, Arthur Schlesinger Jr., em artigo comentando as linhas de 

atuação da Suprema Corte dos Estados Unidos na época do New Deal. Entretanto, o 

autor menciona que, segundo Clarissa Tassinari, o ativismo social surgiu em 1803, nos 

Estados Unidos da América, apesar de não ser conhecido com essa denominação, “onde 

iniciou as primeiras reflexões sobre o tema, no caso sobre o empossamento de William 

Marbury como juiz de paz” (DIAS, 2016). Em outro sentido, Dias traz o entendimento 

de Luiz Roberto Barroso sobre o ativismo, nos seguintes termos: 

 
Em diferentes partes do mundo, em épocas diversas, cortes constitucionais ou 
supremas cortes destacaram-se em determinadas quadras históricas como 
protagonista de decisões envolvendo questões de largo alcance político, 
implementação de políticas públicas ou escolhas morais em temas 
controvertidos na sociedade. 
[...] 
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A ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e 
intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com 
maior interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes. A postura 
ativista se manifesta por meio de diferentes condutas, que incluem: (i) a 
aplicação direta da Constituição a situações não expressamente contempladas 
em seu texto e independentemente de manifestação do legislador ordinário; 
(ii) a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados do 
legislador, com base em critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva 
violação da Constituição; (iii) a imposição de condutas ou de abstenções ao 
Poder Público, notadamente em matéria de políticas públicas (BARROSO 
apud DIAS, 2016). 

 
 

Teixeira e Neves trazem a explicação de Guastini, mencionando que o judicial 

activism buscava efetivar um direito constitucional completo, sem lacunas. 

Para Guastini (2007, p. 65), o judicial activism buscaria efetivar um direito 
constitucional tendencialmente completo, sem lacunas: considera-se que os 
princípios constitucionais são capazes de regular qualquer matéria possível, 
de modo que não restam espaços vazios no direito constitucional, em que o 
legislador possa decidir o que quiser, já que sempre haverá uma norma 
constitucional para cada lei ordinária com a qual se poderá confrontar para 
decidir sobre sua conformidade com a Constituição. (GUASTINI, 2007 apud 
TEIXEIRA; NEVES, 2014, p. 175). 

 

 
Observe-se que o autor considera a atuação dos princípios constitucionais no 

sentido de regular qualquer matéria, de maneira a não restar lacunas no direito 

constitucional, em que o legislador possa decidir o que quiser, pois sempre existirá uma 

norma constitucional para cada lei ordinária com a qual deverá se confrontar para 

decidir está conforme com a Constituição. Entretanto, “o espaço dado à subjetividade do 

intérprete se mostra como um dos pontos de maior relevo no ativismo judicial” 

(GUASTINI, 2007 apud TEIXEIRA; NEVES, 2014, p.175). 

Eis o relato de uma decisão importante tomada em 25 de outubro de 2007, no 

âmbito do STF: 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, 
declarar a omissão legislativa quanto ao dever constitucional em editar lei 
que regulamente o exercício do direito de greve no setor público e, por 
maioria, aplicar ao setor, no que couber, a lei de greve vigente no setor 
privado (Lei nº 7.783/89). 

[...] 
[Ao resumir o tema, o ministro Celso de Mello salientou que] não mais se 
pode tolerar, sob pena de fraudar-se a vontade da Constituição, esse estado de 
continuada, inaceitável, irrazoável e abusiva inércia do Congresso Nacional, 
cuja omissão, além de lesiva ao direito dos servidores públicos civis - a quem 
se vem negando, arbitrariamente, o exercício do direito de greve, já 
assegurado pelo texto constitucional -, traduz um incompreensível sentimento 
de desapreço pela autoridade, pelo valor e pelo alto significado de que se 
reveste a Constituição da República. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 
2007). 
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Anthony Ferreira Almeida e Pamela Ferreira Almeida discorrem sobre a 

posição que ganhou o Poder Judiciário cujo posicionamento vale a pena reproduzir 

adiante: 

Nesse processo, vários fatores contribuíram para a supervalorização do 
referido órgão: o neoconstitucionalismo que superou o estado Legislativo e 
consagrou a supremacia da Constituição; o pós-positivismo que preconiza 
uma valorização dos princípios e sua inserção na Constituição através da 
inserção dos direitos fundamentais; a insuficiência da atuação dos outros 
Poderes, mais precisamente o Executivo, que não atende às necessidades 
sociais; a própria complexidade das relações sociais na modernidade 
(consequência de uma sociedade massificada) exige uma atuação mais efetiva 
e concreta do direito, o que resulta no processo de judicialização de todo o 
tipo de demanda social; e o despertar gradual da sociedade no sentido de 
exigir a reparação de lesões aos seus direitos (característica quase sempre 
latente na sociedade brasileira, tendo em vista seu contexto histórico) que vê 
no Judiciário o órgão solucionador de todo e qualquer conflito social. 
[...] 
A consequência desse processo consiste numa supervalorização do  
Judiciário, em detrimento dos demais Poderes, revelando verdadeira afronta 
ao princípio da separação dos poderes, bem como numa atribuição de novas 
funções à prestação jurisdicional dentro de um contexto social que já 
vislumbra meios alternativos de soluções dos litígios como forma de 
pacificação social e consequente redução das demandas submetidas ao Poder 
Judiciário. A judicialização das relações sociais transformou-se, assim, num 
processo autodestrutivo para o direito e para o órgão, que não será capaz de 
absorver e resolver todos os tipos de conflitos sociais (ALMEIDA; 
ALMEIDA, 2015, p. 155). 

 

Como se constata, o ativismo consiste no fato de os juízes darem uma 

interpretação invadindo áreas dos outros poderes e proferir decisões sem base nas 

próprias leis, tomando-as da forma como acha que devam. A corrente da autocontenção 

é contrária ao ativismo dentro do Poder Judiciário. Entende que o Poder Judiciário 

deveria reduzir a sua interferência nas ações dos outros poderes, utilizando critérios 

mais rígidos e conservadores para julgar e evitar aplicar diretamente a Constituição 

Federal. 

Cappelletti cita a seguinte nota escrita por Calamandrei, vinculada ao assunto  

ora abordado: “O dogma básico da separação dos Poderes do Estado refletiu no art. 16 

da Declaration des Droits; por isso, toda sociedade na qual a garantia dos direitos não é 

assegurada, nem a separação dos poderes determinada, não tem Constituição” 

(CALAMANDREI apud CAPPELLETTI, 2010, p. 185). Ocorre que a sociedade não 

deu essa legitimidade respeitando o texto constitucional, não extrapolando o contexto da 

lei, de acordo com o senso de justiça dele. O juiz não deve impor seu modo de ver o 

mundo para os outros porque isso se torna uma atitude arbitrária. É verdade que, às 

vezes, é preciso atuação enérgica no processo decisório, mas não uma decisão 
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autoritária. O ativismo excessivo prejudica a democracia porque a asfixia, porém, em 

justa medida, ele pode ajudar a proteger as minorias, cujas demandas não eram 

acolhidas pelo Legislativo. 

Nery Junior e Abboud trazem exemplo de superação de vício processual, que 

denominaram de ativismo, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 

375.011, quando a Ministra Ellen Gracie dispensou o prequestionamento de um recurso 

extraordinário, com o fim de dar efetividade a posicionamento do STF. Assim, segundo 

eles, o STF equiparou o recurso extraordinário a remédio de controle abstrato de 

constitucionalidade para dispensar o prequestionamento (NERY JUNIOR; ABBOUD, 

2016). Eles se manifestaram nos seguintes termos: 

 
Trata-se de decisão discricionária violadora de texto expresso da Constituição 
Federal. Quando a Constituição estabelece o prequestionamento (rectius: 
“causas decididas”) como requisito para a admissão do recurso extraordinário 
(CF, art. 102, III), não pode o STF dispensá-lo em nenhuma hipótese, ainda 
que seja para assegurar posicionamento consolidado pela Corte (NERY 
JUNIOR; ABBOUD, 2016). 

 
 

Ao comentar o recurso especial que impedia a desistência pelo recorrente antes 

do julgamento, embora o artigo 501 do CPC 197317 permitisse tal desistência, os autores 

mencionam a confusão com relação ao interesse público, quando este está frente a um 

direito fundamental: “O interesse público não configura elemento jurídico que permite 

que o Judiciário se afaste da legalidade vigente”. Para eles: “Não existe opção 

constitucionalmente válida que permita ao Judiciário, sponte sua, optar em aplicar ou 

não a lei, ao argumento de que assim o faz para preservar o interesse público”. E 

concluem seu pensamento da seguinte forma: “Em diversos aspectos, existe déficit 

qualitativo na fundamentação dos pronunciamentos judiciais, porque, de certa forma, os 

juízes, em diversas hipóteses, admitem o afastamento da legalidade com fundamento em 

convicções pessoais” (NERY JUNIOR; ABBOUD, 2016). 

Quanto à existência das súmulas vinculantes, assim se expressam os autores: 
 
 

Não é porque em nosso sistema existem súmulas vinculantes e decisões 
judiciais dotadas de efeito vinculante que a lei não possui efeito vinculante. 
Em outros termos, a lei vincula o Poder Judiciário, motivo pelo qual deve 
interpretá-la e aplicá-la no caso concreto. Ao juiz, não é dado aplicá-la 

 
17

Art. 501. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, 
desistir do recurso (BRASIL, 1973). 
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quando a considerar adequada ou quando estiver em consonância com suas 
convicções pessoais. 
[...] 
Hodiernamente, configura grande avanço para concretização da democracia a 
consolidação da tese de que o Judiciário está vinculado à legislação vigente 
(Constituição + lei), somente podendo desvincular-se dela quando, ao realizar 
o controle difuso de constitucionalidade, reconhece a inconstitucionalidade 
da lei ou de ato normativo e, ipso facto, deixa de aplicá-lo (NERY JUNIOR; 
ABBOUD, 2016). 

 

Mayara de Carvalho ressalta que as decisões tomadas de forma participativa não 

significam que o Estado Democrático de Direito seja contrário ao ativismo e menciona 

Gonçalves (2012), quando esse autor afirma que o ativismo procedimental deve ser 

admitido e incentivado, a fim de evitar a demora sistêmica durante a resolução das 

demandas, porém sem a supressão das garantias processuais (CARVALHO, 2014). A 

autora aponta, também, a opinião de Calamandrei e Rosa, dando conta de que “há 

espaço para ativismos diante de omissões legislativas reiteradas em temas relacionados 

à efetivação de direitos humanos, o que se legitima a fim de evitar a lesão a direitos por 

dupla inércia estatal” (CALAMANDREI, 1955, p. 265; ROSA, 2006 apud 

CARVALHO, 2014). A autora também manifesta sua opinião sobre o aspecto 

extraprocessual: 

[É preciso se] entender as limitações do processo e que nem todas as questões 
serão mais bem tratadas no âmbito do Judiciário é essencial para a sequência 
de abertura para o extraprocessual. Nesse sentido, resta fundamental 
compreender e exercitar a jurisdição no Estado Democrático de Direito como 
algo de larga extensão extraprocessual (CARVALHO, 2014). 

 
 

Ao tratar do ativismo, Mayara de Carvalho defende sua existência, afirmando o 

seguinte: 

Há espaços, inclusive constitucionalmente conferidos, para ativismos 
procedimentais e materiais no Estado Democrático de Direito. [...]. Prioriza- 
se aqueles frente a estes, em razão da garantia de contraditório ampliado e da 
primazia pela autoemancipação cidadã, mas isso não implica negar toda e 
qualquer possibilidade de ativismo material do juiz. Nesses casos, o que se 
prescinde é de pautar-se conforme os parâmetros basilares do Estado 
Democrático de Direito e manter-se atento à linha tênue que distingue 
discricionariedade de arbitrariedade ou multiplicidade de princípios 
constitucionais e imposição de ideologias pessoais (CARVALHO, 2014). 

 
 

A autora chama a atenção de que tudo isso não basta. Segundo ela, “há de se ter 

em mente que qualquer exercício de discricionariedade não nega ou está desvinculado 

da necessidade de cumprir com diversos deveres constitucional e processualmente 

impostos à autoridade” (CARVALHO, 2014). 
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Por sua vez, ao abordar as questões referentes ao garantismo processual, 

Leonardo Greco considera que atualmente o Poder Judiciário enfrenta dilemas cruciais 

que poderiam ser debatidos pela sociedade durante o processo eleitoral dos governantes 

e/ou por ocasião da formulação das políticas públicas que levem ao desenvolvimento e 

ao seu bem-estar da população. Dentre esses dilemas cruciais destaca-se o fato de se ter 

que optar entre a busca da qualidade das decisões e a necessidade de atacar o problema 

da quantidade dos processos empilhados nas diversas varas de justiça. Portanto, indaga 

sobre o que seria melhor para a sociedade: “A facilitação do acesso a uma justiça com 

um padrão inferior ou a criação de obstáculos e filtros ao seu acesso para assegurar um 

padrão mais elevado de qualidade e de confiabilidade das decisões judiciais?” (GRECO, 

2013, p. 10). 

O mesmo autor admite que os juízes vêm pautando suas decisões menos 

comprometidos com a letra da lei e mais voltados para observar os valores humanos. 

Desta forma, tomam suas decisões mediante a própria compreensão e entendimento 

diante dos casos concretos com que se deparam. Grego denomina essa situação de 

“hermenêutica da pós-modernidade, que reduz a autoridade e a observância da lei, 

favorece o arbítrio, gera insegurança jurídica e estimula o juiz a realizar a justiça à sua 

moda, criando a lei do caso concreto e substituindo-se aos demais poderes” (GRECO, 

2013, p. 11-12). 

Leonardo Greco critica essa posição, por não ser típica do Estado Democrático 

de Direito e o juiz profissional não possuir legitimidade política para ser legislador. 

Fundamenta sua crítica no fato de essa posição fazer com que os juízes criem seu 

próprio código de processo, a instrumentalidade das formas, a economia processual e a 

celeridade, a justificar, também, o fato de abandonarem o devido processo legal. Ele 

denomina essa posição dos juízes de “personalismos” e afirma que o processo eletrônico 

contribuiu para isso, ao permitir ao juiz seu uso de forma facultativa, com base nos 

artigos 1º, 12 e 13 da Lei n° 11.419/2006 (GRECO, 2013, p. 12). 

O autor critica também a tendência de os tribunais exercitarem a progressiva 

monocratização das decisões dos tribunais superiores que burla a colegialidade, 

decidindo o pedido ou o recurso em despacho unipessoal que “institui uma indesejável 

justiça lotérica, dependente da sorte, sem uniformidade, sem previsibilidade e, 

consequentemente, sem credibilidade, desencadeando uma sucessão de recursos que 

acabam de serem julgados mecanicamente...” Como os juízes são seres humanos, 
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portanto falíveis como todos os demais, suas decisões precisam estar sujeitas a amplo 

controle, sem prejuízo de sua independência (GRECO, 2013, p. 16; 19). 

Greco acompanha o pensamento de Calamandrei no que se refere ao fato de o 

Estado Democrático de Direito exigir juízes que julguem em conformidade com a lei e 

não aqueles que, com o pretexto de estarem aplicando a Constituição, interpretem a lei 

de maneira incompatível com seu próprio enunciado. Portanto, no respeito à lei, Greco 

inclui “o absoluto respeito à ordem pública processual, ou seja, ao conjunto de 

requisitos dos atos processuais, impostos de modo imperativo para assegurar a proteção 

de interesse público precisamente determinado, o respeito a direitos fundamentais e a 

observância de princípios do devido processo legal, quando indisponíveis pelas partes” 

(GRECO, 2013, p. 44). 

Ainda a respeito desse tema, vale a pena trazer o pensamento de Dierle Nunes 

sobre o que denomina de “anarquia interpretativa” adotada nos tribunais brasileiros: 

 
Em face da pressuposição de que os ministros (e juízes) devem possuir 
liberdade decisória, cria-se um quadro de “anarquia interpretativa” no Brasil 
na qual nem mesmo se consegue respeitar a história institucional da solução 
de um caso dentro de um mesmo tribunal. Cada juiz e órgão do tribunal 
julgam a partir de um “marco zero” interpretativo, sem respeito à integridade 
e ao passado de análise daquele caso; permitindo a geração de tantos 
entendimentos quantos sejam os juízes (NUNES, 2011, p. 42). 

 
 

No próximo capítulo, realizaremos o estudo de caso do Recurso Extraordinário 

nº 888815/RS, desde seu início, a partir do mandado de segurança com pedido de 

limitar na comarca de Canela, Rio Grande do Sul, contra ato da Secretaria Municipal de 

Educação, até seu desfecho no Supremo Tribunal Federal, passando pela discussão 

central para esta tese acerca da superação da deserção. 
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3 O RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 888815/RS: RELATO E ESTUDO DE 

CASO 

 
No presente capítulo, será realizado o estudo de caso do Recurso Extraordinário 

nº 888815/RS, desde sua origem, como mandado de segurança no município de Canela, 

no Rio Grande do Sul, até seu julgamento no Supremo Tribunal Federal. 

 
3.1 Relato introdutório sobre o recurso extraordinário nº 888815/RS 

 
 

Em 30 de março de 2012, uma menor, representada por seus pais, impetra um 

mandado de segurança com pedido de limitar na comarca de Canela, Rio Grande do Sul, 

contra ato da Secretaria Municipal de Educação que negou a possibilidade de a menor 

estudar em casa, e não frequentar a escola regular. 

A parte interessada é uma pessoa nascida em 2000 e estudou até o ano de 2011 

em instituição da rede municipal, com ensino multisseriado, o que, no seu 

entendimento, não representava o melhor método de educação, em decorrência da 

coexistência de alunos de várias idades e diversas séries. 

O requerimento formulado por seus pais administrativamente obteve resposta, 

por parte da Secretaria de Educação do município, fazendo menção à decisão do 

Conselho Municipal de Educação que, amparada na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (BRASIL, 1996) e no Estatuto da Criança e do Adolescente 

(BRASIL, 1990b), orientava para a matrícula da criança na rede regular de ensino com 

o compromisso da frequência escolar. A resposta administrativa dada pelo Conselho 

Municipal de Educação, conforme documento juntado pela impetrante no processo, 

estava nos seguintes termos: 

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 [da 
menor] na rede regular de ensino, assim como o compromisso com a 
frequência escolar. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, 
v.01, parte 01,p. 27). 

 

O documento vinha acompanhado de parecer do Conselho Municipal de 

Educação do município de Canela, com o seguinte teor: 

Conforme solicitação de Parecer por parte desta Secretaria e análise do 
pedido do Senhor Moisés Pereira Dias, para educar sua filha Valentina Dias, 
no Sistema de Ensino Domiciliar, o Conselho Municipal de Educação, 
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considerando o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, Art. 55, "Os 
pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na 
rede regular de ensino”, e conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 
Art. 6º, "É dever dos pais ou responsáveis efetuara matrícula dos menores, a 
partir dos seis anos de idade, no ensino fundamentar, emite parecer 
desfavorável a este método de ensino por considerar que o mesmo não se 
encontra regulamentado no Brasil. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 
888815/RS, v.01, parte 01, p. 28). 

 

Os pais da criança pretendiam proporcionar educação em casa para sua filha, 

mediante os serviços de uma professora particular, cujos resultados do ensino seriam 

aferidos em escola oficial. Este tipo de estudo domiciliar, denominado de 

homeschooling, não tem previsão constitucional expressa e, por isso, a Secretaria 

Municipal de Educação de Canela negou permissão para os pais educarem sua filha em 

casa. Por conta dessa negativa, eles ingressaram com mandado de segurança com 

pedido de liminar contra o ato da Secretária Municipal, com base no artigo 5º, inciso 

LXIX, da Constituição Federal, o qual admite a concessão de mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, quando for uma autoridade pública a responsável 

pela ilegalidade ou abuso de poder e na Lei n° 12.016/2009, que disciplina o mandado 

de segurança individual e coletivo e dá outras providências. 

Conforme petição inicial da impetrante, a menor vinha estudando na Escola 

Municipal Santos Dumont até o ano de 2011, quando manifestou estar insatisfeita com  

o ensino multisseriado ofertado. A impetrante traz uma série de argumentos na petição 

inicial, que se dividem entre argumentos de cunho pedagógicos, constitucionais, 

infraconstitucionais e doutrinários. 

O primeiro argumento, de cunho pedagógico, trazido pela impetrante sobre a 

educação ministrada pela Escola Municipal Santos Dumont se baseia no fato de a 

instituição não adotar uma metodologia adequada à educação, com a coexistência em 

diversas séries de alunos de diferentes idades, no ensino chamado multisseriado. 

Segundo a impetrante, esta definição das turmas afetaria diversos aspectos, tais como 

aspectos sociais, morais, religiosos e até sexuais. Daí ter entendido que a recusa da 

Escola em permitir o ensino doméstico ter configurado ato ilegal praticado pela 

autoridade pública, entendendo que foi atingido seu direito de liberdade intelectual e 

física, ensejando assim o ingresso do mandado de segurança e a certeza de que não 

pretendia seguir aquela determinação. 

Os pais argumentam possuir condições econômicas para contratar professores 

das diversas disciplinas curriculares, a fim de ministrarem aulas em sua residência, se 



127 
 

 

 

dispondo, porém, a realizar as provas na escola. A família não admite frequência 

obrigatória na escola, pois considera o oferecimento da educação pública convencional, 

com a obrigatoriedade de convivência com alunos de idades diferentes, passível de 

acarretar prejuízo ao desenvolvimento pessoal da aluna. 

O aspecto sexual foi enfatizado no caso, declarando a impetrante que não 

admitia como saudável a antecipação do ensino da atividade sexual, tendo como uma 

das razões a convivência com alunos mais velhos, própria do regime de seriado adotado 

pela Escola Municipal Santos Dumont. No aspecto religioso também são manifestadas 

dificuldades de interação com o regime seriado, pois a impetrante é cristã (criacionista), 

o que a faz se debater com o ensino da teoria evolucionista calcada em Darwin, 

constante na Base Comum Curricular Nacional, pois supostamente a teoria darwinista 

teria como pressuposto “admitir que os seres humanos tenham evoluído do macaco”. 

A impetrante cita, ainda na petição inicial do mandado de segurança, artigo 

jornalístico do procurador de Justiça do Rio Grande do Sul, Luiz Alberto Thompson 

Flores, publicado em abril de 2012 no jornal Zero Hora com o título “A Crise na 

Educação”, discorrendo sobre a “situação de penúria da escola pública brasileira”, a fim 

de justificar seu pedido de ensino domiciliar. Segundo o artigo, uma matéria jornalística 

da época criticava a repetência no ensino médio gaúcho, a qual chegou a atingir 21,4%, 

acusando a passagem de um ensino modelar para um ensino deficiente (BRASIL, 

Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 01, p. 4). 

 
3.2 Aspectos constitucionais e infraconstitucionais do ensino domiciliar 

 
 

Nos aspectos jurídicos do mandado de segurança, o cerne da argumentação é a 

existência de uma lacuna jurídica quanto ao tema do ensino domiciliar. A impetrante 

aponta a falta de permissão expressa dessa modalidade, assim como a falta de proibição, 

ambas nas leis consubstanciadas no Código Civil; Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); regulamentos e na 

Constituição Federal, o que, em tese, lhe permitiria ter escolha quanto à sua própria 

forma de educação. Tal postulação provocou a série de recursos interpostos pela 

impetrante até chegar ao Supremo Tribunal Federal e ser distribuído para o Relator, 

Ministro Luiz Roberto Barroso.18 
 

18 Art. 5º da Constituição Federal de 1988: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
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Essa lacuna legal, segundo a impetrante, se deve ao fato de o assunto “educação 

domiciliar” estar sendo debatido, de forma tímida, a partir de data recente no Brasil, o 

que justifica a ausência do assunto nos artigos 205 a 214 da CRFB 1988 e no interior da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para tornar legal e válida a educação 

domiciliar. A medida judicial ainda ressalta que “a mera inexistência de proibição ainda 

pode gerar dúvidas naqueles que consideram o tema por demais estranho”, e sugere que 

a educação domiciliar seja adequada ao espírito das leis vigentes, a fim de verificar se 

existe alguma norma que proporcione embasamento ao ensino domiciliar (BRASIL, 

Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v.01, parte 01, p. 3, p. 5-6). 

A impetrante formula ainda algumas perguntas relativas ao tema, como recurso 

argumentativo frente ao Judiciário, sendo a primeira relativa ao sujeito que é 

competente para prover a educação. Menciona o artigo 205 da Constituição da 

República de 1988 e o artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

frisando que lá está expresso o dever quanto à educação é do Estado e da Família.19 A 

pergunta seguinte foi a quem deles compete a primazia da educação dos filhos menores, 

respondendo, a seu favor, com o artigo XXVI da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e com o artigo 1634, I, do Código Civil.20 

Partindo do princípio de que os pais dirigem a criação e a educação dos filhos, 

de acordo com os dispositivos invocados pela impetrante, afirma, de forma provisória, 

que os pais podem escolher o método que acharem pertinentes para seus filhos, 

inclusive a educação domiciliar e destaca que o “Estado somente pode tomar para si a 

educação do menor, caso a família não tenha vontade ou condições de educá-lo em 

casa” (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 01, p. 7). 

Para tornar a conclusão definitiva, a impetrante analisa os dispositivos 

constitucionais sobre a matéria, como o artigo 208 da Constituição da República, inciso 

 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: II – ninguém será 
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (BRASIL, 1988). 
19 Art. 205 da Constituição Federal de 1988: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com colaboração sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”(BRASIL, 1988). Art. 2º da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: “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” (BRASIL, 1996). 
20 Art. 26,3, da Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Os pais têm prioridade de direito na  
escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos” (UNESCO, 1948). 
Art. 1634, I, do Código Civil: “Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o 
pleno exercício do poder familiar, que consiste e, quanto aos filhos: I – dirigir-lhes a criação e a 
educação” (BRASIL, 2002). 
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I, § 3º, e argumenta que o referido inciso I não obrigaria a escolarização, revelando-se 

um conceito menos amplo do que o dado à educação. Esta última, segundo a impetrante, 

“começa com o nascimento do indivíduo”, mas somente assume feição formal para 

cumprir o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho, por volta dos 4 a 17 anos de idade. Com base nessa 

afirmativa, a impetrante admite que os pais possam educar seus filhos em casa, se 

tiverem condições para isso, ainda mais quando frisa que a Constituição Federal permite 

e exige esse papel no artigo 229, verbis: “os pais têm o dever de assistir, criar e educar 

os filhos menores” (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 

01, p. 8).21
 

A impetrante argumenta que a maioria dos pais delega parte da educação para o 

Estado porque não tem tempo, disposição e conhecimento para ensinar seus filhos em 

casa e que a minoria não delega à escola porque prefere exercer de modo absoluto essa 

atribuição, a qual alega ser da família, na maior parte da história, como parte da 

democracia constitucional. Embasa sua ideia nos artigos 1º, V, pluralismo político, e 

206, III, da Carta da República, que prevê os princípios que baseiam o ensino, como o 

pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, além da coexistência de instituições 

públicas e privadas.22 

Sob o ponto de vista jurídico, a impetrante traz a questão da delegação para 

justificar que o Estado tem competência para delegar parte de suas atribuições, como é o 

caso da educação, podendo revogá-la a qualquer tempo, propondo, também, que o 

delegatário só poderia exercer os poderes que lhe fossem conferidos expressamente pelo 

delegante, numa clara tentativa de convencimento de que esta delegação é possível e 

controlada pelo Estado, o qual poderia revogá-la caso detectasse falha por parte do 

delegatário. 

Com isso pretende deixar claro que não existe dúvida sobre a família ter 

prevalência sobre o Estado, invocando o artigo 226 da Carta da República, por 
 

21 Art. 208 da Constituição Federal de 1988: “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. §3º 
Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, 
junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola” (BRASIL, 1988). 
22 Art. 1º da Constituição Federal de 1988: “A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos: [...] V - O pluralismo político” (BRASIL, 1988). Art. 206 da 
Constituição Federal de 1988: “O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] III – 
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de 
ensino” (BRASIL, 1988). 
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interpretar que o Estado auxilia a família, pois esta é a base da sociedade, contando com 

a proteção do Estado, mas nunca para substituí-la e sim para apoiá-la quando mostrar 

que não consegue prover as necessidades básicas de seus membros.23 

Desta forma, a impetrante tenta mostrar que os dispositivos constitucionais não 

devem ser analisados de forma individual, mas sempre em conjunto com todos os outros 

que, de alguma forma, tratem do tema, concluindo que o poder público só vai ter 

legitimidade para substituir aquelas famílias no tocante à frequência escolar, por 

exemplo, quando as crianças e adolescentes não recebam o ensino domiciliar. Sintetiza 

seus argumentos afirmando que a educação domiciliar é um direito individual dos pais, 

um dever da família, e implica na perda parcial de sentido de sua existência, caso não 

consiga ou não queira provê-la para seus membros mais frágeis. 

Na análise e interpretação dos aspectos infraconstitucionais, a impetrante se 

refere aos artigos 1º,§ 1º, e 6º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), afirmando que eles não se aplicam ao ensino domiciliar, pois se referem à 

educação em geral ministrada nas escolas e não nas casas.24 

Apenas como hipótese, a impetrante menciona que, se a LDB fosse aplicada a 

qualquer forma de educação, não se justificaria a falta de exigência de escolarização 

anterior à educação básica, nos termos do artigo 24, II, “c”, da mesma Lei, que permite 

a classificação em qualquer série ou etapa, menos na primeira série do ensino 

fundamental, após avaliação da escola, de acordo com a regulamentação do respectivo 

sistema de ensino, sem escolarização anterior, ou seja, sem ter estado matriculado em 

alguma escola, provando que o aprendizado independe de frequência na sala de aula de 

alguma instituição de ensino.25 

Invoca, também, rotulando de bom senso do Governo Federal, o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) que expede certificado de conclusão de curso do 

 
23 Art. 226 da Constituição Federal de 1988: “A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado” (BRASIL, 1988). 
24Art. 6° da LDB: “É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a 
partir dos 4 (quatro) anos de idade” (BRASIL, 1996). 
Art. 1º da LDB: “A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, 
que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias” (BRASIL, 1996). 
25

Art. 24 da LDB: “A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com 
as seguintes regras comuns: [...] II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do 
ensino fundamental, pode ser feita: [...] ‘c’- independentemente de escolarização anterior, mediante 
avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita 
sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino” 
(BRASIL, 1996). 
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ensino médio, após aprovação do candidato na prova, como admitem os artigos 1º e 2º 

da Portaria nº 4, de 11 de fevereiro de 2010, do Ministro da Educação (BRASIL, 2010), 

exigindo apenas a idade de 18 anos e pontuação mínima, sem a exigência da prova de 

que o candidato cursou o ensino fundamental e médio (BRASIL, Supremo Tribunal 

Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 01, p. 10-11). 

Na visão da impetrante, o poder público, por meio do Ministério da Educação, 

reconheceu como válido o ensino domiciliar, quando expressou apenas a exigência de 

um nível intelectual em detrimento da obrigação de frequência às séries na escola, além 

de contar com a contribuição, para a sua tese, a interpretação dos artigos 6º e 55 do  

ECA e do Código Penal. Afirma que o modo de interpretação do ECA é especial, pois 

trata da doutrina da proteção integral, a ponto de permitir fazer uma interpretação 

favorável para seu caso, embora tenha nominado o artigo 55 do ECA de regra 

peremptória, justificando que uma norma se interpreta dentro de um sistema e não de 

forma isolada, tirando a força de prejuízo que esse artigo 55 poderia impulsionar.26 

A impetrante chega a mencionar que “qualquer norma dessa lei deixa de ser 

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

interesse do menor” e avança ao citar que na época da tramitação do ECA não existia o 

debate sobre a educação domiciliar, atribuindo, por este motivo, um vício ao artigo 55 e 

concluindo que ele somente se aplica àqueles pais que não podem ou não querem prover 

 
 

26 Art. 6º do ECA: “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” (BRASIL, 1990b). 
Art. 55 do ECA: “Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede 
regular de ensino” (BRASIL, 1990b). 
Art. 131 do ECA: “O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado 
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei” 
(BRASIL, 1990b). 
Art. 132 do ECA: “Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no 
mínimo, 1(um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 
(cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) 
recondução, mediante novo processo de escolha” (BRASIL, 1990b). 
Art. 133 do ECA: “Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes 
requisitos: I - reconhecida idoneidade moral; II - idade superior a vinte e um anos; III - residir no 
Município” (BRASIL, 1990b). 
Art. 134 do ECA: “Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do 
Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o 
direito a: I - cobertura previdenciária; II - gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) 
do valor da remuneração mensal; III - licença maternidade; IV – licença paternidade; V - gratificação 
natalina. Parágrafo único: constará da Lei orçamentária municipal e da do Distrito Federal previsão dos 
recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada dos 
conselheiros tutelares” (BRASIL, 1990b). 
Art. 135 do ECA: “O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e 
estabelecerá presunção de idoneidade moral” (BRASIL, 1990b). 
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a educação domiciliar (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, 

parte 01, p. 12). 

Ainda com relação à interpretação do ECA, a impetrante menciona os artigos 

131 a 135 daquele diploma legal, que se referem ao Conselho Tutelar. Afirma que o 

papel do Conselho é de exercer o poder de polícia e zelar pelos direitos de crianças e 

adolescentes, atribuindo-lhe, também, o direito de avaliar se a educação que estão 

recebendo é a mais adequada e aplicar testes para avaliar o desenvolvimento intelectual 

do menor, podendo, inclusive, segundo a impetrante, escolher a educação que achar 

mais adequada. 

Com estas atribuições apontadas pela impetrante, conclui que o único obstáculo 

para a atuação desse Conselho é a família, a qual tem, pelo Código Civil, a atribuição 

concedida ao poder familiar que é soberano, segundo ela. Tão soberano, que possibilita 

a escolha da instrução do menor pelas famílias, não podendo ser contrariado por 

nenhum dispositivo legal. Caso o Conselho Tutelar queira intervir obrigando  a 

matrícula de um menor na escola regular, segundo a impetrante, estará cometendo o 

crime de abuso de poder, pois estaria usurpando o poder familiar. 

Trouxe, também, o artigo 125 da Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 

1937, afirmando que aquela Carta trazia a ratificação da subsidiariedade do Estado na 

educação do filho27e no artigo 26.3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(nota de rodapé 5), além do artigo 12.4 da Convenção Americana dos Direitos Humanos 

(Pacto de São José da Costa Rica), a fim de convencer que tem direito de escolher a 

instrução em casa de sua filha28 (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, 

v. 01, parte 01, p. 14). 

Com a análise de todos os dispositivos legais, a impetrante conclui, 

preliminarmente, que o ensino domiciliar não é proibido, justificando a inexistência de 

dispositivo legal, dos analisados, que proíba tal modalidade de instrução, em obediência 

ao princípio da legalidade, o qual exigiria uma proibição expressa. Alega também que 

essa modalidade se constitui num dever dos pais e responsáveis, uma vez que a 

educação, segundo ela, deve ser ministrada em casa, considerando a instrução escolar 

 
27Artigo 125 da Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937 menciona o seguinte: “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” (BRASIL, 1937). 
28 Artigo 12.4 da Convenção Americana dos Direitos Humanos: “os pais e, quando for o caso, os tutores, 
têm direito a que seus filhos e pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com 
suas próprias convicções” (BRASIL, 1992). 
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como subsidiária. Ao mesmo tempo em que é um dever dos pais, a impetrante afirma 

ser direito concedido pelo Código Civil, o qual afirma que a educação dos filhos é 

decorrente do poder familiar, sendo a instrução escolar necessária, apenas, se esses pais 

não puderem ou não quiserem educar seus filhos em casa. 

Esta interpretação da impetrante se calca no fato de o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) utilizar métodos que não exigem comprovação escolar, concedendo 

certificado mediante uma pontuação alcançada pelos alunos que se submeteram à sua 

avaliação. Por outro lado, ela se baseia no fato de que só é obrigatória a matrícula na 

rede regular de ensino caso os menores não estejam sendo educados em casa ou que 

essa educação domiciliar esteja sendo deficiente. 

Outra conclusão importante da impetrante é que o Código Penal não se aplica se 

houver educação domiciliar eficiente, ou seja, o crime de abandono só existirá caso não 

seja provida a educação dos filhos em casa. Quanto ao Conselho Tutelar, a impetrante 

entende que sua competência é no sentido de fiscalizar a educação de crianças e 

adolescentes, podendo avaliar, inclusive, aqueles que tiveram a educação domiciliar, 

não podendo, de maneira alguma, determinar se serão educados em casa ou na escola, 

pois isso ultrapassaria seu poder. 

Em sua argumentação, a impetrante traz a dissertação do Ministro do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), Domingos Franciulli Neto, intitulada “Aspectos 

Constitucionais e Infraconstitucionais do Ensino Fundamental em Casa pela Família”, 

citada ao longo da petição inicial, e juntada a ela como anexo. O artigo cria uma 

argumentação no sentido de não defender o direito de todos os pais educarem seus 

filhos em casa, sem limites. Ele apregoa que o direito poderia ser exercido por aqueles 

pais que demonstrassem condições de realizar os objetivos constitucionais, concedendo- 

lhes a liberdade de escolha, da mesma forma que atualmente podem escolher entre 

escolas públicas e privadas, tudo sob as avaliações oficiais de suficiência. 

Segundo o Ministro, o fato de os pais poderem optar por enviar seus filhos para  

a escola, caso entendam ser melhor a educação fornecida pelos estabelecimentos de 

ensino, públicos ou privados, seria também um direito, a ser exercido por eles, 

igualmente a escolha da instrução domiciliar. Para ele, “o fundamental é aceitar-se o 

princípio do primado da família em tema dessa natureza, mormente em Estado 

Democrático de Direito, que deve, por excelência, adotar o pluralismo em função da 

cidadania e da dignidade da pessoa humana”. Ele entende que a imposição do Estado no 

sentido de obrigar a matrícula nas escolas oficiais se compara a se copiar os modelos 
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fascistas, nazistas ou totalitários (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, 

v. 01, parte 01, p. 16). 

O Ministro enfatiza, contudo, que a avaliação feita pelo poder público é para 

verificar se o estudo domiciliar está sendo suficiente, ainda que o aluno não frequente a 

escola, pois essa frequência é subsidiária e aplicada, apenas, àqueles que escolherem a 

matrícula na rede oficial de ensino, não podendo o Estado se furtar de tal avaliação. A 

avaliação, para ele, se destina a verificar o cumprimento do currículo mínimo exigido 

pelo Estado, ficando os pais com a liberdade de acrescentar disciplinas que entendam 

ser importantes para o conhecimento. A dissertação ministerial mostra que seu objeto de 

estudo era a hipótese de uma família brasileira que pretende educar seus filhos em casa 

e, ao tratar do caso hipotético, o Ministro afirma a necessidade de uma “cuidadosa 

ponderação entre as disposições constitucionais e infraconstitucionais sobre o direito à 

educação do Estado de Direito e suas relações com os direitos e liberdade de 

organização da família” (BRASIL, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RE 

888815/RS, v. 01, parte 01, p. 35). 

Frisou também, após a análise de dez artigos da Constituição e a transcrição dos 

artigos 205, 206 e 208, que o Estado brasileiro tem a obrigação de garantir o ensino 

fundamental para todos os cidadãos e a família, o dever de assegurar a frequência na 

escola que, por conta desse dever, fica sujeita à avaliação do Estado. Fica também 

embasado nesse estudo o artigo 5º da CRFB 1988, destacando um princípio que se 

refere à liberdade dos cidadãos para “aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber”, além de que “a educação não visa apenas à aquisição de 

conhecimento técnico ou científico, mas sim “ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 

Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 01, p. 36-37). 

O estudo acrescenta que o indivíduo pode escolher como se educar, segundo sua 

determinação, desde que o método escolhido alcance o pleno desenvolvimento da 

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

como prevê o princípio contido no artigo 5º. O Ministro sustenta essa permissão 

constitucional, mencionando ainda a existência do pluralismo de ideias e concepções 

pedagógicas e a coexistência de escolas públicas e privadas de ensino. Neste sentido, 

defende o direito da criança e da família, por meio dos artigos 226, §7º, 227 e 229 da 

CRFB 1988, para afirmar que a Constituição reconheceu a precedência da família em 

relação ao Estado, o que se justificaria pelo fato de ser ela a própria base da sociedade, 
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razão pela qual o autor entende que as normas constitucionais sobre a educação devem 

ser vistas juntamente com as normas referentes à família, a fim de não acarretar 

contradição.29 

Numa conclusão baseada apenas na análise dos referidos artigos constitucionais, 

o ministro alega que o Estado está obrigado à promoção do bem-estar da família e, 

como ela tem de promover a educação junto com o Estado, a vontade da família deve 

prevalecer sobre o Estado, na escolha dos métodos pedagógicos que preferir. Afirma 

também que “o ser humano é a única razão do Estado” e este deve servi-lo de acordo 

com o motivo para o qual foi criado. Assim, cita Ives Gandra da Silva Martins para 

justificar seu pensamento, nos seguintes termos: “Nenhuma construção artificial, 

todavia, pode prevalecer sobre os seus inalienáveis direitos e liberdades, posto que o 

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

(MARTINS apud BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 01, 

p. 39). 

A tese ministerial traz considerações a partir das legislações infraconstitucionais, 

mediante as quais tenta convencer que tais dispositivos não afrontam a CRFB 1988, 

justificando que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional repete dispositivos 

constitucionais e regulamenta algumas normas já anteriormente criadas, defendendo o 

direito à educação, mas com liberdade de aprender, segundo sua opinião. Traz os artigos 

1º, 2º, 3º, II, III e IV da LDB, com o intuito de concretizar a ideia de que a educação é 

um direito público subjetivo e que a LDB regula a qualidade do ensino a ser oferecido 

nas escolas, dando como exemplo a educação fundamental, prevista em seu artigo 32, 

tudo com vistas a garantir o pleno desenvolvimento, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho, com base no artigo 2º da LDB30(BRASIL, 

Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 01, p. 39). 

 
29 Art. 226 da Constituição Federal de 1988: “A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. §7º - fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o 
planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 
científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte das instituições 
oficiais ou privadas [...]”. Art. 227 da Constituição Federal de 1988: “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 à salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. Art. 229 da Constituição Federal de 1988: 
“Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores tem o dever de 
ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade” (BRASIL, 1988). 
30 Art. 1º da LDB: “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” (BRASIL, 1996). 
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Insiste o Ministro, porém, na ideia de que a educação pode ser oferecida de 

diversas maneiras, e que a LDB regulamenta apenas a forma tradicional de ensino nas 

escolas oficiais, públicas e ou privadas, não significando para ele a exclusão de outras 

formas de educar, como a proposta na medida judicial, de oferecer o ensino em casa, 

por meio de professora formada em Letras. O autor se vale, também, da argumentação 

em cima dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade, equidade 

e princípios gerais do Direito, para comentar que as famílias quase não convivem com 

seus filhos pelas dificuldades da vida moderna, razão pela qual o Estado tem o dever de 

fiscalizar o pátrio poder, a fim de evitar o cometimento de abusos e proteger a 

integridade psicológica, emocional e física das crianças, não lhes retirando, porém, a 

liberdade de traçarem seus próprios caminhos. 

Ao longo do artigo, o Ministro Franciulli Neto desenvolve a argumentação de 

que a família não é criação do Estado, exatamente porque ela nasceu antes dele, com 

base nas reflexões do jurista João Baptista Villela, para reafirmar que a família não é 

criação do Estado, nem da Igreja, nem do Direito. Em relação a esse último, o jurista 

fala que os institutos criados pelo Direito são produtos da cultura jurídica e se destinam 

a servir à sociedade. Afirma, também, João Baptista Villela, “que as crianças não são 

dos pais nem do Estado”, além de dizer que antes do Estado a responsabilidade de dar 

educação era dos pais. O jurista afirma “que a família antecede o Estado, preexiste à 

Igreja e é contemporânea do direito” (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 

888815/RS, v. 01, parte 01, p. 40-41). 

O Ministro Franciulli Neto traz a opinião desse jurista, chegando à conclusão de 

que o perfil da família não cabe ao Estado ou à Igreja desenhar, pois foge da ordem de 

atribuições do Estado e da Igreja, uma vez que pertence à ordem do reconhecimento. 

Narra, também, que se pode observar na história que a autoridade da família se impõe 

 

Art. 2º da LDB: “A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 
ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996). 
Art. 3º da LDB: “O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...]; II - liberdade de 
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo de ideias 
e de concepções pedagógicas; IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância” (BRASIL, 1996). 
Art. 32 da LDB: “O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola 
pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão,  
mediante: I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio 
da leitura, da escrita e do cálculo; II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; III - o desenvolvimento da 
capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de 
atitudes e valores; IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 
tolerância recíproca em que se assenta a vida social” (BRASIL, 1996). 
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aos poderes sacros e profanos e arremata com o registro de Lucy Mair de “que nem os 

governos de tendência coletivista mais exacerbada chegaram a cogitar de abolir a 

família, ainda quando tenham enfraquecidos os laços do matrimônio e encorajado os 

filhos a delatar os pais por subversão política”. Resume que a família é o lugar onde se 

ensina a criança a falar, rezar e caminhar e destaca o princípio da subsidiariedade entre 

o Estado e o homem para justificar a existência de sociedades menores, as quais devem 

fazer tudo que consigam, de forma independente daquela maior, que é apenas 

subsidiária para substituí-la quando a menor não conseguir realizar algo em proveito de 

seus membros (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 01, p. 

41). 

Essa ordem de colocações, invocadas pela impetrante como base argumentativa 

para a petição, tem ainda como base a citação de Johannes Messner trazida pelo 

Ministro, de que “a ordem jurídica é ordem de competências” e que compete à família o 

direito a educação dos filhos, pois ela antecedeu o Estado, cabendo a este coordenar e 

fiscalizar essa educação dada pelos pais. O estudo cita Ulpiano, em um trecho do 

Digesto, para corroborar que o direito de a família educar seus filhos faz parte do direito 

natural, e traz o pensamento de Platão, ao afirmar que “a educação de uma sociedade é a 

base de toda a argamassa comunitária, e da normatividade natural nela existente”. Tal 

pensamento seria ratificado pelo artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, com o objetivo de demonstrar que, em um Estado Democrático, seria 

indispensável a existência de um pluralismo nos meios de oferecimento da educação, e 

o Estado poderia ofertá-la em coparticipação, de forma subsidiária (BRASIL, Supremo 

Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 01, p. 42-44).31
 

A impetrante sintetiza suas posições jurídicas nas “conclusões preliminares” da 

petição inicial, a saber: 

Conclusões Preliminares: 
 

A precedente análise do ordenamento jurídico brasileiro permite as seguintes 
conclusões: 

 
 

31 Artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos do Homem: “1. Toda a pessoa tem direito à educação. 
A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino 
elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado; o acesso aos estudos 
superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu mérito.2. A educação deve 
visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do homem e das liberdades 
fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os 
grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a 
manutenção da paz. 3. Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o género de educação a dar 
aos filhos”. (UNESCO, 1948). 
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1. o ensino domiciliar não é proibido no Brasil. Não há nenhuma norma 
jurídica que, expressamente, o considere inválido. Em casos como esse, 
aplica-se o princípio constitucional da legalidade, que considera lícito 
qualquer ato que não seja proibido por lei; 
2. o ensino domiciliar é um dever que os pais ou responsáveis têm com 
relação aos filhos. A educação, em sentido amplo, deve ser dada 
principalmente em casa, sendo a instrução escolar apenas subsidiária; 
3. o ensino domiciliar também é um direito dos pais, pois, conforme o 
Código Civil, uma das atribuições decorrentes do poder familiar é a de dirigir 
a educação dos filhos. A escolarização somente é necessária se os pais não 
puderem ou não quiserem educar os filhos sem casa; 
4. essa interpretação foi adotada implicitamente pelo Ministério da Educação 
ao dispor que a obtenção de determinada pontuação no Enem dá direito a um 
certificado de conclusão do ensino médio, sendo desnecessária qualquer 
comprovação escolar; 
5. a matrícula em instituição de ensino somente é obrigatória, nos termos da 
LDS e do ECA, para os menores que não estejam sendo ensinados em casa 
ou cuja educação domiciliar revele-se, indubitavelmente, deficiente; 
6. somente há crime de abandono intelectual se não for provida instrução 
primária aos filhos. O CP, ao prever essa conduta, não colocou como 
requisito que essa instrução deva ser dada na escola; 
7. o Conselho Tutelar tem o poder, assegurado legalmente, de fiscalizar a 
educação recebida por crianças e adolescentes, podendo, inclusive, submeter 
aqueles educados em casa a avaliações de desempenho intelectual condizente 
com sua idade. Não pode, porém, determinar o modo como serão educados, 
em casa ou na escola, o que constituiria abuso de autoridade por intromissão 
indevida na esfera do poder familiar dos pais. (BRASIL, Supremo Tribunal 
Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 01, p. 114-115). 

 

Após a síntese, traz como pedidos: 1) que seja concedida decisão liminar para 

desobrigar a impetrante a frequentar aulas na rede regular de ensino, permitindo a 

educação em casa, o período do ensino fundamental e do ensino médio, mas 

submetendo-se normalmente às avaliações regulares da instituição de ensino, no caso a 

Escola Municipal Santos Dumont de Canela-RS; 2) que seja notificada a autoridade 

impetrada para que preste as informações no prazo legal; 3) que seja concedida a tutela 

definitiva. 

 
3.3 A caracterização dos problemas da educação brasileira na petição inicial 

 

Além da longa explanação jurídica, a impetrante constrói a argumentação em 

cima da imagem da realidade brasileira, caracterizando como deficiente o sistema 

educacional brasileiro, para propor que as famílias possuem mais condições para 

cumprir a Constituição Federal, nos preceitos dirigidos à educação, do que o Estado. 

Analisando ainda o artigo do Ministro Franciulli Neto, que vai em anexo à inicial, pode- 

se notar uma argumentação de caracterização de crise da educação brasileira. Com base 

em artigo da Folha de São Paulo datado de 5 de dezembro de 2001, o Ministro informa 

que o Brasil foi o último colocado no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, 
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cuja prova se destinou a avaliar alunos com 15 anos das redes pública e particular de 32 

países e último lugar também no ranking que considerava fatores socioeconômicos e 

nos de alunos com maior escolaridade (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 

888815/RS, v. 01, parte 01, p. 45). 

Acompanha esta estatística a advertência de Darcy Azambuja dirigida para 

quem, segundo o Ministro, defende o monopólio do Estado para a fixação de regras 

sobre a educação, apontando que os homens erram e se enganam além do razoável, 

tornando-se ineptos por sua teimosia, imprevidência e ignorância. Em decorrência, 

Azambuja afirma, também, que não sabem educar os filhos nem dirigir a família, entre 

outras coisas, a ponto de afirmar que os homens “não são felizes, nem sequer sabem 

onde está a felicidade”. Entretanto, alguns homens acreditariam que, somente pelo fato 

de dirigirem o Estado, possam educar seus filhos, dirigir sua família e fazer-lhes felizes, 

concluindo o autor que “quanto maior é a incapacidade demonstrada pelos governantes 

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

fazer” (AZAMBUJA apud BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, 

parte 01, p. 43). 

Diante da advertência de Azambuja trazida pela dissertação ministerial, é que 

não existem motivos suficientes para o impedimento dos pais educarem seus filhos em 

casa, caso mostrem que têm capacidade para fazê-lo, com a coordenação do Estado. 

Acrescenta ainda citação de Jacques Maritain, o qual afirma que a educação depende da 

família acima de tudo, pois é uma exigência da lei natural, ficando a função educacional 

do Estado e do sistema educativo como funções auxiliares. 

O artigo traz também parte da reportagem publicada na edição de julho de 2000 

da revista Educação, na qual o Ministro da Educação da época, Paulo Renato de Souza, 

manifestou espanto com o fracasso da escola, afirmando que a mesma tem de fazer o 

aluno aprender por meio da dedicação dos professores, embora reconhecendo a 

deficiência do ensino no Brasil. 

Antes de abordar o anseio social e a inexistência de conduta penal típica e em 

nome do direito natural que o Ministro diz permitir a escolha da educação em casa pela 

família, além da deficiência da educação fornecida pelo Estado, esta mostrada pelo 

artigo nos diversos trechos trazidos no interior do mandado de segurança, e a 

possibilidade da educação domiciliar torna-se, para o Ministro, uma forma de correção 

das falhas apresentadas no sistema atual. 
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O artigo deixa transparecer que a autorização legal da modalidade de ensino 

domiciliar por vários países provoca a legitimação dessa forma de educação, sempre 

ressalvando, porém, não ser proibido esse tipo aqui no Brasil, nem pela Constituição 

nem pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o que retira, segundo ele, a 

tipificação da conduta penal daqueles pais que optam por educar seus filhos em casa. 

Portanto, o estudo propõe que não há como tipificar o abandono intelectual de menor, 

pois o artigo 246 do Código Penal seria claro, segundo a interpretação do ministro, que, 

ao enquadrar no crime aqueles que não provêm a instrução primária de seu filho em 

idade escolar, não se vê no dispositivo alguma exigência de ser no interior de uma 

escola32. 

O Ministro, citando Nelson Hungria, propõe então que a “conduta dos pais 

educadores, ao reverso, seria sempre comissiva, pois, diuturnamente, se empenham em 

prover a educação primária de seus filhos e a obrigação se cumpre não somente pelo 

fazer frequentar o filho na escola pública ou particular, como também ministrando em 

casa o ensino” (HUNGRIA; LACERDA apud BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 

888815/RS, v. 01, parte 01, p. 49). 

Realizando uma interpretação gramatical e lógica, o artigo do Ministro investiga 

a CRFB 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para sugerir que a 

frequência escolar deve ser interpretada não como comparecimento do aluno à escola, 

mas sim uma periodicidade no ensino, o qual, segundo ele, pode ser oferecido em casa, 

numa “repetição diária”, segundo dicionários da língua pátria, como os de Antônio 

Geraldo da Cunha, Antonio de Moraes Silva, Geraldo de Ulhoa Cintra, José Cretela 

Junior, Francisco Fernandes e Antônio Houaiss, os quais foram relacionados pelo 

Ministro em seu trabalho. Para o autor, a frequência se refere, apenas, àqueles 

estudantes que frequentam a escola, diferente da educação fornecida pela família em 

casa, sendo desnecessário o controle de frequência nesses casos, pois o ensino 

domiciliar não é igual ao ensino prestado nos estabelecimentos fora de casa. 

Relembrando o artigo 24, II, “c”, da LDB, o estudo ministerial traz a 

possibilidade ali prevista de classificação em alguma série do fundamental, mesmo sem 

escolarização anterior, após avaliação realizada pela escola segundo regulamentação do 

sistema de ensino, a fim de convencer de que o ensino domiciliar não é proibido no 

 
32 Art. 246 do Código Penal: “Deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária de filho em idade 
escolar: Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa” (BRASIL, 1940). 
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Brasil. Alega, inclusive, que não há exigência na regulamentação de prazo ou 

periodicidade para a referida classificação, o que seria um claro sinal de não haver 

proibição do ensino domiciliar sem frequência à escola. 

Outro documento juntado à inicial pela impetrante é a reportagem da revista 

Cláudia, de autoria de Iracy Paulina, intitulada “Não preciso da escola para educar meus 

filhos”, que aborda a decisão dos pais de tirarem os filhos da escola para estudarem em 

casa, na qual a autora da reportagem menciona como sendo a postura dos pais “que 

estão assumindo a responsabilidade pelo aprendizado e comprando briga com a justiça e 

os pedagogos”. A reportagem aborda uma entrevista concedida por Brad Pitt no 

Fantástico da Rede Globo, na qual ele levantou a validade de se educar a prole em casa, 

principalmente defendendo aqueles que vivem como “nômades”, como no caso das 

constantes viagens dos artistas pelo mundo para participarem de papéis dos filmes em 

que atuam (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 01, p. 66). 

É mencionado o caso do ex-jogador de futebol Ronaldo, que pretende educar 

suas filhas em casa até os sete anos de idade. Também noticia que várias famílias com 

residência fixa estão adotando o método de ensino domiciliar, de maneira tímida e sem 

alarde, a fim de não serem punidas pelo Estado. No entanto, traz o caso de certo casal de 

Minas Gerais que está respondendo a processo judicial civil e criminal por ter optado 

pelo ensino domiciliar e foi denunciado ao Conselho Tutelar por uma pessoa conhecida. 

O artigo relata que o juiz requisitou à Secretaria de Educação do Estado de Minas 

Gerais que aplicasse exames aos menores para avaliar seu desenvolvimento intelectual e 

os alunos, após realizarem oito provas sobre conteúdos do ensino fundamental, foram 

aprovados. Ainda assim, o juiz multou o casal em R$ 6.000,00 e mandou matricular os 

filhos numa escola oficial. Entretanto, a autoridade foi desobedecida, ocasião em que os 

pais afirmaram que a briga iria continuar (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 

888815/RS, v. 01, parte 01, p. 68). 

A reportagem informa que cerca de 400 famílias já estão ensinando seus filhos 

em casa e que, para defender esse direito, estão se agrupando em associações, as quais 

pretendem defender o direito dos pais de escolher a forma de educar seus filhos, já 

tendo lutado por isso através da PEC n° 444/2009, que tramitava no Congresso  

Nacional (hoje arquivada), e por meio de apoio pedagógico àqueles que escolhem esse 

modo de ensino. Os pais que optam por homeschooling, segundo a reportagem, acham 

ineficazes as práticas pedagógicas da escola oficial, embora não tenham um modelo 

específico. Por isso, escolhem material importado ou nacional e até programas 
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elaborados por eles próprios, sendo rara a contratação de professores. Essa postura de 

escolha por pais que não têm qualificação pedagógica provoca críticas na classe de 

educadores, conforme menciona a reportagem, pois, segundo a educadora paulista 

Neide Noffs, “o processo de aprendizagem requer pessoas preparadas para isso” 

(BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 01, p. 68). 

Com base principal no estudo do Ministro e em todos os dispositivos legais 

analisados anteriormente, constitucionais e infraconstitucionais, além das opiniões de 

juristas, a impetrante afirma que pretende continuar matriculada na escola de origem, 

somente para se submeter às avaliações oficiais. Conforme já mencionado, sua família 

havia contratado uma professora formada em Letras para ministrar as aulas no domicílio 

da impetrante, de acordo com um planejamento dentro da cosmovisão cristã, 

possibilitando, segundo ela, “uma educação personalizada e uma socialização positiva” 

(BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 01, p. 17). 

 
3.4 A sentença do mandado de segurança 

 
 

Após a explanação dos motivos que levaram à impetração do mandado de 

segurança, a impetrante, por entender se tratar de direito líquido e certo, solicita liminar 

que lhe permita o estudo em casa, indo à escola somente para realizar as avaliações, 

independentemente de sua frequência às aulas daquele estabelecimento. Assim, requer a 

confirmação da segurança ao final do julgamento do mandamus, a fim de ser permitida, 

em definitivo, sua educação domiciliar, durante o ensino fundamental e médio, por 

entender que a negativa da Secretaria Municipal de Educação de Canela-RS foi ilegal. 

Em 9 de abril de 2012, o juiz Franklin de Oliveira Netto, julgou o mandado de 

segurança que originou o Recurso Extraordinário n° 888815/RS, indeferindo o pleito, ao 

considerar inepta a inicial do mandamus, com a justificativa de que se tratava de uma 

impossibilidade jurídica do pedido. O magistrado chega a essa conclusão depois de 

colher a jurisprudência pátria e a doutrina brasileira, além de invocar os dispositivos 

legais pertinentes à matéria, alguns dos quais foram trazidos pela própria impetrante na 

sua inicial. O magistrado sentenciante ressaltou que o respeito às diferenças de cada 

indivíduo era produto da vida em sociedade, além de afirmar que “em tenra idade, a 

escola é o primeiro núcleo em que a pessoa se vê diante dessas diferenças”. Alegou 

adiante que o mundo não era feito de iguais, numa clara alusão a que não concordava 

com o pleito do mandado de segurança, exatamente por tentar afastar a impetrante do 
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convívio com as diferenças proporcionado pela escola (BRASIL, Supremo Tribunal 

Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 01, p. 71). 

Com base nas fundamentações de sua sentença, o juiz explicou que uma criança, 

ao ser privada de conviver com essas diferenças, possivelmente teria futuras 

dificuldades de aceitar o que fosse diferente, inclusive pensamentos e condutas de 

outras pessoas. Para o juiz, a escola é ambiente de socialização essencial na formação 

do indivíduo, pois nela se desenvolve o aprendizado da convivência com o outro. 

Destacou, também, que a orientação religiosa do cidadão não pode se sobrepor 

ao cumprimento das normas legais do Estado onde vive, no caso o Brasil, sendo a 

educação dever do Estado e da família, segundo norma constitucional prevista no artigo 

205.Conclui que a impetrante deve frequentar, por isso, o ensino regular, regulamentado 

e estabelecido pelo Estado, sem prejuízo de ter contato com outros métodos em horário 

diferente daquele em que o ensino oficial é ofertado. Ressalta o juiz sentenciante que a 

formação moral cabe à família, podendo escolher métodos diferentes, até religiosos, 

para o desenvolvimento físico e psíquico do estudante, mas desde que seja em horário 

não colidente com o estudo regular, pois o magistrado entende que o ensinamento na 

escola não tem o condão de prejudicar a educação recebida em casa, nem mudará o 

comportamento para rejeitar esse ensinamento domiciliar (BRASIL, Supremo Tribunal 

Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 01, p.72). 

Assim, o magistrado entendeu no julgamento que não havia direito líquido e 

certo a amparar a impetrante na escolha do ensino em casa, pois o direito não era 

demonstrado e comprovado de plano, como se exige para o manejo do mandamus e, em 

consequência, afirmou que a escola impetrada não cometera abuso de direito ao 

indeferir o pleito administrativo de estudo domiciliar que, segundo ele, não é 

reconhecido como uma das etapas da educação brasileira (BRASIL, Supremo Tribunal 

Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 01, p. 73). 

Extraindo parte do Mandado de Segurança nº 7.407/DF, 1ª Seção, Relator 

Francisco Peçanha Martins, julgado em 24 de abril de 2002 e publicado no Diário de 

Justiça de 21 de março de 2002, p.203, o juiz sentenciante trouxe o seguinte trecho do 

acórdão: “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”. Na extração das partes do acórdão de 

Brasília, o juiz deixa claro que a impetrada tem de ser mantida na escola, pois deve 

obedecer às leis brasileiras que obrigam os pais a matricular seus filhos na escola, sob 
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pena de se submeterem às sanções, inclusive penais, concluindo que o mandado de 

segurança não poderia tramitar por falta de amparo legal, declarando inepta a inicial da 

impetrante e extinguindo o processo sem resolução do mérito, em 9 de abril de 2012 

(BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 01, p. 72). 

 
3.5 Os embargos de declaração apresentados pela impetrante, seu julgamento e o 

recurso de apelação 

 
Com a sucumbência, a impetrante ingressou com embargos de declaração sob a 

alegação de que a sentença não havia enfrentado pontos que exigiriam manifestação do 

magistrado, como os artigos constitucionais e infraconstitucionais contidos na peça 

inicial do mandado de segurança, o que poderia acarretar cerceamento de defesa, caso 

fosse rejeitado algum recurso posterior pelo tribunal competente, sob a afirmação de 

falta de prequestionamento. No bojo dos embargos de declaração, a embargante 

discordado magistrado, ao dizer que a escola é um ambiente de socialização, mas não é 

único, nem o melhor, pois na escola que surgiriam as más influências, se aprenderiam 

palavrões e seria onde os jovens teriam o primeiro contato com álcool, drogas e 

cigarros, pois a escola não tem o melhor ambiente, completo e seguro, como seria o 

ambiente familiar, com os vizinhos e amigos (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 

888815/RS, v. 01, parte 01, p.74). 

Alega também a embargante que, sendo a educação um dever do Estado e da 

família, a primazia para realizar essa tarefa de educar é da família e não do Estado, além 

de afirmar que o magistrado não analisou os dispositivos da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e do Código Civil, os quais, se enfrentados pela sentença,  

ratificariam a possibilidade jurídica do pedido. Segundo a embargante, o Estado só pode 

realizar essa tarefa em primeiro lugar, caso a família não possa ou não queira educar os 

filhos em casa. Invoca o artigo 229 da CF33 para tentar convencer que “a educação 

domiciliar não apenas é permitida, mas também exigida dos pais”. As pessoas que não 

aceitam delegar a educação para o Estado são chamadas de “minoria” pela embargante e 

devem ser respeitadas de acordo com o artigo 1º, V, da Constituição Federal que trata 

 
 
 
 

33 Art. 229 da CRFB 1988: “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” (BRASIL, 1988). 
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do pluralismo político (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, 

parte 01, p. 76).34 

Irresignada com a sentença, a embargante repete argumentação presente na 

petição inicial, invocando o artigo 208 da Constituição Federal para reiterar que o inciso 

I do referido artigo obriga à educação que, segundo ela, é conceito mais amplo, mas não 

à escolarização. Reafirma que os pais podem educar seus filhos em casa, a fim de 

alcançar a orientação do artigo 203 da Constituição Federal, cujas finalidades são de 

preparar o indivíduo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho e pleno 

desenvolvimento da pessoa. Menciona, também, que o artigo 229 reconhece o dever dos 

pais de assistir, criar e educar os filhos menores e conclui que, por isso, “a educação 

domiciliar não apenas é permitida, mas também exigida dos pais”. Segue a embargante 

afirmando que a maioria dos pais prefere delegar para o Estado parte da educação por 

falta de tempo, por questões práticas ou por não terem disposição para isso, constituindo 

uma opção majoritária, a qual prevê a existência das escolas públicas e privadas, 

sustentadas e amparadas pela Constituição. No entanto, para ela, isso não invalida a 

minoria que não quer fazer essa delegação, por entender que sempre foi obrigação da 

família, na maior parte da história da humanidade (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 

RE 888815/RS, v. 01, parte 01, p. 76). 

Novamente a embargante evoca o artigo 1º, V, da CF para fazer valer essa 

minoria calcada no pluralismo político e no pluralismo de ideias e concepções 

pedagógicas, princípios fundamentais do ensino, com base no artigo 206, III, da CF, 

trazendo, em seguida, o discurso de que a delegação envolve precedência e hierarquia, 

podendo ser voluntariamente transferido para outra pessoa, pois a transferência pode ser 

revogada a qualquer tempo, em sua opinião. Menciona também, nos embargos, o artigo 

226 da Constituição Federal anteriormente trazido, para dizer que a família tem 

precedência sobre o Estado, o qual auxilia e apoia esta família, substituindo-a somente 

de forma excepcional, quando ela se mostrar sem condições de prover as necessidades 

básicas dos seus membros. Desta forma, a embargante afirma que o artigo 208, §3º, da 

CF deve ser interpretado em consonância com todos os demais dispositivos nela 

contidos, eis que o Estado deve se preocupar, apenas, com aqueles que frequentam a 

escola  e  não  os  que  estudam  em  casa.  Sintetiza  os  embargos  da  seguinte  forma: 

 
34Art. 1º da CRFB 1988: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: [...] V - o pluralismo político” (BRASIL, 1988). 
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“constitucionalmente, a educação domiciliar é um dever da família, que perde boa parte 

do sentido de sua existência se não provê-la para seus membros mais frágeis. Também é 

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

não quiserem” (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 01, p. 

77). 

Ponderando que esta parte não integrou a sentença, mas que seria importante, a 

embargante alega que faz parte da fundamentação jurídica do pedido e menciona 

também o artigo 6º da LDB obrigando a matrícula apenas daqueles que não optaram 

pelo ensino domiciliar, pois, segundo ela, o objeto da Lei não é a educação em geral, 

mas apenas aquela ministrada nas escolas. Também traz o artigo 24 da LDB para dizer 

que a Lei não exige escolarização anterior do aluno da educação básica, pois a 

classificação pode se dar em qualquer série ou etapa, mediante avaliação realizada pela 

escola. Tal fato significa para ela autorização expressa para o aluno ingressar num dos 

níveis da educação básica sem ter frequentado escola, considerado pela embargante 

regra de bom senso que prioriza o aprendizado sobre o mero comparecimento em aula, 

assim como o ENEM que expede certificado de conclusão de ensino médio. Aliás, a 

embargante menciona os artigos 1º, 2º, 3º e 4º da Portaria Normativa nº 4, de 11 de 

fevereiro de 2010, que permite o certificado do ENEM, quando o Ministério da 

Educação reconheceu como válida a educação domiciliar, ao adotar o ensino médio 

como noção material e não a tradicional concepção formal, ou seja, número de séries 

frequentadas pelo aluno na escola (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE  

888815/RS, v. 01, parte 01, p. 78-79).35
 

A embargante repete os artigos 125 da Constituição dos Estados Unidos do 

Brasil de 1937, além do artigo 26.3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e o 

35 “O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, considerando o disposto 
na Portaria nº 438, de 28 de maio de 1998, e na Portaria 109, de 27 de maio de 2009, resolve: Art. 1º O 
interessado em obter certificação no nível de conclusão do ensino médio ou declaração de proficiência 
com base no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM deverá acessar o sítio eletrônico 
(http://sistemasenem2.inep.gov.br/Enem2009/), com seu número de inscrição e senha, e preencher o 
formulário eletrônico de solicitação de certificação, de acordo com as instruções pertinentes, até o dia 31 
(trinta e um) de março de 2010. Art. 2º O interessado deverá observar os seguintes requisitos: I - ter 18 
(dezoito) anos completos até a data de realização da primeira prova do ENEM; II - ter atingido o mínimo 
de 400 pontos em cada uma das áreas de conhecimento do ENEM; III - ter atingido o mínimo de 500 
pontos na redação. Parágrafo único. Para a área de linguagens, códigos e suas tecnologias, o interessado 
deverá obter o mínimo de 400 pontos na prova objetiva e, adicionalmente, o mínimo de 500 pontos na 
prova de redação. Art. 3º O INEP disponibilizará às Secretarias de Educação dos Estados, Municípios e 
do Distrito Federal e aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia as notas e os dados 
cadastrais dos interessados, nos termos do art. 1º, por meio do sítio ( h t t p : / / s i s t e m a s e n e m . i n e 
p . g o v. b r / E n e m S o l i c i t a c a o / ) . Art. 4º Compete às Secretarias de Educação e aos Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, definir os procedimentos para certificação no nível de 
conclusão do ensino médio com base nas notas do ENEM 2009” (BRASIL, 2010). 
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Pacto de São José da Costa Rica, artigo 12.4, para afirmar que a referida Constituição 

ratificava a subsidiariedade do Estado na educação dos filhos e que os pais têm direito 

de escolher a educação de seus filhos, ressaltando que o artigo 12.4 da Convenção 

Americana dos Direitos Humanos permite a educação domiciliar de forma cristalina. 

Conclui que os embargos devem ser conhecidos para sanar as omissões da sentença 

apontadas no mesmo, a fim de aclarar a sentença e prequestionar o futuro recurso ao 

tribunal. 

O magistrado respondeu que a embargante pretendia a reanálise da inicial com a 

consequente modificação da decisão que indeferiu o mandado de segurança, o que, para 

ele, não se coadunava com o referido recurso proposto pela embargante (BRASIL, 

Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 01, p. 80-81). 

Quanto à acusação da embargante de que o juiz não havia apreciado todos os 

dispositivos legais, o magistrado afirma “que o juiz não está obrigado a enfrentar ponto 

a ponto todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim expender os 

fundamentos que o levam a acolher ou rejeitar a pretensão inicial”, trazendo trecho de 

dois embargos de declaração, sendo um em agravo regimental, o qual mostrava ausência 

das hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC e outro em mandado de segurança, 

que não caracterizou nenhuma hipótese de cabimento daquele embargo, fazendo com 

que o magistrado rejeitasse os embargos de declaração opostos pela embargante, por 

inexistir, segundo ele, contradição, omissão ou obscuridade naquela decisão que 

extinguiu o mandado de segurança (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 

888815/RS, v. 01, parte 01, p. 90). 

Não conformada com a decisão que rejeitou os embargos de declaração, a 

embargante ingressou com recurso de apelação em 12 de setembro de 2012, rogando 

para que a sentença fosse reformada, pois, em seu entendimento, a inicial não era inepta, 

uma vez que, para ela, o pedido era juridicamente possível, na medida em que alegava 

haver respaldo na lei e não ser proibido por lei, da mesma forma, fazendo com que seu 

direito fosse líquido e certo e a decisão do magistrado atingiu este direito, quando tolheu 

uma forma de liberdade assegurada pela Constituição da República, que é a de os pais 

educarem seus filhos (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 

01, p. 95). 

A apelante apontou que a socialização viria, também, do convívio familiar e 

social e que a escola funciona, muitas vezes, em sentido inverso, trazendo sexualidade 

precoce e bullying, principalmente pelo ensino seriado da escola apelada, onde 
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frequentam alunos de várias idades, para afinal alegar que a sentença não analisou o que 

ela havia dito na inicial, fazendo o magistrado ter uma premissa equivocada na sentença 

“quanto ao papel de socialização da escola”. Insiste na apelação a recorrente que o 

sistema educacional brasileiro não veda a educação domiciliar, trazendo o exemplo do 

Ministério de Educação que aceita uma nota obtida no ENEM, a qual, segundo ela, 

substitui o certificado de conclusão do ensino médio, sendo esse fato, ao seu sentir, uma 

forma indireta de permissão do ensino domiciliar no Brasil (BRASIL, Supremo 

Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 01, p. 95-96). 

A apelante fez um histórico do caso e das medidas judiciais que havia proposto e 

apresenta, na nota 1 de rodapé das fls. 96, o significado de homeschooling, para depois 

explicar ao Tribunal na peça recursal a discordância do método de ensinar sua filha na 

escola e cita princípio religioso, a fim de justificar a sua não aceitação das imposições 

pedagógicas do ensino regular (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 

01, parte 01, p. 96). 

Trouxe novamente a apelante o artigo “A crise da educação”, do jornal Zero 

Hora de 30 de abril de 2012, o qual o Procurador de Justiça Luiz Alberto Thompson 

Flores Lenz utiliza para criticar a educação pública brasileira, e aproveita a recorrente 

para dizer à corte julgadora que possui condições econômicas para custear o estudo de 

sua filha em casa, se propondo a prestar as provas de forma regular. Com isso, entende 

ter o direito constitucional de não frequentar a escola, pois discorda do sistema 

desenvolvido na educação pública brasileira (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 

888815/RS, v. 01, parte 01, p. 98). 

A apelante narra para o Tribunal seu inconformismo com a determinação de 

matricular a filha na escola, após o indeferimento na via administrativa de seu pedido de 

autorização para ensinar sua filha em casa e fala da rapidez no julgamento do mandado 

de segurança, no mesmo dia em que propôs o mandamus. Daí conclui ser muita rápida a 

decisão da sentença de extinção por inépcia em razão da impossibilidade jurídica do 

pedido, em sua opinião, e muito lenta a decisão dos embargos de declaração que opôs, 

ao ficar vários meses concluso, limitando-se o julgador, segundo ela, a negar-lhe 

provimento, dizendo não ser obrigado a enfrentar todos os fundamentos da inicial, e 

ainda afirmando que os embargos pretendiam modificar a sentença, o que não seria 

cabível (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 01, p. 99). 
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Com pedido principal de anular a sentença e prequestionar, como disse nas 

razões recursais, a apelante demonstra sua irresignação, requerendo subsidiariamente a 

reforma da sentença para a ação ser julgada procedente. 

Após as considerações sobre os trechos que a apelante trouxe da fundamentação 

do juiz àquele indeferimento, traz conclusão do magistrado de que havia 

impossibilidade de tramitação do feito por falta de amparo legal, pois a inicial continha 

pedido juridicamente impossível, e julgou indeferido o Mandado de Segurança. A 

apelante não entende que houve inépcia da inicial porque considera que não há vedação 

legal dessa forma de ensino no Brasil, o que resultaria no direito líquido e certo de 

ensinar sua filha em casa, como o exercício de escolha e de livre arbítrio do cidadão. 

Por outro lado, a recorrente não concorda que o fato de inexistir lei expressa  

autorizando essa forma de ensino seja capaz de impedir a educação eficaz em casa. Em 

sua opinião, não existe também norma proibitiva de sua pretensão, exemplificando com 

o ENEM uma forma indireta de realização de ensino domiciliar. A recorrente justifica a 

omissão de lei a tratar do assunto, por se tratar de assunto debatido recentemente pelo 

Brasil, de forma tímida, deixando uma lacuna na legislação brasileira, pois a CF e a 

LDB não mencionam a educação domiciliar, assim como não constou nos debates 

legislativos que precederam as duas leis tal discussão. Em nome de dizer que não 

existem fatos “alegais” à margem do direito, a apelante diz que a omissão da lei que fale 

sobre ensino domiciliar já é suficiente para autorizar essa modalidade de forma 

preliminar, com base no princípio constitucional da legalidade do artigo 5º, II (BRASIL, 

1988), o qual diz ser lícita qualquer conduta não proibida e retirar a inépcia da inicial, 

por ser o pedido juridicamente possível (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 

888815/RS, v. 01, parte 01, p. 101-102). 

A recorrente volta a insistir que a tal inexistência de lei sobre o assunto pode 

gerar dúvida naqueles que consideram estranho o tema e que se deve fazer uma 

adequação do fato ao espírito das leis, a fim de descobrir se existem dispositivos que 

apoiem o ensino domiciliar, através de respostas a algumas perguntas, seguindo a 

hierarquia do ordenamento brasileiro, incluindo tratados internacionais de direitos 

humanos. Pelo seu ponto de vista, a interpretação sistêmica das normas brasileiras, 

constitucionais e infraconstitucionais, permitiu concluir que existe direito líquido e certo 

ao ensino domiciliar. 

A recorrente articula novamente os conceitos de maioria e da minoria que 

prefere matricular em escolas e a que não quer matricular, defendendo as posições 
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diversas por estar numa democracia constitucional que defende o pluralismo político, de 

ideias e de concepções pedagógicas, mencionando o fato de o Estado poder revogar a 

delegação de atribuições que pode delegar, numa clara alusão à precedência da família 

sobre o Estado, além de dizer que a sentença peca ao se referir à afirmativa de a escola 

ser fundamental para a socialização dos indivíduos, como se fosse a única forma 

existente de socialização, desprezando, segundo ela, a que ocorre no convívio social 

fora da escola. Propõe por fim que a “sentença não aceita a vontade de uma minoria, de 

educar livremente seus filhos” e traz o a citação de José Afonso da Silva, ao ressaltar o 

pluralismo de ideias como sendo uma garantia constitucional da coexistência de 

pensamentos e convicções divergentes, apenas devendo respeitar a ordem pública, sem 

obrigar a conversão de outro modo de pensar. Além disso, a recorrente cita a questão 

religiosa comentada pelo magistrado, como se fosse pouca tolerância à diferença de 

ideias, o que traduziria uma premissa equivocada (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 

RE 888815/RS, v. 01, parte 01, p. 108). 

A recorrente se queixa do magistrado por ele criticar indiretamente os pais de 

terem optado por uma posição diferente da dele, o que caracteriza o pluralismo de ideias 

e concepções pedagógicas, segundo ela. Entende que o magistrado quer impor aos 

genitores a submissão aos valores que não compreendem como pedagógicos, morais 

e/ou religiosos significando um autoritarismo do “politicamente correto”, segundo a 

recorrente, que extermina novas ideias e contestações a fim de impedir qualquer 

discussão. A apelante termina seu recurso citando o trecho do voto divergente do 

Ministro Franciulli Netto, no qual afirma “que o indivíduo tem a faculdade de se educar 

segundo a própria determinação, desde que o método escolhido proporcione seu pleno 

desenvolvimento, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”. Também recorre às palavras de Pietro Perlangieri sobre o sistema educacional 

italiano, que afirma “quanto à escola pública, o pluralismo que a caracteriza  nem 

sempre se realiza na prática [...]” (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, 

v. 01, parte 01, p. 106; 107). 

A recorrente encerra seu recurso de apelação requerendo a anulação da sentença, 

por entender que o pedido no mandamus é juridicamente possível e, subsidiariamente, 

requer a reforma da sentença para ter seu direito de liberdade reconhecido e se abster de 

mandar matricular a recorrente na rede regular de ensino, concedendo a segurança para 

julgar totalmente procedente o mandado de segurança (BRASIL, Supremo Tribunal 

Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 01, p. 117-118). 
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3.6 O parecer do Ministério Público 
 
 

Em 12 de novembro de 2012, o juiz recebeu a apelação em seu efeito devolutivo 

e determinou a remessa ao Tribunal de Justiça, o qual foi distribuído para a 3ª Câmara 

Cível, onde foi designado como relator o Desembargador Nelson Antonio Monteiro 

Pacheco, que remeteu os autos para o Ministério Público dar seu parecer. O Procurador 

de Justiça Eduardo Roth Dalcin emitiu o Parecer nº 1410/2012, alegando em preliminar 

a incompetência interna da 3ª Câmara Cível para julgamento do recurso, segundo o 

artigo 11, II, da Resolução n° 01/1998 da Presidência daquele Tribunal de Justiça e, no 

mérito, invocou os artigos 6º, 205, 206, 208, 210 e 214 da Constituição Federal, 

destacando dois aspectos, segundo ele, fundamentais para requerer o improvimento da 

apelação: “A educação é um dever do Estado e dos pais”, cabendo ao primeiro “o 

pleno desenvolvimento de sua personalidade e ampliando as suas oportunidades no 

mercado de trabalho” (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, 

parte 02, p. 123 – grifos do original).36 

Com base nestes dispositivos constitucionais, o Procurador resume que o acesso 

ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo e que compete ao poder 

público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, 

junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola, para concluir que o ensino 

domiciliar é de difícil controle dos resultados, justificando não estar previsto na 

legislação pátria, além da exigência da LDB de uma carga horária mínima, a qual não  

dá para ser controlada nessa modalidade de ensino, segundo ele. Frisa o Procurador que 

o ensino é obrigatório e a frequência à escola indispensável, não havendo previsão legal 

de ensino domiciliar. Segundo ele, “a educação tem importantíssimo papel socializador, 
 

36Artigo 6º da CRFB 1988: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” (BRASIL, 1998). Artigo 210 da CRFB 1988: 
“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.§ 1º O ensino religioso, de 
matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 
fundamental.§ 2º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às 
comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 
aprendizagem” (BRASIL, 1998). 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: I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; III - melhoria da qualidade do ensino; IV - formação para o 
trabalho; V - promoção humanística, científica e tecnológica do País; VI - estabelecimento de meta de 
aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno  bruto”  (BRASIL, 
1998). 
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devendo se desenvolver por meio de instituições próprias, sendo a liberdade da 

educação um pressuposto do pleno desenvolvimento das potencialidades do educando e 

a convivência com a pluralidade de ideias que o cercam” (BRASIL, Supremo Tribunal 

Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 02, p. 123). 

O Procurador considera que os pais devem assegurar o acesso à educação, sob 

pena de serem negligentes, pois o processo educativo também compreende sua 

participação no exercício do poder familiar, mas com observância de uma educação 

pluralista, resultado do direito subjetivo à educação, em instituição de ensino habilitada 

para tanto, a fim de possibilitar o acesso aos diversos valores sociais, que só é possível a 

partir de um amplo acesso à informação, a fim de maximizar o princípio da dignidade 

humana e da cidadania. Sob a alegação de relativização da ideologia religiosa ou 

crenças pessoais dos genitores diante da prevalência do direito subjetivo à educação da 

criança/adolescente, o Procurador enfatiza que a educação forma o cidadão para 

respeitar a diversidade humana, que está ínsita, segundo ele, na Constituição Federal, 

lastro no qual se sustenta o Estado Democrático de Direito, previsto no artigo 1º da 

Carta Magna e, portanto, indispensável à frequência escolar, pressuposto do direito à 

educação. Razão pela qual requereu, em preliminar, a declaração de incompetência 

daquela 3ª Câmara Cível e, no mérito, o improvimento da apelação (BRASIL, Supremo 

Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 02, p. 123). 

O Procurador entendeu que a matéria tratada no Recurso era essencialmente 

ligada ao ECA e, assim, competência exclusiva de uma das câmaras cíveis que 

compõem o 4º Grupo Cível, razão pela qual declinou do julgamento do Recurso, 

trazendo alguns precedentes da 3ª Câmara Cível, mas sem se furtar de enfrentar o  

mérito recursal em seu parecer, alegando regra expressa do Regimento Interno das 

Procuradorias de Justiça. Ao fazer a análise do mérito, o Procurador afirmou que os 

pressupostos do juízo de admissibilidade recursal estavam presentes e passou a relatar o 

mandado de segurança, além da medida administrativa ao poder público para estudar  

em casa sem frequência escolar da recorrente, concluindo que a sentença deveria ser 

mantida por achar que o magistrado interpretou corretamente a legislação que não 

admite esta modalidade de ensino, fazendo uma interpretação sistêmica (BRASIL, 

Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 02, p.124-127). 

Nesse parecer, o Procurador entende que a iniciativa privada pode conduzir a 

educação dos filhos, mas não a ponto de os pais poderem restringir indevidamente o 

direito social fundamental à educação. Em relação à legislação infraconstitucional, o 
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Procurador afirma que também aponta para a inviabilidade da educação familiar, 

principalmente com base na LDB, em seus artigos 1º, 2º e 3º e no ECA. O Procurador 

entende que a participação dos pais no processo educativo dos filhos não lhes dá o 

direito de reduzir ou suprimir os direitos da criança ou do adolescente, devendo os pais 

assegurar uma educação pluralista em instituição de ensino habilitada, com frequência 

escolar, a fim de possibilitar o respeito de todas as formas de pensar, viver e práticas 

religiosas (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 02, p. 129). 

Reafirmando que o magistrado sentenciante agiu corretamente, o Procurador destacou a 

ideia de que “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” e que isso não preservaria seus valores morais e religiosos. Ao 

contrário, segundo ele, pois o ensino doméstico não permite compreender e respeitar 

aquilo que lhe é estranho e conflitante com o seu modo de ser e pensar. Citando a 

afirmação dos pais no mandado de segurança sobre o fato de possuírem condições 

econômicas de contratar professora para ensinar a sua filha em casa, o procurador 

sugere que deveriam procurar uma instituição educacional que atenda às suas 

necessidades pedagógicas e religiosas, compatíveis com a visão dos pais da recorrente. 

Conclui o Procurador que “havendo 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” (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, 

parte 02, p. 129 – grifos do original). 

Mencionando um precedente do STJ, o qual alegou ser igual à situação 

apreciada, o Procurador entendeu que a recorrente não tem direito líquido e certo a 

estudar em casa, razão pela qual opinou preliminarmente pela declaração de 

incompetência da 3ª Câmara e, no mérito, pelo não provimento do recurso. 

 

3.7 Acatamento do parecer do Ministério Público e distribuição do recurso 
 
 

Assim, o relator acatou o parecer do Ministério Público, declinando da 

competência e destacando se tratar de matéria ligada ao ECA e, portanto, de 

competência das câmaras de direito privado, integrantes do 4º Grupo Cível. O relator 

destacou também que a Resolução n° 01/98 da Corte tornou a competência ratione 

materiae absoluta, o que impediria o julgamento por aquela 3ª Câmara. Distribuído o 
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recurso, o mesmo foi sorteado para a 8ª Câmara Cível, onde foi julgado, e, por 

unanimidade, foi negado provimento à apelação, sob o argumento de que não havia 

direito líquido e certo para o ensino domiciliar, vez não existir previsão legal (BRASIL, 

Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 02, p. 132-134). 

O relator, Desembargador Ricardo Moreira Lins Pastl, deu notícia de que o 

Ministério Público ratificara o parecer anterior do Procurador de Justiça, ou seja, 

opinando no sentido de se negar provimento à apelação, e proferiu seu voto acolhendo o 

parecer do Ministério Público, mas por motivo diverso do indeferimento do mandado de 

segurança pelo juiz de 1º grau. Trazendo lição de Luiz Fux, o relator afirma que, para 

ter direito líquido e certo, era preciso aquele ser demonstrado desde o ajuizamento da 

ação, além de ser inconteste, geralmente provado por documentos, acarretando a 

desnecessidade de dilação probatória para elucidar os fatos (Fux apud BRASIL, 

Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 02, p. 143-144). Não obstante, o 

relator trouxe palavras de Hely Lopes Meirelles sobre direito líquido e certo, as quais 

merecem ser transcritas: 

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 
(MEIRELLES apud BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 
01, parte 02, p. 144). 

 
Dessa forma, o relator não vislumbrou prova pré-constituída das alegações feitas 

pela apelante e negou provimento ao apelo por não achar que a apelante tinha direito 

líquido e certo de ser educada em casa, tendo adotado as razões do parecer do 

Procurador de Justiça Eduardo Roth Dalcin, no que foi seguido pelo Desembargador 

Presidente e Revisor, Rui Portanova e Luiz Felipe Brasil Santos, negando provimento 

por unanimidade, o que ensejou o ingresso da apelante com o Recurso Extraordinário, 

cuja petição foi juntada em 13 de junho de 2013 (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 

RE 888815/RS, v. 01, parte 02, p. 150). 

 
3.8 A apelante interpõe o Recurso Extraordinário 

 
 

A recorrente alegou que o acórdão que mantinha o indeferimento do mandado de 

segurança violava a Constituição Federal, pois interpretara, literalmente e de modo 
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estranho, os dispositivos constitucionais, tais como o do artigo 208, I, cuja 

obrigatoriedade do ensino ali prevista é somente para o Estado, segundo ela. Disse, 

também, que a Constituição não tem o objetivo de criar um Estado totalitário e 

paternalista que substitua os pais na escolha da educação para seus filhos, mas sim 

fiscalizar as condições em que o ensino privado é ministrado, considerando, segundo 

ela, que a escola não é o único lugar onde as crianças tenham contato com a diversidade. 

A recorrente considera ser preciso empregar o princípio da razoabilidade, pois, citando 

Barroso, ele é um instrumento valioso na proteção dos direitos fundamentais e do 

interesse público, com o objetivo de ser uma medida de interpretação da norma “para a 

 melhor realização do fim constitucional nela embutido ou decorrente do sistema” 

(BARROSO apud BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS v. 01, parte 02, 

p. 156-157 - grifos do original). 

A recorrente menciona que os artigos do ECA e da LDB obrigando a matrícula 

deveriam ter interpretação diferente para dizer que os pais têm obrigação de dar 

educação para seus filhos, mas com liberdade de escolher o melhor meio para isto, 

considerando o interesse da criança e as convicções pedagógicas, morais, filosóficas e 

religiosas, só obrigando a matrícula na rede regular de ensino se não puderem prover a 

educação deles. Em seguida, faz uma breve síntese do que ocorrera, desde a impetração 

do mandamus até o recurso extremo, sustentando que o Tribunal contrariou o artigo 229 

da Constituição Federal e os outros dispositivos que com ele se relacionam. Relatou 

passo a passo as questões processuais, como a improcedência do mandado de segurança 

por impossibilidade jurídica do pedido; falou sobre o ensino em sistema multisseriado e 

os problemas que, em sua visão, causariam aos alunos; reiterou que considera 

inexistente a proibição do ensino domiciliar no Direito brasileiro; trazendo novamente 

doutrina e legislação utilizadas nas demais peças, requerendo finalmente que a sentença 

fosse declarada nula (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 

02, p. 158). 

Em seguida, a recorrente discorreu sobre o Ministério Público que opinara sobre 

o desprovimento do recurso, tendo a Procuradoria de Justiça do Tribunal ratificado o 

parecer, vindo o acórdão que manteve a sentença sob a alegação de não haver previsão 

legal de ensino na modalidade domiciliar, culminando com o desprovimento da 

apelação, fato que ensejou o apelo extremo, quando a recorrente demonstrou a 

repercussão geral das questões discutidas. 
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Ao adentrar cada dispositivo que sentiu violado, a recorrente destaca que os dispositivos 

ultrapassaram os interesses subjetivos da ação, uma vez que possuem, segundo ela, 

inegável relevância jurídica, política e social (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 

888815/RS, v. 01, parte 02, p. 159). 

Ao dizer que a controvérsia transcende o problema da evasão escolar, atacando 

diretamente o direito à liberdade do direito fundamental à educação no lar, o qual, 

segundo ela, é um anseio de parcela significativa da sociedade que já vem provendo a 

educação de maneira diversa da tradicional, por julgá-la melhor para seus filhos, 

cumprindo os artigos 227 e 229 da Constituição Federal. Justificando a questão trazida 

no recurso extremo, a recorrente menciona trechos de quatro projetos de lei na Câmara 

dos Deputados de nº 4.657/1994; n° 6001/2001; n° 6.484/2002 e, em tramitação, n° 

3.518/2008, fazendo menção também ao que tramitou no Distrito Federal, de nº 

1647/2000 (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 02, p. 

159-160). 

Destacando alguns trechos da justificativa do Projeto de Lei nº 6001/2001, do 

deputado federal Ricardo Izar, a recorrente trouxe palavras do autor que traduziriam o 

direito básico do cidadão ao aprendizado em casa. Afirma que o fato de se dar 

exclusividade ao poder público é abuso de autoridade e ingerência da autoridade na vida 

privada, constituindo desrespeito pela liberdade de ensinar e aprender. Novamente 

propõe que obrigar a criança a estudar em instituição de ensino oficial permitiria, 

supostamente, seu convívio com a violência, drogas e proposta pedagógica não 

condizente com as da família que quer educar seus filhos em casa (BRASIL, Supremo 

Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 02, p. 159). 

Ao comentar o Projeto de Lei n° 6.484/2002, do deputado federal Osorio 

Adriano, a recorrente destaca que o autor defende a criação do ensino domiciliar como 

alternativa de ampliar a integração da família com a escola e vice-versa, pois alega que 

a responsabilidade é comum a ambos. Mostra que o autor pesquisou este tipo de 

educação em alguns países onde já é realidade e constata ter aumentado o percentual de 

famílias adeptas a esse regime de ensino domiciliar. O autor do Projeto menciona que 

“ignorar, portanto, a experiência, seja por preconceito ou em decorrência de algum 

dispositivo legal específico, é manter-se fora do universo das novas tecnologias e da 

nova pedagogia” (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 02, 

p. 159). 
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Com base nessa argumentação, a recorrente conclui que os fatos apontados são 

evidência de repercussão geral da matéria, que ultrapassa os interesses subjetivos das 

partes, principalmente porque demonstra a tendência mundial de busca de novos 

métodos de ensino. Ao comentar a recepção desse método em países como Estados 

Unidos, por exemplo, a recorrente afirma que, desde a criação do ensino em casa, se 

avolumam os adeptos, pois os mesmos têm visto novos e eficazes recursos de ensino e 

aprendizagem. A partir disso, ela afirma que o acórdão não deve prosperar, pois além de 

afrontar a Constituição da República em vários artigos que falam da família e da 

educação, corre o risco de criar um precedente jurisprudencial relevante. Outro ponto 

abordado pela recorrente, que reputa muito importante, é a relação entre Estado e 

família nos limites da autonomia desta última em oposição ao Estado, no que tange à 

responsabilidade e amparo às crianças, como uma garantia constitucional que acaba 

interferindo em outras liberdades, tais como a de crença e de consciência, previstas no 

artigo 5º, VI, da Carta Magna (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 

01, parte 02, p. 160-161). 

A fim de demonstrar o prequestionamento, a recorrente transcreve os trechos da 

decisão recorrida que entende terem sido mal interpretados pelo acórdão, fls.161/163, 

pois na sua visão estes dispositivos não proíbem o ensino em casa, pois eles impõem  

aos pais o dever de educar seus filhos. A recorrente faz menção à evolução social em 

movimento com a finalidade constitucional de construir “uma sociedade livre, justa e 

solidária e garantir o desenvolvimento nacional”. Conclui que isso é razão suficiente 

para não prosperar aquele acórdão que negou direito à liberdade de educação domiciliar, 

sob o argumento de que a Constituição da República proíbe essa modalidade porque não 

trouxe o preceito expresso (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, 

parte 02, p. 160 – grifo do original). 

Em preliminar do Recurso Extraordinário, a recorrente trata da afronta direta à 

Constituição feita pelo acórdão, ao não dar interpretação correta aos conteúdos de 

alguns dispositivos e princípios constitucionais que acabaram por dar interpretação 

restrita a artigos da LDB e do ECA, tornando-a inconstitucional. No mérito, ela alega 

não existir proibição constitucional de ensino em casa, como uma de tantas outras 

modalidades, afirmando que a primazia da liberdade e do pluralismo de ideias e 

concepções pedagógicas sobre o assunto permite o homeschooling, desde que se 

respeite alguns fins constitucionais, como o “pleno desenvolvimento da pessoa humana, 
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qualificação para o trabalho e preparo para o exercício da cidadania” (BRASIL, 

Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 02, p. 164). 

Alega a recorrente não haver questão de fato a ser discutida no recurso, pois o 

acórdão declarou a obrigatoriedade da matrícula e frequência das crianças na escola 

contra a afirmação dela sobre a liberdade de escolher os meios para prover a educação 

para seus filhos segundo suas próprias convicções e conclui que cabe ao Supremo 

Tribunal Federal declarar se o Estado pode ou não se sobrepor a esta escolha. Em 

relação à certeza da recorrente de que pode escolher o meio de prover a educação para 

os filhos, a mesma repete os dispositivos constitucionais mencionados em todas as fases 

de outros recursos interpostos anteriormente. Somam-se às análises anteriores citação de 

José Afonso da Silva (SILVA apud BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 

888815/RS, v. 01, parte 02, p. 165) sobre o artigo 205, em que afirma ser a educação  

um direito humano fundamental, e citação de Ingo Wolfgang Sarlet sobre o fato de os 

direitos fundamentais serem a concretização do princípio fundamental da dignidade da 

pessoa humana e, por isso, ultrapassam o catálogo do Título II da Constituição Federal, 

podendo aparecer até em normas internacionais. A recorrente menciona “uma certa 

abertura constitucional” com base nestes dois autores, mas frisa que é preciso ser 

compreendida tal abertura à luz da distinção entre direitos fundamentais formais e 

materiais que a doutrina faz, segundo ela, conforme o artigo 5º, § 2º da CF, para 

concluir que as normas constitucionais devem ser complementadas pelas normas dos 

direitos fundamentais (SARLET apud BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 

888815/RS, v. 01, parte 02, p. 165) 

Abordando a frequência escolar na rede oficial de ensino, a recorrente menciona 

a controvérsia em torno do artigo 208 da CF, dizendo que essa obrigatoriedade é 

somente para o Estado e que a doutrina atribui essa obrigatoriedade apenas ao Estado. 

Em seguida, questiona a obrigatoriedade do ensino fundamental gratuito por parte do 

Estado, criticando o número insuficiente de escolas para atender a demanda, mas frisa 

que o Estado tem essa obrigação, por se tratar de um direito público subjetivo, o qual 

pode ser exigido pela sociedade, por ser produto de uma norma constitucional cogente 

(BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 02, p.166-167). 

Ao indicar a falência do Estado para prover a educação que a Constituição 

obriga, a recorrente comenta artigo intitulado “Homeschooling: uma alternativa 

constitucional à falência do ensino no Brasil”, de autoria de Alexandre Magno 

Fernandes Moreira, o qual entende que a constitucionalidade de qualquer ato deve ser 



159 
 

 

 

vista sob o conjunto de dispositivos constitucionais e não sob a ótica isolada de um 

artigo. O autor do artigo menciona também que, quando ocorrer concorrência entre bens 

protegidos pela Constituição, deve-se adotar solução que otimize a realização de todos 

eles e que não acarrete a negação de nenhum, citando Gilmar Mendes (MENDES apud 

BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 02, p. 167), que indica 

que o artigo 208 da Constituição Federal deve ser interpretado com outros artigos em 

conjunto para propiciar a melhor interpretação. 

Em contrapartida, a recorrente frisa que o poder público deve fornecer, de forma 

eficiente, meios educacionais para as pessoas que os desejarem usufruir, não 

correspondendo isso à proibição dos pais escolherem matricular seus filhos em outras 

instituições ou empregar outros métodos não previstos expressamente na Carta Magna e 

cita o parecer do Ministério Público Federal, por ocasião do mandado de segurança, 

destacando a proteção da educação dos alunos em idade escolar. Com isso, ela se 

propõe a demonstrar que a Constituição não tem o condão de criar um Estado totalitário 

e paternalista, a ponto de proibir os pais de escolherem o que é melhor para seus filhos, 

e destaca os princípios constitucionais do artigo 206, para concluir que a educação está 

ligada ao princípio da liberdade (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, 

v. 01, parte 02, p.168). 

Comentando outro princípio, o de pluralismo de ideias, a recorrente diz ser ele 

incompatível com o monopólio da educação, pois o Estado Democrático, segundo ela, 

pressupõe o pluralismo justamente para se fazer oposição ao controle do Estado, dando 

autonomia à família de escolher o melhor método de educação para seus filhos. Ela 

afirma que a sociedade é pluralista, pois agrega vários grupos sociais, de diferentes 

categorias econômicas, culturais e, portanto, tem conflitos de interesse contraditórios e 

antinômicos. Evoca o pensamento de José Afonso da Silva, quando esclarece que esse 

pluralismo garante a coexistência pacífica de pensamentos e convicções divergentes, 

desde que se respeite a ordem pública, proibindo-se a conversão forçada da maneira de 

pensar, que a recorrente afirma ter sido feita pelo juiz de 1º grau, em sua discordância  

de pensamento sobre a educação (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, 

v. 01, parte 02, p. 170). 

Ao dizer que o magistrado interpretou mal a sua posição no mandamus, afirma 

que ele negou o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, o qual chamou de 

“necessidade de apreço à tolerância”. Ela, porém, considera que o fato de ele ter 

desprezado no julgamento as crenças e valores pessoais da recorrente manifesta a 
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própria intolerância desse magistrado. Para corroborar sua posição, traz novamente 

trechos de Pietro Perlangieri em comentários ao sistema educacional italiano e o voto 

divergente do Ministro Franciulli Netto no mandado de segurança, ambos defendendo a 

pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas, além de comentar o artigo 226 da 

Constituição, como já havia feito, para demonstrar que a família é a base da sociedade e, 

por isso, o Estado deve lhe dar proteção especial (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 

RE 888815/RS, v. 01, parte 02, p. 171). 

Recorre também ao pensamento de Pinto Rodrigues, a fim de mostrar a 

correlação do equilíbrio familiar com a estabilidade estatal, dizendo que a família, ao 

receber proteção especial do Estado, aperfeiçoa e aprimora a própria instituição política. 

E menciona a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando reconhece a família 

como instituição fundamental da sociedade, a ponto de alguém poder escolher 

livremente o cônjuge ou companheiro. A recorrente cita o artigo 5º da Convenção das 

Nações Unidas sobre Direitos da Criança para mencionar que essa Convenção destaca 

lugar à família, com as seguintes palavras: 

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 determinam 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 (BRASIL, 
Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 02, p. 172 – grifos da 
presente tese).37 

 

Complementando, menciona o artigo 19 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a fim de mostrar a mesma preocupação com a família, e os artigos 9º e 10 

do mesmo, que abordam o aleitamento materno, além do artigo 23, para demonstrar que 

o Estado auxilia as famílias que passam por necessidades materiais, mas não lhes retira 

o poder familiar em relação aos filhos (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 

888815/RS, v. 01, parte 02, p. 173).38
 

 
37Art. 5º da Convenção Internacional das Nações Unidas sobre Direitos da Criança: “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 instrução e orientação adequadas e acordes 
com a evolução de sua capacidade no exercício dos direitos reconhecidos na presente convenção” 
(BRASIL, 1990a) 
38Art. 9º do ECA: “ 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 
do ECA: “Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos  e 
particulares, são obrigados a: I - manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários 
individuais, pelo prazo de dezoito anos; II - identificar o recém-nascido mediante o registro de sua 
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A intenção da recorrente parece ser a de convencer os magistrados que julgarão 

o Recurso Extraordinário no Supremo Tribunal Federal da proteção constitucional que a 

família conta, a ponto de provar ser o dever de educar uma de suas atribuições. No olhar 

da família recorrente, o dever de educar previsto na Constituição Federal não pode ser 

interpretado somente como “mera matrícula em escola formal” e, por isso, traz trecho  

de João Camillo de Oliveira Torres, no qual se destaca o papel dos pais de “preparar a 

alma dos filhos para a vida”, incluindo no caso dois significados do verbo criar: “no 

sentido de dar-lhes o ser, como também no de presidir a seu desenvolvimento”. Fala, 

também, da esfera criminal, por meio da referência aos artigos 235 a 249 do Código 

Penal, que tratam dos crimes contra a família, a fim de ratificar “o resguardo normativo 

à família”, citando a obra de Damásio de Jesus, sobre a família ser “considerada como 

célula indispensável à sobrevivência do corpo social”. A partir desse trecho, a recorrente 

estabelece uma relação com o artigo 227 da Constituição Federal, que define os pais 

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

sendo a educação um deles. Após, volta a recorrente a citar o artigo 18 da Convenção da 

ONU sobre os Direitos da Criança, destacando sua repercussão no Direito 

Constitucional brasileiro e no ECA e mencionando a ratificação pelo Brasil, em 1990, 

dando força de norma interna, segundo ela39 (TORRES apud BRASIL, Supremo 

Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 02, p. 174). 

Em seguida, a recorrente foi buscar auxílio de interpretação nas palavras do 

Ministro Luis Roberto Barroso, Relator do Recurso Extraordinário, para falar em 

conformidade com a Constituição, para referir que os artigos do ECA e da LDB, que 

 
 

impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas 
pela autoridade administrativa competente; III - proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica 
de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais; IV - fornecer 
declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do 
desenvolvimento do neonato; V - manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência 
junto à mãe. VI - acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à 
técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já 
existente”. Art. 23 do ECA: “A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente 
para a perda ou a suspensão do poder familiar” (BRASIL, 1990b). 
39 Artigo 18 da Convenção Internacional dos Direitos da Criança: “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.3. Os Estados 
Partes adotarão todas as medidas apropriadas a fim de que as crianças cujos pais trabalhem tenham direito 
a beneficiar-se dos serviços de assistência social e creches a que fazem jus” (BRASIL, 1990a). 
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abordam a matrícula obrigatória na rede escolar, estão sendo interpretados de forma 

errada pelo acórdão recorrido, pois o mesmo estaria em desarmonia com a Carta Magna. 

Segundo ela, a interpretação conforme a Constituição seria a conclusão de que os pais 

têm o dever de dar educação a seus filhos, mas com liberdade de escolha do melhor 

meio para tanto, só devendo matricular em estabelecimento oficial se não tiverem meios 

para suprir a tarefa de dar educação. Seria como uma delegação do pátrio poder, 

segundo as palavras da recorrente (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 

888815/RS, v. 01, parte 02, p. 176-177). 

A recorrente entende que o acórdão, ao dar interpretação restrita aos artigos 6º  

da LDB e 55 do ECA, desprezou a supremacia da norma constitucional, que permite, 

segundo ela, que o intérprete não aplique uma norma inconstitucional ao caso concreto 

apreciado. Cita Oliveira Torres no seguinte posicionamento: “se não há direito de 

escolha e de opção entre várias soluções, não existe democracia”. A recorrente fala 

sobre os princípios que garantem a liberdade no campo da educação na Constituição 

Brasileira, que confirmam que o Brasil constitui-se num Estado Democrático de Direito, 

conforme o estabelecido em seu artigo 1º (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 

888815/RS, v. 01, parte 02, p. 180). 

Criticando a sentença, a recorrente combate a impressão de que o ensino 

brasileiro goza de confortável situação, como o magistrado opinou no aresto recorrido. 

Cita também as notícias jornalísticas sobre agressão na escola e traz algumas estatísticas 

com os respectivos levantamentos realizados em escolas brasileiras. Por outro lado, ao 

comentar a pesquisa da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura (UNESCO) sobre o sistema escolar nacional, a recorrente divulga o resultado 

sobre a formação de gangues nos colégios como fator de sentimento de insegurança e 

falta de confiança na escola (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 

01, parte 02, p. 184). 

Segundo a recorrente, a obrigação de matrícula em escola viola os princípios 

garantias constitucionais, além de impedir os pais de retirar os filhos da escola quando 

estão vivendo um caso concreto de violação, pois, no seu olhar, o acórdão feriu os 

artigos 4º, 5º. 15º, 17º e 70 do ECA, entre outros, deixando clara a responsabilidade da 

família,  da  comunidade  e  do  Estado  para  não  desamparar  a  criança.40  Faz,  ainda, 

 
40 Artigo 4º do ECA: “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 
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menção às constituições anteriores que previam o ensino domiciliar no Brasil, menos a 

do Império, destacando que foi sob a égide da Constituição do Império que mais se 

praticou o ensino domiciliar. Neste sentido, traz parte do estudo da professora Marli 

Celi Chaves Vasconcelos, no qual comenta que a grande maioria das crianças do século 

XIX recebeu educação domiciliar ou antes ou após à escola, pois, para esta autora, a 

educação doméstica concorria com a educação dada pela escola formal 

(VASCONCELOS apud BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, 

parte 02, p. 186-187). 

A recorrente menciona o artigo 30 da LDB (1961), o qual foi revogado pelo 

artigo 92 em 20 de dezembro de 1996, ou seja, após a CRFB 1988, para dizer que o 

ensino domiciliar era expressamente permitido no Brasil. Com relação à legislação 

internacional, a recorrente volta a falar sobre o artigo 26, XXVI, da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948), para afirmar que o direito de escolha dos pais 

para prover a educação já é considerado direito fundamental. Traz também o Princípio 

2º da Declaração dos Direitos das Crianças da ONU (1959), quando menciona que se 

devem levar em conta os melhores interesses da criança (BRASIL, Supremo Tribunal 

Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 02, p.188-189). 

Comenta as constituições de Portugal e do Chile, as quais mostram o papel 

subsidiário do Estado na educação e o prioritário na instrução dos filhos que, segundo a 

recorrente, representam a liberdade de consciência e de crença. No que se refere a esta 

última, a recorrente menciona especificamente o catolicismo, a falta de colégios 

confessionais ou os que não promovem a formação das crianças adequadamente, como 

sendo incompatíveis com um Estado Democrático de Direito (BRASIL, Supremo 

Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 01, parte 02, p. 191-193). 

Segundo a recorrente, chega-se à conclusão de que o acórdão é inconstitucional 

ao impedir o ensino domiciliar, pois “restringe arbitrariamente o sentido da expressão 

educar no art. 229 da CF [...]”. Assim, em virtude de alegar afronta a vários dispositivos 

 
 

convivência familiar e comunitária”. Artigo 5º do ECA: “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”. Artigo 15 do ECA: 
“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”. Artigo 17 do ECA: “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, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais”. Artigo 70 do ECA: “É dever 
de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente” (BRASIL, 
1990). 
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constitucionais, a recorrente finaliza o Recurso Extraordinário requerendo o 

conhecimento e provimento do mesmo para anular/reformar o acórdão que negou o 

direito de educação no lar ou, caso seja outro o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, se digne a reformar a decisão pelo fundamento que seja melhor aplicável. Em 

13 de junho de 2013, os autos foram encaminhados para o 1ª Vice-presidente do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, órgão competente para o envio ao STF, a fim 

de ser processado o referido Recurso Extraordinário, desde que o mesmo cumpra os 

requisitos de admissibilidade (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 

01, parte 02, p. 200 – grifo do original). 

 
3.9 Deserção: o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decide pelo não 

prosseguimento do Recurso Extraordinário para o STF 

 
Em 21 de junho de 2013, o Serviço de Contadoria do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul expede certidão de que a recorrente não havia juntado o comprovante das 

custas estaduais. Em 27 de junho de 2013, o 1º Vice-presidente do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul, Desembargador Guinther Spode, envia pelo correio a intimação 

da Secretaria Municipal de Educação de Canelas-RS, a fim de, querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal. Em 17 de julho de 2013, o cartório 

juntou a petição da recorrida, ou seja, da Secretaria de Educação de Canela-RS. 

Ao mencionar os fundamentos de fato e de direito do recurso, a Prefeitura de 

Canela defendeu a manutenção do acórdão recorrido, pois, na sua visão, o ensino 

domiciliar não pode ser visto como substituto do ensino regular, mas sim como um 

complemento que permite a participação dos pais na educação dos filhos (BRASIL, 

Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 02, p. 209). 

Defendendo a permanência da decisão que negou a autorização do estudo 

domiciliar, a Secretaria de Educação de Canela discorre sobre a escola como o local que 

proporciona o primeiro contato das crianças com a sociedade fora do âmbito familiar. 

Ela insiste em que os pais são essenciais no desenvolvimento escolar dos filhos, no 

auxílio das tarefas e no incentivo à leitura, mas somente a escola, na opinião da 

Secretaria de Educação, pode proporcionar o convívio com pessoas diferentes e a 

prática de atividades em grupo e na classe, as quais entende como fundamentais para o 

desenvolvimento da criança, criatividade e descobrimento de talentos novos. Nas 

contrarrazões, a Prefeitura recorrida explica que a divisão de tarefas no grupo é 
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propulsora para a formação pessoal como ser humano, “aprendendo o porquê da 

convivência em sociedade” (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 02, 

p. 210). 

Ao se referir aos dispositivos constitucionais, a recorrida enquadra o acesso ao 

ensino como direito público subjetivo, cujo não oferecimento pelo poder público gera 

responsabilidade da autoridade, citando o artigo 5º da LDB41. Também menciona trecho 

da obra de Luis Roberto Barroso, afirmando que “ao direito subjetivo corresponde 

sempre um dever jurídico por parte de outrem [...] c) violado o dever jurídico, nasce 

para o seu titular uma pretensão, podendo ele servir-se dos mecanismos coercitivos e 

sancionatórios do Estado, notadamente por via de uma ação judicial” (BARROSO apud 

BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 02, p. 211-212). Dessa forma, a 

recorrida defende sua negativa em permitir o estudo em casa, pois entende que seria 

violar um direito subjetivo público fora da esfera de escolha dos pais, além de não 

configurar, segundo ela, violação a direito líquido e certo, uma vez que não consta na lei 

tal direito. Outro ponto que a recorrida defende é o fato de a criança necessitar de 

convívio com alunos de outras idades mais avançadas e no meio de assuntos diferentes, 

pois entende que isso amplia a aceitação das diferenças sociais e o espectro de 

conhecimentos. Na opinião da Secretaria, essa privação pode ocasionar problemas de 

ordem comportamental no indivíduo que não saberá reagir diante de problemas dessa 

ordem. Termina a defesa dizendo que não deve ser provido o Recurso Extraordinário, 

pois, em sua opinião, o resultado do julgamento pela 8ª Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul decidiu de acordo com a lei e a jurisprudência pátria. 

Nas fls. 217, o Ministério Público enviou ofício para o 1º Vice-presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado, comunicando a decisão do órgão de não mais intervir nos 

juízos que admitem os recursos especial e extraordinário, solicitando o não envio para 

aquele órgão ministerial. 

Nas fls.218 e 219, a 3ª Vice-presidência emite decisão que nega continuidade ao 

recurso, pois este não possuiria as condições de trânsito, já que a recorrente não teria 

recolhido as custas estaduais necessárias. É o teor da decisão: 

II. O recurso não reúne condições de trânsito. 
A certidão da fl. 203 dá conta de que a recorrente não efetuou o pagamento 
das custas estaduais, as quais integram o preparo. 

 
41Artigo 5º da LDB: “O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo 
qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou 
outra legalmente constituída  e,  ainda,  o  Ministério  Público,  acionar  o  poder  público  para  exigi-  
lo”. (Redação dada pela Lei nº 12.796/2013) (BRASIL, 1996). 
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Segundo o art. 511 do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei 
n° 8.950/94, deve a parte recorrente comprovar, no ato da interposição do 
recurso, quando devido, o respectivo preparo, inclusive das custas estaduais, 
sob pena de deserção. 
Não desempenhado pela parte insurgente esse ônus, desatendida a exigência 
do art. 511 do CPC, merece aplicação a Súmula 187 do Superior Tribunal de 
Justiça: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, 
quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de 
remessa e retomo dos autos". 
III. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. 
Intimem-se. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 02, p. 
218-219). 

 
Desta maneira, o recurso é considerado deserto pelo Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, pois não houve o devido recolhimento do preparo. Contra esta decisão, é 

interposto Recurso de Agravo de Instrumento, juntado ao processo em 27 de agosto de 

2013. 

 
3.10 A petição do recurso de Agravo de Instrumento 

 
 

Na petição do recurso de agravo de instrumento, a recorrente repete os 

argumentos expostos nas demais peças processuais até o momento, e realiza nova 

narrativa dos fatos. Após a narrativa, desde o início da ação até o ingresso do agravo de 

instrumento contra a subida do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, 

a recorrente passa a demonstrar os motivos que ensejaram o pedido de repercussão geral 

do Recurso Extraordinário, ou seja, para provar que as questões constitucionais daquela 

ação ultrapassaram os interesses das partes, pois contêm relevância jurídica, política e 

social que, na opinião da recorrente, demonstram ser inadequada a interpretação dos 

dispositivos legais que embasaram o recurso (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 

888815/RS, v. 02, p. 225-226). 

Para a recorrente, a ação transcende a evasão escolar e vai ao direito à liberdade 

de educação no lar que representa um anseio de parte significativa da sociedade, a qual 

vem buscando, segundo ela, prover a educação de seus filhos por outros meios não 

tradicionais. Insistindo que seu recurso tem repercussão geral, a recorrente menciona os 

quatro projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados, extraindo trechos que 

julga importantes para a ação proposta e para justificar a repercussão geral requerida. 

Menciona também alguns países que utilizam o ensino domiciliar e destaca o 

desenvolvimento positivo desse método com o consequente aumento do número de 

adeptos, além de abordar a relação entre Estado e família para observar os limites da 
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autonomia desta última e contribuir para a repercussão geral, pois acredita que o caso 

em questão transcende os interesses subjetivos das partes. A fim de cumprir outro 

requisito do Recurso Extraordinário, a recorrente abordou o prequestionamento da 

matéria a ser apreciada, ou seja, acerca da interpretação inadequada que a recorrente 

atribui ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ao negar provimento à apelação. 

Este foi o motivo que ensejou o ingresso do recurso extraordinário e, agora, o agravo de 

instrumento pela negativa na subida do recurso ao STF. Para isso, trouxe todos os 

trechos que abordavam os dispositivos ditos por ela violados (BRASIL, Supremo 

Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 02, p. 226). 

Com os artigos trazidos do recurso que havia ingressado, a recorrente tenta 

mostrar que os dispositivos impõem aos pais, genericamente, o dever de educar os 

filhos e volta a dizer que o acórdão restringiu o significado da palavra educar à 

instrução formal em instituição convencional, o que para ela é ignorar as variadas 

formas de ensino e que essa atitude afronta número considerável de garantias 

constitucionais (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 02, p. 226). 

A recorrente traz estudo de Ives Gandra da Silva Martins Filho sobre a 

Revolução Comunista na Rússia, a qual, segundo o autor, demonstrou a inviolabilidade 

prática do monopólio estatal da educação. O Estado, afirma o autor, incutia a ideologia 

marxista desde a infância, acarretando desajustes psicológicos nas crianças, por serem 

afastadas do convívio familiar de forma precoce. Com isso, segundo Ives Gandra, os 

soviéticos reformularam, em poucos anos, sua política nesse aspecto, mas sem 

reconhecer o fracasso de sua postura teórica (MARTINS FILHO apud BRASIL, 

Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 02, p. 235). 

Trouxe a recorrente alguns artigos mencionados em outras oportunidades do 

recurso, do Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Constituição Federal, Convenção dos Direitos da Criança, 

Declaração dos Direitos Humanos e alguns trechos de autores já citados, a fim de tentar 

convencer que o direito de escolha da educação dos filhos está enquadrado no rol de 

direitos fundamentais materiais que, apesar de não estar inscrito na Constituição, está 

protegido com o mesmo rigor. Assim, para a recorrente, o acórdão do Tribunal Superior 

que julgou o recurso de apelação afrontou todos esses direitos mencionados, além de 

não admitir opinião contrária aos métodos adotados pela escola brasileira. Segundo 

argumentação contida no recurso, a qualidade da educação brasileira deixa a desejar na 

opinião de estudos sobre a matéria e da recorrente, significando mais uma justificativa 
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para seu pleito de interpretar os dispositivos constitucionais como autorizadores do 

ensino domiciliar. Trazendo o artigo 72, §6º, da Constituição de 1891, a recorrente 

afirma que a norma maior deixou claro, apenas, que a educação era laica, mas jamais 

proibiu a escolha dos pais de ministrá-la em casa, como tenta demonstrar com o artigo 

1º, § 4º, do Decreto n° 981, de 8 de novembro de 1890, e o Código de Ensino do Estado 

do Paraná (Decreto n° 17/1917), em seu artigo 42, III (BRASIL, Supremo Tribunal 

Federal, RE 888815/RS, v. 02, p. 240-241).42 

Citando um artigo de cada Constituição da República, de 1937 até a Emenda nº 

1/1969, a recorrente tenta convencer que todas as constituições continuaram a permitir o 

ensino em casa, conforme os artigos destacados por ela daquelas constituições, 

conjugados com a Lei de Diretrizes da Educação Nacional de 1961.43 Por fim, a 

recorrente faz comparações com diversos artigos de legislação internacional, finalizando 

com o artigo 3º do Decreto português n° 553/1980, que diz o seguinte: “O presente 

decreto-lei não se aplica: a) aos ensinos individual e doméstico” (BRASIL, Supremo 

Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 02, p. 240-243). 

Menciona, ainda, a Carta Política do Chile, que assegura o direito prioritário dos 

pais de educar os filhos, escolhendo, inclusive, o estabelecimento de ensino, além de 

considerar que isso traduz liberdade de consciência e de crença. Também evoca o 

Código de Direito Canônico que, segundo ela, incentiva a escolha de colégios que 

ensinem a educação católica. Com mais esse argumento, requer o provimento do 

recurso, dando como inconstitucional o acórdão recorrido, por afrontar todos os artigos 

 
42 Artigo 72, §6º, da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891: “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: [...] Será leigo o ensino 
ministrado nos estabelecimentos públicos” (BRASIL, 1981). Art. 1º, § 4º, do Decreto n° 981, de 8 de 
novembro de 1890: “É completamente livre aos particulares, no Districto Federal, o ensino primario e 
secundario, sob as condições de moralidade, hygiene e estatistica definidas nesta lei. § 4º É inteiramente 
livre e fica isento de qualquer inspecção official o ensino que, sob a vigilancia dos paes ou dos que 
fizerem suas vezes, for dado ás crianças no seio de suas famílias” (BRASIL, 1890).Artigo 42 do Decreto 
nº 17/1917: “Exceptuam-se da obrigatoriedade: [...] III – As que receberem em sua residência ou em 
escola particular ensino suficiente” (PARANÁ, 1917). 
43Art. 125 da Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937: “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). Art. 166 da Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946: 
“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). Art. 168 da Constituição Federal de 1967: “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). Art. 176 da Constituição de 1967 após a Emenda Constitucional nº 1/1969: “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). 
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mencionados pela recorrente e o provimento do recurso extraordinário por todos aqueles 

motivos já mencionados, em 27 de agosto de 2013 (BRASIL, Supremo Tribunal 

Federal, RE 888815/RS, v. 02, p. 243-244). 

O cartório certificou que estava aberta vista para a parte agravada, querendo, 

responder ao recurso de agravo de instrumento. Porém, em seguida, após o transcurso 

do prazo legal, outra certidão foi emitida pelo cartório, assegurando que a parte 

interessada não respondeu ao recurso no prazo legal. No dia 2 de outubro de 2013, 

porém, juntou-se a petição da Secretaria de Educação de Canela com a resposta do 

recurso, o que fez a certidão anterior ficar sem sentido (BRASIL, Supremo Tribunal 

Federal, RE 888815/RS, v. 02, p. 248). 

Em petição de resposta de agravo pelo Município de Canela, em 12 de setembro 

de 2013, requerendo o não recebimento do agravo de instrumento para a subida do 

Recurso Extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, por entender que a negativa 

do seguimento de tal recurso estava de acordo com a legislação, doutrina e 

jurisprudência vigentes, não merecendo ser reformado. No mérito, o Município de 

Canela requer seja negado provimento ao recurso para manter o acórdão proferido pela 

8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que havia mantido a 

denegação do mandado de segurança. 

 
3.11 A superação da deserção 

 
 

Em 2 de outubro de 2013, o processo foi remetido para o Supremo Tribunal 

Federal e recebido, por distribuição, pelo Ministro Relator, Luis Roberto Barroso, que, 

em 13 de maio de 2015, proferiu decisão superando a deserção, ou seja, a falta de 

recolhimento das custas estaduais por parte da recorrente, por ocasião da interposição da 

apelação, nos seguintes termos: 

DECISÃO: 
1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso 
extraordinário. Na situação concreta, o recorrente recolheu as custas federais 
e o porte de remessa e retorno, deixando de acudir às custas estaduais. Tendo 
em vista a excepcional relevância da matéria de fundo e o interesse público 
na sua definição, supero tal vício formal para permitir o pronunciamento de 
mérito do STF sobre o tema. 
2. No caso, discute-se se a recorrente pode ou não ter seu direito à educação 
atendido por sua família, por meio da educação domiciliar (homeschooling). 
É relevante o debate acerca dos limites da liberdade de escolha dos meios 
pelos quais a família deve prover a educação de crianças e adolescentes, de 
acordo com as suas convicções pedagógicas, morais, filosóficas, políticas 
e/ou religiosas. A controvérsia envolve, ainda, a relação entre o Estado e a 
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família quanto à educação, bem como os limites da autonomia privada contra 
imposições estatais. 
3. O caso em questão, apesar de não ser frequentemente judicializado, não 
está adstrito ao interesse das partes que ora litigam. Segundo a ANED 
(Associação Nacional de Educação Domiciliar), após o reconhecimento pelo 
MEC da utilização do desempenho no ENEM como certificação de conclusão 
de ensino médio, em 2012, o número de adeptos do homeschooling no Brasil 
dobrou e atingiu 2.000 famílias 
(http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2015/02/1594329-exalunos- 
contam-experiencia-de-ensino-domiciliar-que-cresce-no-pais.shtml). 
4. A admissão do presente recurso tem como precedente, neste Tribunal, o 
julgamento do RE 583.523, sob a sistemática da repercussão geral, quando se 
superou a extinção da punibilidade pela prescrição e julgou-se o mérito do 
paradigma, tendo em conta a relevância da questão ali discutida (recepção ou 
não do art. 25 da LCP pela Constituição de 1988). 
5. Por fim, uma vez reconhecida a repercussão geral do tema, nada impede a 
eventual substituição do paradigma por outro feito a ser distribuído por 
prevenção, nos termos do art. 325-A do RI/STF. 
6. Diante do exposto, dou provimento ao agravo e determino a sua conversão 
em recurso extraordinário. 
7. À Secretaria para as providências cabíveis. 
Brasília, 12 de maio de 2015 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 02, p. 255- 
256). 

 

Notem-se nesta decisão os motivos da superação da deserção: “a excepcional 

relevância da matéria de fundo e o interesse público na sua definição”. O Ministro 

explica que “É relevante o debate acerca dos limites da liberdade de escolha dos meios 

pelos quais a família deve prover a educação de crianças e adolescentes, de acordo com 

as suas convicções pedagógicas, morais, filosóficas, políticas e/ou religiosas”, 

superando por este motivo os vícios formais presentes no caso. 

Em decisão seguinte, o relator supera também o segredo de justiça que até então 

circundava o processo, uma vez que não havia decisão judicial neste sentido, e que “a 

hipótese não se amolda ao art. 155 do CPC, tampouco ao art. 206 da Lei nº 8.069/1990, 

tendo em vista que não se trata· de procedimento do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, mas sim de recurso extraordinário interposto no âmbito de mandado de 

segurança”. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 02, p. 258). 

No dia 15 de junho de 2015, é decidida a repercussão geral do caso, sendo 

publicada com a seguinte ementa: 

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. ENSINO 
DOMICILIAR. LIBERDADES E DEVERES DO ESTADO E DA 
FAMÍLIA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
l. Constitui questão constitucional saber se o ensino domiciliar 
(homeschooling) pode ser proibido pelo Estado ou viabilizado como meio 
lícito de cumprimento, pela família, do dever de prover educação, tal como 
previsto no art. 205 da CRFB/1988. 
2. Repercussão geral reconhecida. 
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Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos 
os Ministros Dias Toffoli e Teori Zavascki. Não se manifestaram as Ministras 
Carmen Lúcia e Rosa Weber (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2018). 

 

Na ementa do recurso, o Relator entendeu ser questão constitucional saber de 

quem é o dever de prover a educação, nos termos do artigo 205 da Constituição Federal, 

motivo que fez aquele Supremo Tribunal Federal declarar a repercussão geral por 

maioria de votos, tendo votado contra o Ministro Teori Zavascki e o Ministro Dias 

Toffoli, deixando de se manifestar a Ministra Carmen Lucia e a Ministra Rosa Weber. 

O ingresso do recurso extraordinário teve fundamento no artigo 102, III, a, da 

Constituição Federal. Em seu voto, o Relator fez um resumo do caso, entremeando com 

sua opinião a respeito do tema, ao argumentar que a Constituição Federal prevê a 

educação como direito fundamental a ser promovido em conjunto entre Estado e 

família, embora só aborde a obrigação estatal, sem limitar a autonomia privada em 

relação à essa obrigação estatal.44 Citou algumas considerações do sociólogo André 

Holanda Padilha Vieira, o qual participou de uma audiência pública que tratava do  

tema, na Câmara dos Deputados, em 12 de junho de 2013 e citou que este tipo de 

educação é legalmente admitido em 63 países (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 

888815/RS, v. 02, p. 265). 

O estudo trouxe o perfil demográfico dos pais que adotam o ensino domiciliar, 

renda familiar e motivações que os levam a crer ser esse método o melhor, além de 

demonstrar que gastam menos com esse tipo de ensino em relação à escola privada no 

Brasil, no que tange à educação básica. A pesquisa aponta o método adotado pela 

maioria dos pais como eclético, seguindo uma aprendizagem estruturada de quatro horas 

por dia de atividades planejadas, próxima a das escolas oficiais, o que fez o relator 

reconhecer a repercussão geral (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 

02, p. 267). 

Submetido ao Plenário Virtual do Supremo, se apresentou um resumo do caso, e 

o Ministro Teori Zavaschi, aplicando a Súmula n° 187 do Superior Tribunal de Justiça, 

afirmou que o recurso não poderia seguir, tendo em vista a deserção, ou seja, a falta de 

pagamento das custas processuais e, diante do teor do artigo 323 do Regimento Interno 

 
 
 

44 Artigo 102, III, a, da Constituição Federal: “Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a 
guarda da Constituição, cabendo-lhe: [...] III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas  
decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta 
Constituição; [...]” (BRASIL, 1988). 
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do Supremo Tribunal Federal, não se poderia reconhecer a repercussão geral. Nas 

palavras do Ministro Teori Zavaschi: 

Ora, não sendo admissível o recurso, por ausência de um pressuposto 
necessário para tanto, não há como dar-lhe seguimento e reconhecer presente 
a repercussão geral da matéria de mérito. Admitir o contrário significaria 
afirmar a tese segundo a qual é cabível admitir repercussão geral mesmo que 
o recurso extraordinário seja deserto ou que o agravo (convertido em RE) 
padeça de sério vício de admissibilidade. A tese, sem dúvida, não seria 
compatível com o art. 323 do RISTF. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 
RE 888815/RS, v. 02, p. 269). 

 

O Ministro Marco Aurélio também votou pela repercussão geral, em 28 de maio 

de 2015, sendo os autos remetidos para o Procurador da República, a fim de obter 

parecer, o qual fora juntado posteriormente. E o estado do Rio Grande do Sul requereu 

seu ingresso no feito como amicus curiae e fez um resumo dos fatos (BRASIL, 

Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 02, p. 287). 

Na petição da procuradoria estadual, o estado falou sobre a ementa do recurso 

extraordinário que tratava sobre saber se o ensino domiciliar poderia ser proibido ou 

viabilizado pela família como meio lícito, de acordo com o previsto no artigo 205 da 

Constituição da República. O interesse do estado do Rio Grande do Sul se deveu ao fato 

de possuir várias escolas públicas, as quais oferecem educação gratuita para a sociedade 

e, por esta razão, entendeu se inserir como amicus curiae, pois tem interesse na solução 

da demanda e em ajudar a corte a decidir. Trouxe, em sua petição, a transcrição de 

trecho do filósofo Fernando Savater, em conferência no dia 26 de outubro de 2015 

realizada em Porto Alegre, que se refere à importância de se preservarem os filhos de 

seus pais, como um dos primeiros objetivos da educação. Dessa forma, segundo o 

estado do Rio Grande do Sul, “a escola ensina muito mais do que os conteúdos 

aplicados nela, como a conviver com pessoas de que não temos razões para gostar, e de 

que às vezes até não gostamos, mas que precisamos respeitar” (SAVATER apud 

BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 02, p. 287). 

Após a juntada desse parecer estadual, foi juntado o parecer da Procuradoria 

Geral da República, nas fls. 288, cujo início afirmou que a opção dos pais ou 

responsáveis em prover o ensino domiciliar não encontrava fundamento na Constituição 

Federal (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 02, p. 288). 

Em seguida, o Procurador da República opinou que o recurso não deveria ser 

declarado deserto, a ponto de impedir a repercussão geral, quando a complementação 

das custas não depende somente do recorrente. Porém, disse que, se fosse o caso de a 

corte constitucional julgar deserto o recurso, a mesma deveria indicar outro caso a 
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representar a controvérsia com repercussão geral. Mais adiante, o Procurador da 

República afirma que, em nome do poder familiar, os pais e responsáveis não têm 

autorização para negar a educação nos moldes em que a Constituição Federal prevê, ou 

seja, matricular os filhos em estabelecimento oficial, sob a alegação de que não se deve 

desescolarizar o ensino sem autorização constitucional. Ressaltando que a Constituição 

não proíbe a criação de estratégias alternativas ao ensino escolar, lembrou ser preciso, 

porém, resguardar a socialização e a formação plena do educando, além de ser o 

Legislativo o poder próprio para criar tais dispositivos legais para as referidas criações. 

Opinou pelo improvimento do recurso, uma vez que, para ele, não se pode considerar o 

caso “sub judice como lícito para cumprir o que a Constituição Federal exige sobre o 

cumprimento do dever de educação” (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 

888815/RS, v. 02, p. 289). 

No resumo do caso concreto, há um trecho que merece ser transcrito, porquanto 

reproduz o cerne da controvérsia do recurso extraordinário: 

As particularidades do caso concreto, concebidas à luz do princípio da 
inafastabilidade da prestação jurisdicional e dos postulados regentes do 
processo civil brasileiro, recomendam, por todo o exposto, solução atípica e 
absolutamente excepcional, consistente no reconhecimento da preclusão da 
discussão referente à possibilidade de cobrança das custas estaduais. De outra 
parte, ainda que se entenda que a questão do preparo de custas estaduais não 
está preclusa e que é pertinente a declaração de deserção do recurso 
extraordinário, por incidência de vício intransponível, recomenda-se a 
indicação de outro recurso extraordinário apto a representar a controvérsia no 
âmbito da repercussão geral (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 
888815/RS, v. 02, p. 297). 

 
 

A providência sugerida, a título de ilustração, foi levada a efeito no Recurso 

Extraordinário n° 630.147/DF (caso Joaquim Roriz, no qual, extinto o processo sem 

julgamento de mérito, deliberou o Plenário da Suprema Corte afetar à repercussão geral 

outro extraordinário a versar questão idêntica). Também nos Temas 12, 372 e 554 da 

Repercussão Geral, houve adoção da medida substitutiva do processo paradigma. 

Superada a questão atinente à regularidade do recurso, se passa ao mérito do 

extraordinário (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 02, p. 297). 

No mérito, o Procurador Geral de Justiça requer ao Supremo Tribunal Federal o 

improvimento do recurso, nos seguintes termos: 

Ante o exposto, o parecer é pelo conhecimento e desprovimento do recurso 
extraordinário, tendo em vista reconhecer que, embora seja 
constitucionalmente possível a adoção de algum modelo de eleição do ensino 
básico domiciliar no Brasil, desde que resguardado o projeto constitucional 
de socialização e formação plena do educando, essa solução depende 
exclusivamente de lei que venha a ser aprovada pelo Congresso Nacional, em 
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16 de dezembro de 2015 (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 
888815/RS, v. 02, p. 337-338). 

 
Em 19 de fevereiro de 2016, foi juntada a petição da Advocacia Geral da União 

para o STF, a qual ingressou como amicus curiae, quando apresentou um resumo dos 

fatos na sua manifestação, considerando que o recurso vai ter efeitos sobre a eficácia da 

política educacional do país. Passou, então, a justificar sua intervenção sob dois 

requisitos: relevância do assunto e representatividade adequada do requerente, 

explicando a relevância da matéria e defendendo sua intervenção por causa da 

repercussão que poderá ter nas diversas realidades, uma vez que pode trazer implicações 

sociais assimétricas, segundo ela. Quanto ao recurso em si, a relevância se encontra no 

interesse que a União tem sobre o resultado do julgamento, pois é ela quem legisla  

sobre diretrizes e bases da educação nacional, segundo o artigo 22, XXIV, da 

Constituição Federal, conforme destacou a União em sua manifestação (BRASIL, 

Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 02, p. 343). 

Em relação à representatividade, a União menciona que o assunto em discussão 

pertence à atuação do Ministério da Educação, órgão da administração federal direta, 

portanto, cabível a sua representação. No mérito, a União fala dos artigos 

constitucionais sobre a educação, e que esta é um direito de todos e um dever do Estado 

e da família, devendo, portanto, atuarem em parceria, segundo a União, a fim de todos 

receberem uma educação que contribua para o desenvolvimento pleno e qualificação 

para o trabalho. Mencionando os artigos 214, 206, 208, § 3º, da CF, a União afirma não 

haver dúvidas de que a escolha da forma de educar os filhos não foi delegada aos pais, 

pois entende que a norma é taxativa, no sentido de ser a educação um direito subjetivo, 

o qual deve ser oferecido de forma gratuita e obrigatória pelo poder público, que ainda 

tem o dever de zelar pela frequência. Para corroborar a relevância da sua atuação no 

presente recurso, a União cita a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional quanto 

à gratuidade do ensino público e do acesso à educação básica, como direito subjetivo. A 

União destaca também que a frequência à escola oficial é impositiva, a ponto de ser 

dever para os pais expresso no Estatuto da Criança e do Adolescente e que o ensino 

fundamental é presencial, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases, com duração de nove 

anos. Traz parecer do Conselho Nacional da Educação para mostrar que o dever da 

educação é da família, sociedade e Estado, além de parecer da Consultoria Jurídica do 

Ministério da Educação para concluir que a Constituição Federal e a legislação 

infraconstitucional não preveem o ensino domiciliar. A União afirma, também, que os 
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professores são profissionais da educação, portanto, aptos para ensinar. Conclui que o 

ensino domiciliar não tem amparo legal e viola o ECA, a LDB e a CF, para requerer sua 

admissão no feito e o desprovimento do recurso (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 

RE 888815/RS, v. 02, p. 343-347). 

Em seguida, os estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Espírito Santo, 

Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, 

Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, 

Sergipe e Distrito Federal, por meio de seus procuradores reunidos no Colégio Nacional 

de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal, requereram a admissão nos 

autos do recurso, na qualidade de amicus curiae, a fim de ampliar o debate do assunto 

objeto do recurso extraordinário, mas requerendo, igualmente a União e o estado do Rio 

Grande do Sul, o desprovimento do recurso. Em suas manifestações, os procuradores 

fazem um resumo do caso e demonstram seu interesse, com base de que são provedores 

do ensino público gratuito e alegam também que avaliam a qualidade do ensino 

oferecido pela rede privada, tudo em obediência aos dispositivos constitucionais 

(BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 02, p. 349). 

Em seguida, os procuradores manifestam a inconstitucionalidade desse método 

de ensino e fazem alguns comentários breves sobre o ensino domiciliar no direito 

comparado, para dizer que os Estados Unidos da América nunca se manifestaram sobre 

o ensino domiciliar de forma explícita, como se fala. Trazem transcrições de autores 

mencionados ao longo da tramitação do recurso extraordinário, além de jurisprudência 

internacional para afirmar que o ensino domiciliar não tem correlação com o fato de o 

país ser desenvolvido, dando como exemplo a Alemanha que proíbe expressamente o 

ensino domiciliar. Depois, a manifestação dos procuradores discorre sobre os 

dispositivos constitucionais que tratam da educação, assim como ECA, LDB, para 

afirmar que o sistema jurídico brasileiro não comporta a educação que exclua a criança 

ou o adolescente do convívio escolar e que a liberdade de aprender é um direito dos 

filhos e não um direito dos pais (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, 

v. 02, p. 357). 

Trazendo trecho de um acórdão do Superior Tribunal de Justiça, concluem os 

procuradores que a Constituição Federal aborda a educação mais ampla do que o 

implante de conhecimentos, mas o preparo para o exercício da cidadania que não 

dispensa aquele convívio escolar, razão da fiscalização da frequência escolar por parte 

do poder público (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 02, p. 358). 
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Afirmam que a norma constitucional orienta que a educação é um dever da 

família e da escola, cada uma com suas atribuições sem excluir o outro, segundo os 

procuradores. O ensino domiciliar para eles, como abordado pela família recorrente, 

coloca a escola como desnecessária, tendo condição de suprimi-la. Os procuradores 

afirmam que a escola é mais do que o local onde se ministram os conteúdos e os pais, 

sem qualquer tipo de controle, podem suprimir o pluralismo de ideias e gerar danos 

irreparáveis no futuro. Assim, clamam para o Supremo Tribunal Federal expressar a 

proibição dos pais optarem pelo ensino domiciliar, deixando de matricular os filhos em 

escola regular, negando provimento ao recurso (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 

RE 888815/RS, v. 02, p. 357). 

Em 23 de fevereiro de 2016 os autos do recurso foram remetidos para o relator e 

em 9 de março de 2016 foi juntado aos autos o Protocolo nº 10260/2016, referente a 

uma petição do Instituto Conservador de Brasília, associação civil sem fins lucrativos, 

com sede em Águas Claras, Brasília-DF, com sua manifestação. Requereu entrar no 

recurso como amicus curiae, com o fim de subsidiar o STF no Recurso Extraordinário 

que discute o ensino domiciliar, requerendo, também, a declaração da 

inconstitucionalidade dessa modalidade (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 

888815/RS, v. 02, p. 364). 

Em 14 de abril de 2016, foi juntado o Protocolo n° 16717/2016 referente ao 

pedido de intervenção como amicus curiae da Associação Nacional de Educação 

Domiciliar (ANED), com sede em Brasília-DF, fundada em 20 de dezembro de 2010, 

associação civil de direito privado. Propondo sua legitimidade como amicus curiae, a 

Associação requerente afirma que seu estatuto está afeto ao tema da educação e da 

família e junta seus atos constitutivos para provar sua condição. Chamando de “Pai da 

Democracia Moderna”, a Associação traz transcrição do francês Jean Jacques Rousseau, 

nos seguintes termos: “A mais antiga de todas as sociedades, e a única natural é a 

família” (ROUSSEAU apud BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 

02, p. 383). 

Em seguida, a Associação explica, nos aspectos introdutórios, que o caso em 

questão diz respeito à própria identidade do Estado como República Federativa do 

Brasil, preocupada com a dignidade da pessoa humana e com o pluralismo político. 

Traz trecho de Erich Fromm de O medo à liberdade e citações extraídas da obra 

Desobediência civil: direito fundamental, de Allen Ginsberg. A Associação junta suas 

razões de amicus curiae, demonstrando que a família é corresponsável na promoção da 
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educação das crianças e adolescentes. Criticando a interpretação dada aos artigos 

constitucionais, conclui que a família pode adotar a educação domiciliar como modelo 

educacional constitucional e legítimo e critica os procuradores, quando trouxeram a 

jurisprudência estrangeira aos autos do recurso que, em sua opinião, é restritiva aos 

interesses das crianças e dos adolescentes. Destaca, em suas razões, que a educação das 

escolas é provida de forma massificada, a ponto de não observar as necessidades 

específicas de cada criança e que existe, na pedagogia atual, entendimento de que a 

educação individualizada é mais efetiva (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 

888815/RS, v. 02, p. 407-410). 

A Associação estabelece comparação entre o princípio da individualização da 

pena (Art. 5º, XLVI, da CF), o qual afirma ser derivado da dignidade humana, com o 

princípio da individualização da educação, de forma analógica, a fim de integrar, 

segundo ela, o direito aplicável à educação, como sendo autonomia individual, 

componente essencial da dignidade45. Destaca, também, nas suas razões, que o 

legislador constituinte reconheceu como norma fundamental da educação o pluralismo 

de ideias e de concepções pedagógicas, permitindo, em sua opinião, variados pontos de 

vista sobre a educação, caracterizando um regime de neutralidade estatal. Em seguida a 

Associação traz artigos constitucionais que vedam a interferência estatal no 

funcionamento das associações e em seus assuntos internos, quando esse assunto tenha 

relação direta com outro direito constitucionalmente protegido, como a educação. 

Afirmando que a família é uma associação íntima, menciona o Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos e o Pacto de São José da Costa Rica, além da Convenção  

sobre os Direitos das Crianças, para afirmar que a família deve ser protegida pela 

sociedade e pelo Estado (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 03, p. 

411; 418-419). 

A entidade interveniente clama que os ministros do Supremo Tribunal Federal 

diferenciem educação de escolarização, a fim de declararem legal o ensino domiciliar, 

uma vez que se baseia nas declarações internacionais mencionadas para afirmar que o 

papel do Estado com a educação é subsidiário em relação ao papel da família (BRASIL, 

Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 02, p. 440). 

45Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XLVI - a lei regulará a 
individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a) privação ou restrição da liberdade; b) 
perda de bens; c) multa; d) prestação social alternativa; e) suspensão ou interdição de direitos” (BRASIL, 
1988). 
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Antes de concluir e após apresentar resultado de diversas pesquisas, as quais 

demonstraram ser o ensino domiciliar eficiente em comparação com o ensino nas 

escolas tradicionais, o amicus curiae defendeu que o “direito à educação domiciliar 

seria um desdobramento do direito à objeção de consciência”, previsto no artigo 5º, 

VIII, da Constituição Federal, cláusula pétrea (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 

888815/RS, v. 03, p. 471).46
 

A entidade interveniente, com base no artigo 5º, § 1º, da Constituição Federal, 

afirma que “a objeção de consciência pode ser arguida nas mais diversas situações, 

mesmo naquelas em que não haja prestação alternativa definida em lei”. Para ela, o 

direito à educação domiciliar é um desdobramento do direito à objeção de consciência e, 

por último, justifica sua intervenção baseada no entrelaçamento entre a Constituição da 

República e os tratados internacionais de direitos humanos, os quais, em sua opinião, 

formam um todo indissociável, capaz de fazer as partes interagirem e dessa interação 

nascerem novos direitos, os quais poderiam existir de forma potencial em cada 

dispositivo interpretado de forma isolada (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 

888815/RS, v. 03, p. 471). 

Por fim, requer o reconhecimento do modelo de educação domiciliar como um 

direito autoaplicável, podendo o poder público medir seus resultados e acompanhar as 

famílias que optaram por esse modelo, com base nas liberdades que fundamentam o 

Estado Democrático de Direito e, alternativamente, requer o reconhecimento da objeção 

de consciência como fundamento da opção pelo ensino domiciliar pelas famílias. 

Concluindo sua intervenção, a ANED juntou “Os princípios do Rio”, sobre educação 

domiciliar e direitos humanos, documento confeccionado na Global Homeschool 

Conference, ocorrida em 9 de março de 2016, no Rio de Janeiro. Em seguida os autos 

foram remetidos para o Relator, em 14 de abril de 2016 (BRASIL, Supremo Tribunal 

Federal, RE 888815/RS, v. 03, p. 486). 

 
 

 
46Art. 5º, VIII, da Constituição Federal: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] VIII - ninguém será 
privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as 
invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, 
fixada em lei” (BRASIL, 1988). Art. 5º § 1º da Constituição Federal: “Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: § 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata” 
(BRASIL, 1988). 
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Em 22 de novembro de 2016, o Protocolo nº 65992/2016 foi juntado ao recurso. 

Tratava-se de petição da mesma ANED requerendo a suspensão dos processos que 

versassem sobre a questão discutida neste recurso extraordinário, autorizado pelo artigo 

1035, § 5º, do CPC 2015, uma vez que o referido recurso teve reconhecida a 

repercussão geral. O peticionante dava notícia de que tramitavam 18 processos com o 

mesmo tema, juntando a listagem dos mesmos, cuja preocupação das famílias era a de 

obter sentenças diferentes entre as instâncias antes do julgamento pelo STF, e assim, 

requereu a aplicação do artigo 1040, III, do mesmo diploma legal, a fim de aguardar a 

decisão daquela corte47 (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS, v. 03, p. 

488-489). 

O Ministro Relator acatou a petição e deferiu a suspensão de todos os processos 

pendentes, individuais ou coletivos que versassem sobre o tema, até a decisão final do 

STF, ocasião em que foram emitidos os ofícios para todas as chefias de serviços 

judiciais dos tribunais brasileiros, com o fim de comunicar a decisão de suspensão dos 

processos em nível nacional. 

Dos pedidos de participação como amicus curiae, o único pedido indeferido foi 

o do Instituto Conservador de Brasília. Como já mencionado, o Relator entendeu que, 

pela leitura do estatuto social da entidade, não é possível vislumbrar representatividade 

e pertinência temática para o ingresso no feito. Foram expedidas as intimações 

eletrônicas, dando ciência da concordância do Relator, o qual pediu pauta para 

julgamento em 2 de agosto de 2017. 

A liberação do processo para inclusão em pauta ocorreu em publicação de 8 de 

agosto de 2017, ensejando ao Ministro Relator Luis Roberto Barroso afirmar não caber 

apresentação de sugestões realizadas pela União e pelo Colégio Nacional de 

Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal, que pediam a realização de 

audiências públicas para ouvir os atores do sistema educacional e jurídico brasileiro a 

respeito da educação domiciliar, em 29 de agosto de 2018. 

Em 5 de setembro de 2018, o processo foi incluído no calendário de julgamento 

para a sessão de 6 de setembro de 2018, ocasião em que o Ministro Relator votou dando 

47Artigo 1035, § 5º, do Código de Processo Civil: “O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, 
não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver 
repercussão geral, nos termos deste artigo. § 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo 
Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais 
ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (BRASIL, 2015). Artigo 1040, 
III, do Código de Processo Civil: “Publicado o acórdão paradigma: os processos suspensos em primeiro e 
segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal 
superior” (BRASIL, 2015). 
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provimento ao recurso e, partir daí, o julgamento foi suspenso e incluído para 

julgamento em 12 de setembro de 2018. O resultado deste julgamento foi o Tribunal, 

por maioria, negar provimento ao Recurso Extraordinário n° 888815/RS, tendo sido 

vencidos o Relator Luis Roberto Barroso e, em parte, o Ministro Edson Fachin, sendo o 

redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes (BRASIL, Supremo Tribunal 

Federal, RE 888815/RS). 

 
3.12 O julgamento de mérito acerca do homeschooling no Supremo Tribunal 

Federal 

 
Como já mencionado, em 6 de setembro de 2018, ao julgar o Recurso 

Extraordinário n° 888815/RS, o Ministro Barroso proferiu seu voto dando provimento 

ao recurso, pela constitucionalidade da educação domiciliar, embora para ser praticada 

deva ser submetida àquelas regras relacionadas acima. Desta forma, o julgamento foi 

suspenso e incluído na pauta de 12 de setembro de 2018, a fim de dar continuidade ao 

julgamento pelos outros ministros do STF. 

Foi também constatado que o Tribunal julgou o referido recurso, na sessão de 

dia 12 de setembro de 2018 e, por maioria de 8 x 2, negou provimento ao mesmo 

Recurso Extraordinário n° 888815/RS. Portanto, foram vencidos o próprio Relator Luis 

Roberto Barroso e, em parte, o Ministro Edson Fachin, ficando a redação do acórdão a 

cargo do Ministro Alexandre de Moraes (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 

888815/RS). 

Não deve ter sido surpresa o resultado do voto do Ministro Relator, pois ele já 

havia proferido decisão de suspender os processos em tramitação, por ocasião da análise 

da repercussão geral. O CPC 2015 também no artigo 1029, §3º, permite tal prática, ao 

autorizar o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça desconsiderar 

vício formal de recurso tempestivo, ou seja, dentro do prazo legal, ou determinar sua 

correção, desde que não o repute grave.48 

O Ministro Barroso, então, ao admitir o recurso deserto, sem o pagamento de 

custas estaduais, e receber o Agravo de Instrumento para transformá-lo em Recurso 

 
48Artigo 1029, §3° do Código de Processo Civil: “O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos 
previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal 
recorrido, em petições distintas que conterão: § 3o O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de 
Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que 
não o repute grave” (BRASIL, 2015). 
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Extraordinário realizou, exatamente, a desconsideração de tal vício, deserção que ele 

deve ter reputado não grave. 

Quando apreciou a matéria no dia 6 de setembro 2018, o voto49 favorável do 

Ministro Relator fixou um ponto de partida para a constitucionalidade da matéria. 

Entendeu que o Supremo Tribunal Federal deveria regular minimamente o 

homeschooling, até que o Congresso Nacional votasse uma lei a respeito. A base da 

proposta seria a notificação feita à Secretaria Municipal de Educação, informando ser 

uma família educadora de seus filhos em casa, a fim de submeter, posteriormente esses 

filhos ao calendário de provas perante uma instituição de ensino público. Sugeriu que 

essa avaliação fosse anual, a fim de possibilitar uma organização das famílias. 

Segundo o Relator, as famílias teriam a liberdade de trabalhar os conteúdos num 

determinado período, quando poderiam preparar as crianças para a avaliação anual. Tal 

disposição revela ser uma clara decisão favorável àquelas famílias, cujo montante já 

passa de sete mil interessadas no tema. Ou seja: o Ministro Barroso observou não a 

constitucionalidade do tema, mas mostrou sua preocupação com a falta de lei que 

regulamentasse o homeschooling, matéria infraconstitucional. 

O referido Ministro mostrou sua preocupação com a qualidade da educação, ao 

determinar que, caso a avaliação fosse insatisfatória, as famílias deveriam ser 

notificadas para matricularem seus filhos em escola da rede oficial. O Relator, porém, 

considerou constitucional o homeschooling, mas inconstitucional o unschooling, este 

último como modalidade de educação no qual a família não tem calendário nem regras 

para educar. No homeschooling haveria liberdade, segundo ele, mas existiria uma 

disciplina, um calendário, uma fiscalização do Poder Público que desponta no momento 

em que aplica a prova de conhecimento ao estudante para aferir seu grau de 

desempenho. 

O Ministro Barroso expôs a matéria à apreciação do STF com duas perguntas. A 

primeira foi: “Podem os pais ou responsáveis por uma criança optarem pelo ensino 

domiciliar para a educação dos filhos ou a Constituição exige a matrícula em instituição 

de ensino oficial?” (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS). A segunda 

pergunta foi no sentido de saber se “há um direito de escolha dos pais ou responsáveis 

ou há uma imposição estatal a respeito?” (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 

49 Até o final da redação deste capítulo não está disponível a íntegra dos votos do acórdão final do 
Recurso Extraordinário n° 888815/2015 no sítio do Supremo Tribunal Federal. Desta maneira, todas as 
transcrições realizadas, desta etapa em diante, foram feitas pela autora, com base nos vídeos 
disponibilizados pelo STF no Youtube (BRASIL, 2018). 
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888815/RS). No caso da segunda pergunta, o Relator ainda fincou-a nos seguintes 

termos: “Caso se admita o ensino domiciliar, a educação domiciliar, quais são os 

requisitos e obrigações a serem observados considerando que não há uma lei específica 

que regulamente o ensino domiciliar?” (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 

888815/RS). 

Continuou o Relator no seu questionamento: “Tem os pais direito à opção de 

educá-los formalmente em casa ou, em sendo possível, qual o regramento que deve se 

aplicar em prol da criança?” (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS). 

Barroso confessou em seu voto: “após ouvir as sustentações, sob o ponto de vista 

sociológico, eu conseguiria sustentar as duas posições” (BRASIL, Supremo Tribunal 

Federal, RE 888815/RS). Sobre o aspecto constitucional constatou o seguinte: “Não há 

norma específica sobre o tema. Quanto à Constituição, ela não trata do ensino a não ser 

o oficial, o que dá margem para duas leituras diversas” (BRASIL, Supremo Tribunal 

Federal, RE 888815/RS). E acrescentou: “Se ela só se referiu ao ensino oficial é porque 

ela só admite esse tipo de ensino. Ao contrário, se ela não veda o ensino domiciliar 

deve-se então respeitar a autonomia dos pais” (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 

888815/RS). Em dado momento Barroso afirma: “Num tribunal constitucional, para 

muitas situações, não encontramos uma situação pré-pronta, cabendo ao intérprete 

procurar construir, argumentativamente, a melhor solução para a situação que se lhe 

apresenta” (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS). Para fundamentar 

ainda mais seu pensamento, alinhou mais os seguintes pontos: 

 
Isso vou tentar fazer aqui, assentando três pré-compreensões importantes para 
o desenvolvimento de meu raciocínio. A primeira é que o Estado brasileiro é 
grande demais, extremamente ineficiente e com frequência pratica políticas 
públicas inadequadas e sem qualquer tipo de monitoramento. A segunda, os 
resultados de 2017 divulgados esta semana da prova Brasil, que integra o 
sistema nacional de avaliação da educação básica, foram desoladores. No 
teste de Matemática, apenas 5% dos alunos se situam na faixa adequada. E 
em Português os resultados foram piores, apenas 1,7% dos alunos estão na 
faixa adequada. Terceira premissa: por convicção filosófica eu sou mais 
favorável à autonomia e à emancipação das pessoas do que ao paternalismo e 
às intervenções heterônomas do Estado, salvo onde eu considere esta 
intervenção absolutamente indispensável. Acrescento um quarto comentário: 
o fato de eu considerar, como vou considerar, o ensino domiciliar como 
compatível com a Constituição não significa que eu esteja dizendo que eu 
considero esta opção melhor ou pior porque acho que este juízo não é meu. 
Apenas esclareço que os meus próprios filhos eu procurei educar dentro de 
uma escolarização formal. Acho que uma boa escola é bom e é importante 
para uma criança. Porém eu respeito as opções e as circunstâncias de quem 
opte ou de quem prefira um caminho diferente (BRASIL, Supremo Tribunal 
Federal, 2018). 
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Após explicar todas as opiniões sobre o ensino domiciliar, Barroso passou a 

enfrentar seu voto com relação ao homeschooling: “Estou demonstrando qual é o estado 

da arte. Ele consiste na prática pela qual os pais ou responsáveis assumem a 

responsabilidade pela escolarização formal da criança e deixam, portanto, de delegá-la 

às instituições formais de ensino” (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2018). Ao 

explicar como se daria a educação domiciliar no Brasil, Barroso sustentou o fundamento 

de seu voto em relação à matéria, explicando que: 

[...] as aulas podem ser ministradas ou pelos próprios pais ou por professores 
particulares contratados pelos pais. De todo modo, a principal característica é 
que a direção e responsabilidade pelo ensino são assumidas pelos pais que 
optam por fazê-lo no domicílio (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2018). 

 
O Ministro Relator declarou ter buscado as razões do homeschooling aqui no 

Brasil como em outras partes do mundo, no sentido de elencá-las, pensando em sete 

motivos pelos quais os pais e responsáveis optam, em algumas circunstâncias, pela 

escolarização domiciliar: 

 
1ª) um desejo de conduzir diretamente o desenvolvimento dos filhos; 
2ª) o fornecimento de instrução moral, científica, filosófica e religiosa da 
forma que os pais considerem mais adequada; 
3ª) a proteção da integridade física e mental dos educandos retirando-os de 
ambientes escolares agressivos, incapacitantes ou limitadores. Nem todas as 
escolas ficam no lado sul de Brasília ou no Leblon ou nos Jardins; 
4ª) descontentamento com a real eficácia do sistema escolar ofertado pela 
rede pública ou privada; 
5ª) o desenvolvimento de um plano de ensino personalizado e adaptado às 
peculiaridades das crianças e adolescentes; 
6ª) a crença na superioridade do método do ensino doméstico em relação aos 
modelos pedagógicos empregados pela rede regular de ensino e sete, a 
dificuldade de acesso às instituições de ensino tradicionais em virtude de 
restrições financeiras ou geográficas; 
7ª)por trás das motivações dos pais que optem pelo ensino domiciliar está a 
preocupação genuína com o desenvolvimento educacional pleno e adequado 
dos seus filhos. Nenhum pai ou mãe faz esta opção, que é muito mais 
trabalhosa, por preguiça ou por capricho ou por desfastio (BRASIL, Supremo 
Tribunal Federal, 2018). 

 
Com essa argumentação, o Ministro Barroso considerou que havia razões 

legítimas e relevantes para esta modalidade de educação domiciliar ser respeitada pelo 

ordenamento constitucional. O homeschooling não se confundia com o que se chama de 

unschooling que, segundo ele, “é uma opção esta, sim, penso que inaceitável, pela não 

escolarização formal da criança e deixar que ela escolha o seu próprio destino, o que aí, 

sim, não me parece que seja um comportamento aceitável e responsável” (BRASIL, 

Supremo Tribunal Federal, 2018). Discorrendo sobre a comparação do direito com 
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outros domínios do conhecimento, Barroso fez uma comparação prática, nos seguintes 

termos: 

A característica do direito, diferentemente de outros domínios, é que você 
não pode fazer experiências em laboratório para ver se alguma política 
pública vai dar certo. Você não tem como fazer testes clínicos em matéria de 
direito. Portanto, a alternativa é você verificar como as fórmulas que você 
cogita adotar são praticadas no mundo e que efeitos elas produziram 
(BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2018). 

 

Em relação à análise do instituto, Barroso afirmou: “Aqui, com todas as vênias, 

eu não considero que se trate da importação de um instituto jurídico. Aqui nós estamos 

discutindo como lidar com um fato social que ocorre em diferentes partes do mundo” 

(BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS). Em seguida, afirmando o que 

ocorre no Brasil, ele comentou o seguinte: 

 
Nós temos de tomar uma decisão e fazer escolhas a respeito dele. Não 
estamos importando um modelo, nós estamos lidando com uma situação e aí, 
sim, me parece legítimo verificar como este modelo que se argui deve ser 
admitido no Brasil e opera-se em outros países do mundo (BRASIL,  
Supremo Tribunal Federal, 2018). 

 
O Ministro Relator mencionou ter feito um breve levantamento, no qual 

constatou que em todo o mundo, especialmente nos países desenvolvidos, a população 

praticante da educação doméstica e familiar tem aumentado de maneira muito 

expressiva, muito significativa. Segundo ele: 

[...] no Reino Unido, são cerca de 100 mil educandos. No Canadá, 95 mil 
crianças e adolescentes. Na Austrália, 55 mil famílias adotam o ensino 
doméstico. Na Nova Zelândia, 6 mil. Na França e em Taiwan, cerca de 500 
famílias adotam esta prática (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2018). 

 
Em continuidade, Barroso afirmou que nos Estados Unidos da América, já se 

contabiliza cerca de 1,8 milhão de crianças e adolescentes que recebem ensino 

domiciliar nos 50 estados da federação, segundo o Departamento de Educação, cujos 

dados eram de 2012. Segundo ele, a entidade sem fins lucrativos que provê estatísticas 

nesta matéria, apresenta números maiores de 2,3 milhões de americanos e ainda 

estatísticas do mesmo órgão, cerca de 5,7 milhões de crianças nos EUA já tiveram 

educação domiciliar. 

Barroso afirmou que, no Brasil, embora ainda não existam estatísticas oficiais, a 

Associação Nacional de Ensino Domiciliar (ANED), amicus curiae do Recurso 

Extraordinário n° 888815/RS, estima que cerca de 3,2 mil famílias no Brasil adotam 

este método pedagógico de educação dos seus filhos. O Relator falou que, constatada as 
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circunstâncias de que muitos países adotam ou permitem a educação domiciliar, 

procurou verificar como eles regulamentam este fenômeno social, começando pelos 

EUA que são o país, em sua visão, em que esta prática é mais amplamente praticada. 

Naquele país, o homeschooling é permitido em praticamente todos os estados. E a 

regulação do ensino doméstico varia desde a desnecessidade de sequer notificação ao 

órgão de educação de quem fez esta opção, passando por estados que exigem 

notificação desta opção. Entretanto, a escolha existe sem qualquer monitoramento dos 

conselhos educacionais, até o acompanhamento regular da atividade do ensino 

doméstico, com submissão às avaliações periódicas para verificação do desempenho 

acadêmico. 

O Ministro Relator afirmou que nos EUA existe legislação específica 

disciplinando a matéria em todos os estados e que o método é amplamente praticado, 

em quase todos os estados da federação, com diferentes graus de intervenção estatal. Ele 

considerou que a mais relevante seja a do monitoramento e da submissão a avaliações 

periódicas, declarando ser a antecipação do voto dele, posição que iria adotar. 

Por outro lado, o Ministro declarou que a maioria dos países europeus permite, 

regulamenta ou pelo menos não interdita o ensino doméstico e citou Reino Unido, 

França, Itália, Portugal, Irlanda, Bélgica e Finlândia. Sobre a Finlândia, Barroso afirmou 

que é, sintomaticamente, o país que teve o melhor resultado no Programme for 

International Student Asessment (PISA), exame aplicado as jovens de 15 anos de cerca 

de 50 ou 60 países do mundo para aferir seu conhecimento em Matemática, Linguagem 

e Ciências, hoje considerado o principal teste de nivelamento mundial de formação de 

estudantes. A Finlândia é a primeira colocada, segundo Barroso, e admite o ensino 

domiciliar. O Relator reiterou que outras nações como Noruega, Estônia, Dinamarca e 

Eslovênia também admitem o ensino domiciliar com diferentes graus de controle. 

Falando que faria uma exposição cientificamente correta, o Relator identificou 

países relevantes que são contrários ao homeschooling como: Suécia, Grécia, Alemanha 

e Espanha. Mas repetiu que essa era uma posição minoritária, e destacou que na 

Suprema Corte Americana havia decisões importantes, inclusive uma já antiga, de 1925, 

em que a Corte declarou a inconstitucionalidade de lei do estado de Oregon que exigia a 

matrícula escolar de todas as crianças entre oito e 16 anos, com base na liberdade que os 

pais devem ter para educar os filhos. Também citou outro caso, mencionado pelo 

advogado Ulisses, quando estava no Tribunal, que também a Suprema Corte admitira 
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que a família de uma comunidade Amish não matriculasse os seus filhos na rede regular 

de ensino, em nome da liberdade religiosa. 

Procurando expor um pouco mais o panorama mundial do tratamento desta 

matéria e apontando os países que não autorizam a educação domiciliar, o Relator 

destacou o fato de que a maioria dos países cujos processos civilizatórios são 

inspiradores efetivamente permite a educação domiciliar. 

Ao enfrentar alguns dos argumentos trazidos com grande proficiência, tanto pelo 

advogado procurador que representava os estados como pela Dr.ª Grace Mendonça, 

assim como pelo Dr. Luciano Maia, o Relator rebateu o argumento de que a 

escolarização formal, em substituição a oficial, seria o único padrão pedagógico 

autorizado pela Constituição, dizendo que iria apresentar sua opinião sobre a matéria. 

Para isso, citou o artigo 208, §3º da Constituição Federal e o artigo 6º da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, disposição repetida pelo ECA, segundo 

Barroso, concluindo com a seguinte fala: 

Pois bem, eu acho que essas regras que falam em matrícula e controle de 
frequência são regras que se aplicam aos pais que tenham optado, como a 
maioria de fato opta, pela educação escolar, pela escolarização formal de seus 
filhos, porque a própria LDB, no seu artigo 1º, §1º, diz: “Esta lei disciplina a 
educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino 
em instituições próprias” (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2018). 

 

Para o Relator, a LDB cuida da educação escolar. Não exclui, para ele, a 

possibilidade de outros mecanismos e outras escolhas por parte dos pais. Outro 

argumento que considerou merecer ser enfrentado foi o de abandono intelectual, crime 

tipificado no art. 246 do Código Penal, no qual se lê que é crime deixar sem justa causa 

de prover a instrução primária de filho em idade escolar. O Relator considera que o tipo 

simplesmente não se aplica, pois os pais de crianças em ensino domiciliar estão 

provendo instrução a seus filhos, apenas por método diferente do convencional ou do 

que é adotado pela maioria das pessoas. Alegou que a tese de abandono intelectual é 

mais infundada ainda se percebermos que a educação domiciliar dá muito mais trabalho 

e impõe muito mais ônus aos pais e responsáveis do que a educação em instituição 

formal de ensino. 

Daí, rebateu o argumento, por ele não considerado desimportante, de que 

famílias poderiam deixar os filhos fora da escola, por irresponsabilidade ou para fazê- 

los trabalhar, e argumentar falsamente que eles estão tendo instrução doméstica. Como 

primeiro argumento, o Relator disse que a criança em educação domiciliar submeter-se- 

á a exames periódicos. Consequentemente, será possível avaliar se ela está tendo algum 
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tipo de aprendizado e, se o aprendizado for deficiente, é possível determinar sua 

matrícula na escolarização formal. Em segundo lugar, alegou o seguinte: 

 
Se todos estiverem lembrados, o Bolsa Família, que é uma valiosa instituição 
de combate à pobreza, é um benefício condicionado a que as crianças estejam 
na escola e tenham um nível mínimo de frequência. De modo que a suposição 
de que as pessoas mais humildes não matriculariam seus filhos na rede 
escolar para colocá-los para trabalhar eu penso que se confrontaria com o 
próprio benefício que o Bolsa Família fornece às crianças (BRASIL, 
Supremo Tribunal Federal, 2018). 

 

O terceiro e último argumento que o Relator considerou relevante, atribuído ao 

destaque da bela sustentação pelo Dr. Luciano Maia, é a questão da socialização. O 

Relator considerou que esse é um componente importante: interagir com outras 

crianças, aprender a conviver com o outro; aprender a conviver com o diferente; ser 

tolerante com as diferenças. Considerou ser parte importante da formação da criança e 

de sua preparação para uma vida boa, para uma vida ética de respeito, tolerância e 

aceitação da diferença e concluiu que os considerava valores muito importantes: 

Embora eu ache que a preocupação seja legítima, a verdade é que as crianças 
que estão em educação domiciliar, conforme pesquisas empíricas relevantes e 
as quais eu tive acesso, elas não apenas têm melhor desempenho acadêmico, 
o que é indisputado, como também apresentam um nível elevado de 
socialização, acima da média (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2018). 

 
Essas crianças, na opinião do Ministro Barroso, por circunstâncias diversas, ou 

pela igreja ou pelo clube desportivo, pelos parques públicos, não têm problema de 

socialização, segundo pesquisas empíricas realizadas predominantemente nos EUA, as 

quais documentam não haver problema de socialização com crianças que se encontram 

em ensino domiciliar. Adiante, Roberto Barroso afirmou: 

 
Eu acho que hoje em dia, mais valor do que as valorações puramente 
abstratas ou ideológicas, há aquelas que se baseiam em pesquisas empíricas. 
É a virada empírico-pragmática que eu gosto de defender para a interpretação 
do direito, desde que não haja um direito fundamental em jogo sendo 
prejudicado (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2018). 

 

O Relator afirmou estar partindo do pressuposto, que imaginava ser a regra, de 

que pais responsáveis e interessados na boa formação de seus filhos faziam uma opção, 

mas não de pais irresponsáveis que querem o pior dos seus filhos, concluindo o 

seguinte: 

Aqui, para parodiar o Ministro Marco Aurélio, a gente deve presumir o que 
geralmente acontece na vida. E se tem uma presunção e eu considero legítima 
nesse mundo, de uma maneira geral, é que os pais querem o melhor para os 
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seus filhos. E, portanto, não trabalho sobre a presunção de que os pais optem 
pelo ensino domiciliar para fazer a vida dos filhos pior no futuro, crianças 
frustradas e fracassadas. Justamente ao contrário: eles optam [pelo ensino 
domiciliar] porque acham que isso os fará cidadãos melhores e pessoas mais 
felizes (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2018). 

 
Barroso afirmou que, independentemente de sua opção, considerava que os pais 

têm o direito de fazer essa escolha. O argumento pelo qual ele considerava o ensino 

domiciliar compatível com o texto constitucional é que a Constituição tem normas 

muito abstratas sobre esta matéria, princípios relativamente vagos que precisam ser 

densificados pelo intérprete. A partir daí, passou a ler os mandamentos constitucionais 

que considerava relevantes, sendo o primeiro a educação como direito de todos e dever 

do Estado e da família. Ele acha que a família é uma das partes essenciais do processo 

de formação da criança ao lado do Estado. 

Além disso, citou o artigo 206 que, para ele, é outra regra abstrata, quando prevê 

o seguinte: “O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: II - liberdade 

de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber” (BRASIL, 

Supremo Tribunal Federal, 2018). Barroso declarou que a educação domiciliar é 

perfeitamente compatível com esse dispositivo, sobretudo com a parte que fala em 

liberdade de aprender. “III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e 

coexistência de instituições públicas e privadas de ensino”. E continuou: “Para além 

disso, o artigo 227 da Constituição, sempre em disposições vagas, diz o seguinte: ‘É 

dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito à educação” (BRASIL, Supremo Tribunal 

Federal, 2018). Para ele, este é o artigo em que se baseia toda a doutrina para extrair o 

princípio do melhor interesse da criança. Sintomaticamente, coloca a família na frente 

do Estado com o dever de prover a educação. Por fim, concluiu Barroso, manifestando 

que o artigo 229 da CF tem a seguinte dicção: “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. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os 

seus filhos” (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2018). Esses são os artigos da 

Constituição que, segundo ele, tangenciam esta situação. 

Barroso afirma que não consegue fazer nenhuma leitura destes artigos no sentido 

de ser vedada a opção dos pais pelo ensino domiciliar e complementa: “Para além disso, 

também, os dois atos internacionais relevantes, a meu ver, a interpretação adequada 

deles é no sentido de se permitir e, mais do que isso, de se ter o dever de permitir o 
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ensino domiciliar” (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2018). Ressaltou que as 

pessoas devem verificar o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o 

qual disse não ser propriamente lei interna, por se tratar de uma resolução da ONU, mas 

com eficácia moral relevante e vetor interpretativo. Manifestou que esse dispositivo 

afirma que todo ser humano tem direito a educação e que, no item 3 do artigo 26, que 

cuida do direito à educação, a Declaração afirma que os pais têm prioridade de direito 

na escolha do gênero da educação a ser ministrada a seus filhos. Portanto, ele não 

considera que a Declaração Universal dos Direitos Humanos a proíba; pelo contrário, 

considera que se deve deixar que os pais façam a escolha. 

Com relação ao Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais de 1966, internalizado no Brasil neste caso específico, tanto por decreto 

legislativo quanto por decreto executivo, e com ratificação, afirma: 

 
Os Estados-partes do presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade 
dos pais e, quando for o caso, dos tutores legais de escolher para seus filhos 
escolas distintas daquelas criadas pelas autoridades públicas, sempre que 
atendam aos padrões mínimos de ensino prescritos ou aprovados pelo Estado 
e de fazer com que seus filhos venham a receber educação religiosa ou moral 
que esteja de acordo com suas próprias convicções (BRASIL, Supremo 
Tribunal Federal, 2018). 

 
Barroso afirmou que, para muitas pessoas, a educação religiosa ou moral de 

acordo com as suas próprias convicções só pode ser prestada pela educação domiciliar. 

Assim, repetiu: 

Acho que esta é uma opção que não é vedada pela Constituição brasileira e 
que a meu ver é expressamente ressalvada por atos internacionais relevantes 
como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e pelo Pacto 
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (BRASIL, 
Supremo Tribunal Federal, 2018). 

 
Além disso, rebateu os limites constitucionais ao ensino domiciliar com a 

seguinte argumentação: 

Eu acho que o fato de a Constituição permitir, mais do que permitir, a meu 
ver, impedir a proibição do ensino domiciliar não significa, no entanto, que 
ele não possa e deva ser regulamentado pelo Estado. Acho precisamente de 
forma diversa que pode e deve e, de fato, existe um projeto de lei na Câmara 
dos Deputados, Projeto de Lei n° 3179/2012 que já tem parecer favorável na 
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, que regulamenta 
precisamente o ensino domiciliar como, a meu ver, o artigo 209 da 
Constituição não só permite como sugere seja feito. Diz o artigo 209 da 
Constituição: “O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes 
condições: I- cumprimento das normas gerais da educação nacional; II- 
autorização e avaliação de qualidade pelo poder público” (BRASIL, Supremo 
Tribunal Federal, 2018). 
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Sobre o conceito do ensino em iniciativa privada, assim se pronunciou o 

Ministro Relator: 

O modo como eu interpreto genericamente o  conceito de iniciativa privada 
ou de livre iniciativa, e não apenas nesse contexto, mas em outros, é que isso 
não significa apenas uma atividade econômica. Livre iniciativa que se traduz 
num conjunto de liberdades existenciais de escolha na vida e vão desde a 
profissão até o modo pelo qual a família quer educar os seus filhos. De modo 
que o que a Constituição diz é que tem de serem cumpridas as normas gerais 
da educação e que deve haver uma avaliação de qualidade pelo poder 
público. Portanto a regulamentação e a avaliação em matéria de ensino 
domiciliar, a meu ver, deve buscar a concordância prática entre dois valores 
constitucionais que considero importantes: o primeiro, o direito de os pais 
escolherem a educação que querem dar aos seus filhos e a dirigirem, sendo 
responsáveis por ela, de um lado e o direito, na verdade, o dever do Estado de 
promover o pleno desenvolvimento de todas as pessoas, especialmente das 
crianças e dos adolescentes (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2018). 

 

Roberto Barroso falou que não considerava ali ser uma hipótese de ponderação, 

porque não achava haver tensão que impunha sejam concessões recíprocas, sejam 

escolhas inevitáveis. Considerou o Ministro que ali era perfeitamente possível a 

concordância prática entre esses dois dispositivos: interesse dos pais de educarem os 

filhos como melhor lhes aprouver e o dever do Estado de assegurar o pleno 

desenvolvimento da criança. Ele declarou que achava perfeitamente possível a 

conciliação desses dois valores, com alguma regra de regulamentação comas quais ele 

iria concluir o seu voto. Daí, leu o dispositivo de seu voto nos seguintes termos: 

 
Por todo o exposto, voto pelo provimento do Recurso Extraordinário, de 
modo a conceder o direito da recorrente, que é a criança representada pelos 
pais, de ser educada em casa, respeitados os parâmetros fixados neste voto e 
fixo, portanto, em repercussão geral, as seguintes teses: 1. É constitucional a 
prática de ensino domiciliar (homeschooling) a crianças e adolescentes, em 
virtude da sua compatibilidade com as finalidades e os valores da educação 
infanto juvenil expressos na Constituição de 1988. 
Portanto, a primeira indagação que formulei no início de meu voto - se é 
possível à luz da Constituição a educação domiciliar - estou respondendo 
afirmativamente. A segunda indagação - se é possível e como deve ser 
regulamentado esse ensino enquanto não sobrevier lei emanada do congresso 
nacional - eu também respondo afirmativamente. 
É possível a regulamentação e eu estou propondo que ela seja do seguinte 
teor para evitar eventuais ilegalidades e para garantir o desenvolvimento 
acadêmico das crianças e adolescentes e avaliar a qualidade do ensino até que 
seja editada legislação específica sobre o tema, com fundamento no artigo 
209 da Constituição, os seguintes parâmetros devem ser seguidos: 
1. os pais e responsáveis devem notificar as secretarias municipais de 
educação a opção pela educação domiciliar de modo a se manter um cadastro 
e registro das famílias que adotaram essa opção de ensino naquela localidade; 
2. os educandos domésticos, mesmo que autorizados a serem ensinados em 
casa, devem ser submetidos às mesmas avaliações periódicas (bimestrais, 
trimestrais ou semestrais) a que se submetem os demais estudantes de escolas 
públicas ou privadas. Tanto a criança não ficará entregue à própria sorte, nem 
correrá o risco de eventual irresponsabilidade dos pais, porque haverá um 
monitoramento da sua evolução no aprendizado; 
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3. as secretarias municipais de educação, a partir do cadastro, devem indicar 
a escola pública em que a criança em homeschooling irá realizar as  
avaliações periódicas, com preferência para os estabelecimentos de ensino 
mais próximos ao local de sua residência; 
4. as secretarias municipais de educação podem compartilhar as informações 
do cadastro comas demais autoridades públicas como o Ministério Público, o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho 
Tutelar, ou seja, admite-se o monitoramento de como esteja funcionando o 
ensino domiciliar. 
Por fim, porque também muito importante, em caso de comprovada 
deficiência na formação acadêmica, verificada por meio do desempenho nas 
avaliações periódicas anuais cabe aos órgãos públicos competentes 
notificarem os pais e, na hipótese em que não haja melhoria do rendimento 
nos testes periódicos, determinar a matricula das crianças e adolescentes 
submetidas ao ensino doméstico na rede regular de ensino. 
Com essas regras eu acho que se conciliam os diferentes interesses em jogo: 
dos pais de poderem escolher o método educacional de seus filhos e, 
portanto, validando a escolha do ensino domiciliar e do Estado, por seus 
órgãos, de verificar se o ensino domiciliar está efetivamente permitindo o 
pleno desenvolvimento daquela criança ou daquele adolescente. Portanto, 
estou dando provimento ao Recurso Extraordinário, com a proposta de 
fixação destas teses que acabo de enunciar (BRASIL, Supremo Tribunal 
Federal, 2018). 

 
 

Desta maneira, o voto do relator, o Ministro Barroso, entende que, se por um 

lado é constitucional a prática de ensino domiciliar (homeschooling), por outro, não há 

ainda regulamentação do homeschooling no Brasil, dando sua opinião de como a 

matéria deveria ser regulamentada. 

No próximo capítulo, adentraremos a questão do debate doutrinário acerca da 

possível discricionariedade das decisões judiciais, explorando em especial a questão da 

superação da admissão de recursos com vícios formais. 
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4 AS CRÍTICAS DOUTRINÁRIAS SOBRE A DISCRICIONARIEDADE DAS 

DECISÕES JUDICIAIS: A ADMISSÃO DE RECURSOS COM VÍCIO FORMAL 

 
Os recursos excepcionais, tais como o recurso especial e o recurso 

extraordinário, se pautam somente nas questões de direito, razão pela qual têm suas 

fundamentações vinculadas à lei. Somente por este prisma da análise aqui desenvolvida, 

pode-se afirmar que não deveria haver discricionariedade nas decisões desses recursos, 

tanto do ponto de vista de sua admissibilidade, como no julgamento de seu mérito, após 

ser admitido com vício formal, assim reputado como não grave pelo relator, tudo com 

permissão do artigo 1029, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.50 

Ana Paula Carvalhal menciona que José dos Santos Carvalho Filho, ao tratar de 

quatro transformações trazidas pelo novo CPC, destacou, em artigo escrito no portal 

CONJUR, de 13 de junho de 2015, a previsão do artigo 1029, § 3º do CPC, que traz a 

possibilidade de desconsideração de vício formal do recurso extraordinário tempestivo, 

uma entre as transformações trazidas pelo Novo CPC (CARVALHO FILHO apud 

CARVALHAL 2018). 

Para a mesma autora, a previsão no CPC de desconsideração do vício formal de 

recurso tempestivo “privilegia a justiça no caso concreto, buscando defender a parte da 

chamada ‘jurisprudência defensiva’ dos tribunais superiores”. Ela ressalta que “a 

técnica da jurisdição discricionária é há muito tempo utilizada com sucesso nos Estados 

Unidos, país cuja Corte Suprema realiza um notável trabalho de proteção aos direitos 

fundamentais” (CARVALHAL, 2018). 

Talvez seja possível pensar que a matéria de mérito possa ajudar o sistema 

jurídico vigente, objetivando seu aperfeiçoamento, mesmo sabendo-se que o Código de 

Processo Civil de 1973 não continha dispositivo semelhante, pois abordava a questão de 

vício formal de maneira rigorosa, a fim de evitar prejuízos na resolução do mérito ou 

mesmo não admitia superação desses vícios, como sanção processual pela inobservância 

das regras contidas no Código de Processo Civil daquela época. Quando os requisitos 

estavam ausentes havia o desprovimento do recurso. 

 
50Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, 
serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que 
conterão: [...] 3o O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar 
vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave (BRASIL, 
2015). 
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4.1 Juízo de admissibilidade 
 
 

A ideia de se admitir recurso com vício formal acaba provocando dúvida quanto 

ao momento da aferição do juízo de admissibilidade, pois leva para o momento do 

julgamento do mérito o risco de não ser conhecido e talvez provido, justamente pelo 

vício formal que não foi estancado na origem do exame, por ocasião da apreciação 

monocrática pelo Relator. 

A discricionariedade de se avaliar se o vício é grave ou não, como cita o 

parágrafo terceiro do artigo 1029 do CPC, pode descaracterizar o trato de questões de 

direito, típica dos recursos excepcionais, como o recurso extraordinário, por exemplo, 

por abrandar os pressupostos processuais de tais recursos, cuja tese defendida no  

recurso com vício pode tornar-se paradigma para outros julgamentos que vierem a tratar 

do mesmo assunto. 

Portanto, o abrandamento na análise desses pressupostos de admissibilidade que 

possibilitam o seguimento do recurso para julgamento pelo Supremo Tribunal Federal 

ou pelo Superior Tribunal de Justiça pode provocar o perigo de se permitir resolver o 

mérito, posteriormente, de outros recursos que estão com os julgamentos suspensos à 

espera do julgamento desse outro recurso que seguiu com vício, reputado como leve, e 

que demonstrou a repercussão geral, se convalidando todos os vícios que, sequer, foram 

detectados nas instâncias anteriores, no momento da determinação da suspensão. 

Aliás, vale destacar que a repercussão geral funciona como racionalização de 

julgamentos dos recursos extraordinários, na medida em que é feita uma seleção dos 

processos paradigmas, a fim de evitar dispersão da jurisprudência e desafogar a Corte 

sem afetar a qualidade e a imparcialidade das decisões, efetivando, assim, o acesso à 

justiça e destacando o papel do Supremo Tribunal Federal como guardião da 

Constituição, daí a enorme quantidade, atualmente, de recursos com repercussão geral, a 

espera de serem julgados. 

Sob o fundamento de ampliar o acesso à justiça, Luis Roberto Barroso admitiu a 

repercussão geral do Recurso Extraordinário n° 888815/RS, que trata  de 

homeschooling, cujo vício da deserção não obstou sua subida para o Supremo Tribunal 

Federal, com a seguinte manifestação: 

 
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. ENSINO 
DOMICILIAR. LIBERDADES E DEVERES DO ESTADO E DA 
FAMÍLIA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
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1. Constitui questão constitucional saber se o ensino domiciliar 
(homeschooling) pode ser proibido pelo Estado ou viabilizado como meio 
lícito de cumprimento, pela família, do dever de prover educação, tal como 
previsto no art. 205 da CRFB/1988. 
2. Repercussão geral reconhecida. 
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR) 
1. Trata-se de recurso extraordinário no qual se pede a reforma de acórdão 
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com a 
seguinte ementa: 
APELAÇÃO CÍVEL. ECA. DIREITO À EDUCAÇÃO. DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO AO SISTEMA EDUCACIONAL 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. 
2. No caso, a recorrente impetrou mandado de segurança contra ato da 
Secretária Municipal de Educação de Canela/RS, que, em resposta à 
solicitação dos seus pais, que pretendiam educá-la em regime domiciliar, 
recomendou a imediata matrícula na rede regular de ensino. O Tribunal de 
origem entendeu que não haveria direito líquido e certo a amparar o pedido 
da recorrente de ser educada em regime domiciliar. 
3. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A 
parte recorrente alega violação aos arts. 205, 206, 208, 210, 214 e 229, todos 
da Constituição. Sustenta, em síntese, que 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 ideias e 
de concepções pedagógicas (art. 206, III, CF), tendo-se presente a autonomia 
familiar assegurada pela Constituição. 
4. Feita a breve descrição da hipótese, passo à manifestação. 
5. No caso, discutem-se os limites da liberdade dos pais na escolha dos meios 
pelos quais irão prover a educação dos filhos, segundo suas convicções 
pedagógicas, morais, filosóficas, políticas e/ou religiosas. 
6. Ressalta-se que a Constituição Federal de 1988 prevê a educação como 
direito fundamental, cuja efetivação é dever conjunto do Estado e da família. 
No art. 208 da CRFB/1988, são previstos tão-somente os meios pelos quais 
será efetivada a obrigação do Estado com a educação. A controvérsia 
envolve, portanto, a definição dos contornos da relação entre Estado e família 
na educação das crianças e adolescentes, bem como os limites da autonomia 
privada contra imposições estatais. 
7. Possui, assim, natureza constitucional o debate acerca da possibilidade de a 
família de desincumbir do dever de prover educação (art. 205 da  
CRFB/1988) por meio de ensino domiciliar (homeschooling). 
8. O caso em questão, apesar de não ser frequentemente judicializado, não 
está adstrito ao interesse das partes que ora litigam. Segundo a ANED 
(Associação Nacional de Educação Domiciliar), após o reconhecimento pelo 
MEC da utilização do desempenho no ENEM como certificação de conclusão 
de ensino médio, em 2012, o número de adeptos do homeschooling no Brasil 
dobrou e atingiu 2.000 famílias (http://www1.folha.uol.com.br/ 
equilibrioesaude/2015/02/1594329-ex-alunos-contam-experiencia-de-ensino- 
domiciliar-que-cresce-no-pais.shtml). 
9. Vale citar, ainda, as considerações do sociólogo André Holanda Padilha 
Vieira, ao participar de audiência pública realizada em 12.06.2013 na Câmara 
dos Deputados, em razão da tramitação naquela Casa de projeto de lei para 
regulamentação do ensino domiciliar (http://bd.camara.gov.br/bd/handle/ 
bdcamara/17101): 
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[…] A educação em casa é legalmente admitida em pelo menos 63 países no 
mundo. Esse é um dado da associação americana, HSLDA (do inglês Home 
School Legal Defense Association), que acompanha a educação em casa no 
mundo todo. 
Em muitos países, é um fenômeno emergente e crescente. Nos Estados 
Unidos, para vocês terem uma ideia, o número de estudantes domiciliares 
cresceu 75% desde 1999. Os estudantes domiciliares já compõem 4% da 
população em idade escolar nos Estados Unidos, país que tem a maior 
população de estudantes domiciliares. 
[…] 
Aqui eu já parto para a minha pesquisa, feita no ano passado com 62 pais 
educadores, em um universo, estimando pela Aned e por outros estudiosos, 
de 600 a 2.000 pais educadores no Brasil, pais que educavam em casa 117 
crianças e adolescentes. Os pais estavam espalhados por 11 Estados e o 
Distrito Federal, em todas as regiões do País; mais ou menos cerca da metade 
em Minas Gerais. 
O perfil demográfico dos pais. Em média, eles têm 37 anos, são casados, 
cristãos a grande maioria, mais de 90%, têm o nível de escolaridade e renda 
familiar acima da média. Os pais 80% têm 12 anos ou mais de estudo, os pais 
que participaram da pesquisa. Também não se pode generalizar isso. E eles 
têm uma renda familiar de cerca de 3.700 reais. Isso também tem um 
problema metodológico para se estimar, mas é mais ou menos o dobro da 
média da renda familiar brasileira. Eles têm mais de uma motivação, como eu 
falei. Caráter, moralidade e socialização são as principais delas. Vou mostrar 
outro gráfico mais à frente. E defendem a existência da escola pública. 
[…] 
Mais dados. Os pais que educam em casa no Brasil e que participaram da 
minha pesquisa gastam 183 reais por mês com educação em casa. É bem 
menos do que o custo da escola privada no Brasil e um pouco menos hoje do 
que o custo da educação básica pública brasileira. Em maio, o MEC atualizou 
o valor do gasto mínimo por aluno na educação básica para 2.222 reais. Por 
mês, são 185 reais. É mais cara do que a educação em casa praticada pelos 
pais que participaram da minha pesquisa, hoje. À época, era mais caro educar 
em casa, pelo menos para os pais que participaram. 
Outro dado é que os pais estão combinando as abordagens da educação: 30% 
dos pais que participaram da pesquisa disseram que consideram a abordagem, 
o método que eles aplicam, eclético. Ou seja, eles estão tentando a educação 
clássica, a aprendizagem natural, unschooling, aprendizagem estruturada, 
vários métodos da educação em casa. E 84% dos pais disseram que educam 
em casa e que seguem uma aprendizagem estruturada com pelo menos 4 
horas por dia de atividades planejadas por eles. Ou seja, é uma abordagem 
mais ou menos próxima daquela agenda de estudos da escola convencional. 
10. Por fim, o debate apresenta repercussão geral, especialmente do ponto de 
vista social, jurídico e econômico: (i) social, em razão da própria natureza do 
direito pleiteado, tanto que previsto no art. 6º, caput, c/c art. 205, da 
Constituição, como direito de todos e meio essencial ao exercício da 
cidadania e à qualificação para o trabalho; (ii) jurídico, porque relacionado à 
interpretação e alcance das normas constitucionais que preveem a liberdade 
de ensino e o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas (art. 206, I e II, 
da CRFB/1988), bem como à definição dos limites da relação entre Estado e 
família na promoção do direito fundamental à educação; e (iii) econômico, 
tendo em conta que, segundo os estudos acima citados, o reconhecimento do 
homeschooling poderia reduzir os gastos públicos com a educação. 
11. Diante do exposto, manifesto-me no sentido de reconhecer o caráter 
constitucional e a repercussão geral do tema ora em exame. 
12. É a manifestação. 
Brasília, 15 de maio de 2015. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS). 
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Importante destacar o entendimento em sentido oposto do Ministro Teori 

Zavascki, a fim de exemplificar o que foi mencionado até aqui sobre a superação de 

vício formal para a subida de recurso extraordinário, o qual não admitiu superar o vício 

da deserção e não conheceu da repercussão geral nos seguintes termos: 

REPERCUSSÃO  GERAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO 888.815 
RIO GRANDE DO SUL DECISÃO: 1. Trata-se de recurso extraordinário 
interposto em mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária de 
Educação do Município de Canela/RS que indeferiu a solicitação de  
educação da impetrante pelo Sistema de Ensino Domiciliar (homeschooling). 
O acórdão recorrido, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 
manteve a denegação da ordem, ante a inexistência de direito líquido e certo. 
A impetrante interpôs recurso extraordinário, em que aponta, com base no  
art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, violação aos arts. 205, 206, 208, 
210, 214 e 229 da Carta Magna. Sustenta, em síntese, que a obrigatoriedade 
da educação fundamental é direcionada apenas ao Estado, sendo faculdade 
legítima dos responsáveis pelo menor optarem pelo ensino doméstico. O 
Tribunal de origem inadmitiu o recurso em razão da deserção, ante o não 
recolhimento das custas estaduais. Interposto o agravo do art. 544 do CPC, o 
Min. Roberto Barroso, relator, converteu-o em recurso extraordinário, que 
submete ao Plenário Virtual para análise da repercussão geral da matéria 
constitucional. 2. Não se nega a importância da questão constitucional objeto 
da impetração. Todavia, tanto o agravo do art. 544 do CPC, quanto o próprio 
recurso extraordinário, não atendem aos pressupostos legais de 
admissibilidade, o que inibe o reconhecimento da repercussão geral, a teor do 
art. 323 do RISTF. Realmente, ao efetuar o juízo de prelibação determinado 
pelo art. 542, § 1º, do CPC, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assim 
registrou: II. O recurso não reúne condições de trânsito. A certidão da fl. 203 
dá conta de que a recorrente não efetuou o pagamento das custas estaduais, as 
quais integram o preparo. Segundo o art. 511 do Código de Processo Civil, 
com a redação dada pela Lei n. 8.950/94, deve a parte recorrente comprovar, 
no ato da interposição do recurso, quando devido, o Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode 
ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ 
sob o número 8512966. Inteiro Teor do Acórdão - Página 8 de 19 
Manifestação sobre a Repercussão Geral RE 888815 RG / RS respectivo 
preparo, inclusive das custas estaduais, sob pena de deserção. Não 
desempenhado pela parte insurgente esse ônus, desatendida a exigência do 
art. 511 do CPC, merece aplicação a Súmula 187 do Superior Tribunal de 
Justiça: “É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, 
quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de 
remessa e retorno dos autos”. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. 
(fl. 218v) Pois bem, o agravo interposto contra essa decisão sequer contestou 
o fundamento da deserção, restando preclusa a matéria. E, conforme texto 
expresso do art. 544, § 4º, I, do CPC, não se pode conhecer de agravo “que 
não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada”. 
Ainda que se pudesse conhecer do agravo, a deserção, reconhecidamente 
existente e não infirmada pela parte recorrente, constitui pressuposto negativo 
de admissibilidade do próprio recurso extraordinário. Ora, não sendo 
admissível o recurso, por ausência de um pressuposto necessário para tanto, 
não há como dar-lhe seguimento e reconhecer presente a repercussão geral da 
matéria de mérito. Admitir o contrário significaria afirmar a tese segundo a 
qual é cabível admitir repercussão geral mesmo que o recurso extraordinário 
seja deserto ou que o agravo (convertido em RE) padeça de sério vício de 
admissibilidade. A tese, sem dúvida, não seria compatível com o art. 323 do 
RISTF.  3.  Por  essas  razões,   manifesto-me   pelo  não  reconhecimento  da 



197 
 

 

 

repercussão geral no caso apresentado, sem prejuízo da reapreciação do tema 
em recurso que supere o crivo de admissibilidade. Brasília, 18 de maio de 
2015. Ministro TEORI ZAVASCKI Relator. (BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Recurso Extraordinário n° 888815/RS, p. 8-9).51 

 
 

A mencionada “discricionariedade” trazida pelo Código de Processo Civil 

justifica a tese daqueles que defendem que a literalidade das regras processuais era 

invasiva, exigente demais, que impedia o conhecimento dos recursos extremos por 

qualquer desobediência aos seus pressupostos. Não se fazia a verificação da afronta à 

Constituição Federal, no recurso extraordinário nem à lei federal, no recurso especial, 

conteúdo do juízo de mérito de ambos os recursos. Hoje já se faz, mesmo quando o 

recurso não é conhecido. Essa maneira desvenda, porém, outro lado da interpretação 

dada aos julgados, a qual denota a liberdade de escolha da importância dos temas 

apreciados. Essa liberdade propiciou o recebimento do Recurso Extraordinário n° 

888815/RS pelo Relator Luis Roberto Barroso, enquanto seria barrado na origem, caso 

o Relator fosse o Ministro Teori Zavascki, como demonstrado. 

No caso do Recurso Extraordinário n° 888815/RS aqui abordado, a superação do 

vício da deserção, deve ter sido reputado como leve pelo relator, o qual deu provimento 

no julgamento ocorrido no dia 6 de setembro de 2018, quando teve início o julgamento 

de mérito de tal recurso pelo relator. Em seu voto, Luis Roberto Barroso dá provimento 

 
 
 

51 Artigo 102, III, “a” da Constituição Federal de 1988: Compete ao Supremo Tribunal Federal, 
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: III- julgar, mediante recurso extraordinário, as 
causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: ”a”- contrariar dispositivo 
desta Constituição” (BRASIL, 1988). Artigo 511 do Código de Processo Civil de 1973: No ato de 
interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente,  o  
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (Redaç ão dada pela 
Lei nº 8.950, de 13.12.1994) (BRASIL, 1973). Artigo 542, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973: 
Recebida a petição pela secretaria do tribunal, será intimado o recorrido, abrindo -se-lhe vista, para 
apresentar contra-razões. (Incluído pela Lei nº 8.950/1994) §1º-Findo esse prazo, serão os autos 
conclusos para admissão ou não do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, em decisão fundamentada. 
(Redação dada pela Lei nº 10.352/2001) (BRASIL, 1973). Artigo 544, §4º, I do Código de Processo  
Civil de 1973: Não admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, caberá agravo de  
instrumento, no prazo de 10 (dez)  dias, para o  Supremo  Tribunal Federal ou para o  Superior Tribunal 
de Justiça, conforme o caso. § 4º O disposto no parágrafo anterior aplica-se também ao agravo de 
instrumento contra denegação de recurso extraordinário, salvo quando,  na  mesma  causa,  houver  
recurso especial admitido e que deva ser julgado em primeiro lugar. (Incluído pela Lei nº 8.950, de 
13.12.1994) I- não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado 
especificamente os fundamentos da decisão agravada; (incluído pela Lei nº 12.322/ 2010) (BRASIL, 
1973). Artigo 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: Quando não for caso de 
inadmissibilidade do recurso por outra razão, o(a) Relator(a) submeterá, por meio eletrônico, aos demais 
Ministros, cópia de sua manifestação sobre a existência, ou não, de repercussão geral. (BRASIL, 2018). 
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ao mesmo para permitir o ensino domiciliar no Brasil, conforme alguns trechos aqui 

transcritos in verbis: 

O ministro votou pelo provimento do recurso extraordinário para garantir o 
direito à educação em casa, respeitados os parâmetros apresentados no voto”. 
Ele explicou que a discussão não está em saber se o ensino domiciliar é 
melhor ou pior, mas envolve o “respeito às opções e circunstâncias de quem 
prefere um caminho diferente”. Segundo o relator, as motivações dos pais 
que optam pelo ensino domiciliar demonstram a preocupação genuína com o 
desenvolvimento educacional pleno e adequado dos seus filhos. “Nenhum pai 
ou  mãe  faz  essa  opção,  que  é   muito   mais  trabalhosa,  por  preguiça    
ou capricho”, afirmou, considerando haver razões relevantes e legítimas para 
que essa opção possa ser respeitada pela Constituição. 
O ministro também observou que a Constituição Federal não trata dessa 
questão de forma específica, mas refere-se apenas ao ensino oficial, o que 
leva a diversas interpretações. Ele expôs o panorama mundial do tratamento 
da matéria, apontando os países que efetivamente permitem a educação 
domiciliar, como é o caso do Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. 
Em   seguida,   rebateu   todos   os    argumentos    contrários    à    prática   
do homeschooling. De acordo com ele, a escolarização formal em instituição 
oficial não é o único padrão pedagógico autorizado pela CF, a qual, sob a 
ótica do relator, não exclui outros mecanismos a serem utilizados pelos pais. 
Quanto ao argumento de que o ensino domiciliar caracteriza crime de 
abandono intelectual, o ministro salientou que nessa prática os pais estão 
provendo a educação, mas por meio de um método diferente. (BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n° 888815/RS). 

 

O Relator, com certeza, foi além da possibilidade de os pais educarem seus 

filhos em casa. De maneira direta, discutiu os deveres do Estado e reconheceu, com seu 

voto, que o Estado não oferece um ensino de qualidade, possibilitando, assim, que os 

pais escolham o tipo de educação que preferem para seus filhos, mesmo com 

fiscalização do Poder Público na sua regulamentação. 

A discussão implícita no seu voto demonstrou uma interpretação extensiva à 

norma jurídica para se utilizar o homeschooling como se estivesse previsto na 

Constituição Federal, pois afirmou que o Brasil fazia parte de tratados internacionais 

que aprovavam essa metodologia, citando, inclusive alguns países onde essa prática já é 

conhecida e bem-sucedida. O Pacto de São José da Costa Rica e a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos são apenas exemplos, cuja ratificação o Brasil realizou. 

Mesmo assim, a análise do vício ser grave ou não, a fim de ser admitido o 

Recurso Extraordinário n° 888815/RS, com base nos termos da parte final do §3º do 

artigo 1029 do CPC, encontra a seguinte crítica de Fabricio Alves Silva: 

Por se tratar de cláusula processual aberta, deverá ser utilizada à espécie 
pelos órgãos decisórios responsáveis pela realização do juízo de 
admissibilidade dos recursos excepcionais, com extrema observância aos 
princípios do contraditório e da ampla defesa, isso porque, caso o órgão 
decisório entenda pelo conhecimento de recurso excepcional contaminado 
por vício grave, poderá causar prejuízo a parte ex adversa, bem como ao 
próprio sistema (SILVA, 2011). 
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A interpretação expansiva da norma constitucional que prevê a educação 

somente fornecida pelo ensino regular, em escola privada ou pública, foi que 

possibilitou o provimento do recurso pelo Relator, o qual acha que não é o Estado o 

único fornecedor dessa educação, podendo os pais escolher outro método para ensinar 

seus filhos e às suas custas, propiciando economia para o Estado. 

Não se pretende dizer com isso que o recurso que é admitido será, 

necessariamente, provido, ou seja, que o recurso que não tem vício e é admitido será 

provido no final, por ocasião do julgamento porque não conteve vício na 

admissibilidade. Mas admitir o seguimento de um recurso sopesando se o vício é grave 

ou leve e, depois, se tem repercussão geral, pode resultar no provimento desse recurso, 

prejudicando a própria sociedade como um todo. A mesma crítica se faz quando o STF 

deixa de conhecer recurso extraordinário, sob a alegação de que não houve ofensa à 

Constituição, nos termos colocados pela parte recorrente, pois juízo de mérito já fez ao 

dizer que não houve afronta à Constituição, motivo que ensejou o não conhecimento. 

Com essa posição, fica a dúvida se o Supremo Tribunal Federal está julgando os 

recursos extraordinários utilizando nova interpretação constitucional que, segundo Anna 

Luiza Buchalla Martinez, “não representa o afastamento dos métodos tradicionais de 

hermenêutica na busca do sentido e do alcance da norma jurídica visando sua aplicação 

aos casos concretos. Ela, na verdade, vem para complementá-los” (MARTINEZ, 2012). 

Complementando seu pensamento, a autora ainda explica: “O significado (isto é, 

a norma) é o resultado da tarefa interpretativa. Vale dizer: o significado da norma é 

produzido pelo intérprete. Por isso dizemos que as disposições, os enunciados,  os 

textos, nada dizem; eles dizem o que os intérpretes dizem que eles dizem [Ruiz e 

Cárcova]” (GRAU apud MARTINEZ, 2012). Por outro lado, ela chama a atenção para 

outro aspecto, dizendo que: 

Para a interpretação do Direito, considera-se insuficiente a mera leitura do 
texto legal, que constitui apenas o momento inicial deste processo intelectivo. 
Deve haver sua contextualização com a totalidade do ordenamento jurídico, 
além do conhecimento a respeito de sua finalidade. Nesse mister, ganha cada 
vez mais importância a questão dos princípios, tanto expressos como 
implícitos, que conferem harmonia ao nosso sistema jurídico (MARTINEZ, 
2012). 

 

Karl Larenz considera ser missão precípua do jurista a preocupação em 

salvaguardar os princípios do Estado de Direito, além de “evitar contradições de 

valoração indesejáveis ou que conduzam a ‘efeitos subsequentes’ gravosos em outros 
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domínios jurídicos”. O autor prossegue sua explicação, considerando que “a vinculação 

do legislador ordinário aos princípios do Estado de Direito e aos direitos fundamentais 

estabelecidos na Constituição confere à atividade decisória judicial e, ao mesmo tempo, 

à jurisprudência, uma “importância considerável em relação ao legislador” (LARENZ, 

1997, p. 269-271; 272). 

Na oportunidade, não se pode deixar de trazer a abordagem de Rizzato Nunes 

sobre a diferença entre princípio e valor, a fim, segundo ele, de buscar eliminar a 

confusão da linguagem jurídica entre esses dois conceitos, uma vez que se tem usado os 

dois “como se tivessem o mesmo conteúdo semântico”. O autor afirma o seguinte: 

 
Enquanto o valor é sempre um relativo, na medida em que “vale”, isto é, 
aponta para uma relação, o princípio se impõe como um absoluto, como algo 
que não comporta qualquer espécie de relativização. O princípio é, assim, um 
axioma inexorável e que, do ponto de vista do Direito, faz parte do próprio 
linguajar desse setor de conhecimento. Não é possível afastá-lo, portanto 
(NUNES, 2002, p. 5). 

 
Eros Grau faz uma observação em sentido contrário, ao dizer: “A esta altura 

desejo observar que princípio é um tipo de regra de direito. A afirmação de que seria 

mais grave violar um princípio do que violar uma norma consubstancia uma tolice”. 

(GRAU, 2014, p. 22 – grifo do original). Dessa maneira, ao analisar o funcionamento da 

interpretação, se conclui pela possibilidade de estar diante de normas com significados 

distorcidos, uma vez que dependem da forma como se buscam o alcance e o sentido da 

norma jurídica, o que justificaria as palavras de Eros Grau, ao prefaciar o livro Por que 

tenho medo dos juízes: “passei a realmente temer juízes que, usando e abusando dos 

princípios – lembro aqui a canção de Roberto Carlos, sem saber o que é direito, fazem 

suas próprias leis” (GRAU, 2013, p. 12 – grifos desta tese). 

Rizzatto Nunes afirma que “nenhuma interpretação será bem feita se for 

desprezado um princípio. É que ele, como estrela máxima do universo ético-jurídico,  

vai sempre influir no conteúdo e alcance de todas as normas”. O autor acrescenta que 

“essa influência tem uma eficácia efetiva, real, concreta. Não faz parte apenas do plano 

abstrato do sistema” (NUNES, 2002, p.19). 

Nuria Martín afirma que “nos territórios do Direito podemos dizer que existe um 

pensamento normativista ocupado na purificação de seus discursos, uma forma de 

pensamento único para o Direito que atribui uma plenitude de sentido para as normas do 

sistema jurídico”. A autora constata que, ao mesmo tempo, se nega que “os juízes em 



201 
 

 

 

seus atos de interpretação possam rebelar-se contra esses conteúdos purificados, 

evangelizados em nome da dogmática do Direito” (MARTÍN, 2005, p.11). 

Karl Larenz complementa o entendimento dos autores acima, explicando que 

““compreender” uma norma jurídica requer o desvendar da valoração nela imposta e o 

seu alcance. A sua aplicação requer o valorar do caso a julgar em conformidade a ela”. 

Esclarecendo esse ponto, diz sobre a necessidade de “acolher de modo adequado a 

valoração contida na norma ao julgar o “caso”” (LARENZ, 1997, p. 298). 

Com a análise afirmativa de Rizzatto Nunes e outros autores, se consegue 

entender a posição do Ministro Luis Roberto Barroso, no julgamento do homeschooling, 

ao dar a entender que, monocraticamente, deveria aplicar o princípio do pluralismo de 

ideias e da liberdade de escolha do modo de educar os filhos. A esse respeito Nunes 

afirma que “o princípio, em qualquer caso concreto de aplicação das normas jurídicas, 

da mais simples à mais complexa, desce das altas esferas do sistema ético-jurídico em 

que se encontra para imediata e concretamente ser implementado no caso real que se 

está a analisar” (NUNES, 2002, p.19). 

O autor comenta, ainda, que “o valor sofre toda a influência de componente 

histórico, geográfico, pessoal, social, local etc. E acaba se impondo mediante um 

comando de poder que estabelece regras de interpretação – jurídicas ou não. Por isso, há 

muitos valores e são indeterminadas as possibilidades de deles falar. Eles variarão na 

proporção da variação do tempo e do espaço, na relação com a própria história 

corriqueira dos indivíduos. O princípio, não. Uma vez constatado, impõe-se sem 

alternativa de variação” (NUNES, 2002, p.5). 

Ao verificar os ensinamentos de Nunes sobre princípios e interpretações, 

encontram-se as justificativas para realização desse trabalho, quando afirma o seguinte: 

Como é sabido, essa forma de interpretação do sistema jurídico recebe o 
nome de integração. Mediante esse instrumento o intérprete “preenche” a 
lacuna encontrada no sistema. Pois bem, pela leitura de ambos os dispositivos 
percebe-se que a legislação infraconstitucional acabou por apresentar um 
critério, que eleva ao equívoco de pensar que os princípios vêm por último no 
ato interpretativo-integrativo, quando o inverso é que é verdadeiro (NUNES, 
2002, p. 21;22). 

 
Pelas palavras de Nunes, Luis Roberto Barroso, o primeiro a votar o Recurso 

Extraordinário n° 888815/RS sobre homeschooling, deve ter encontrado o verdadeiro 

sentido do ensino domiciliar e construiu sua conclusão de permitir esse método, por 

considerar que está além das expressões constitucionais sobre a educação, como se pode 

depreender do trecho de seu voto: “Nenhum pai ou mãe faz essa opção, que é muito 
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mais trabalhosa, por preguiça ou capricho”. Sua afirmativa mostra haver razões 

relevantes e legítimas para que essa opção possa ser respeitada pela Constituição. O 

ministro também observou que a Constituição Federal não trata dessa questão de forma 

específica, mas refere-se apenas ao ensino oficial,  o  que  leva a  diversas  

interpretações (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n° 

888815/RS/2015). Essas razões relevantes para o ministro Barroso são confessadas da 

seguinte maneira pelos pais que pleiteiam esse modo de educar seus filhos: 

À medida que examinamos as ruínas educacionais ao nosso redor, a educação 
clássica e cristã parece uma ideia cujo tempo chegou. Na verdade, à luz da 
história, trata-se de um conceito cujo tempo chegou de novo. Mais e mais 
pais cristãos estão percebendo os fracassos da educação socialista moderna – 
e esses fracassos são monumentais. Esses pais estão desejosos de uma 
alternativa substantiva, testada antes e considerada boa. A educação clássica  
e cristã consiste nessa alternativa com exatidão (CALLIHAN; JONES; 
WILSON, 2017, p. 7). 

 
Ao mencionar a existência de diversas formas de interpretação com relação aos 

métodos de ensino, o Ministro Barroso ratificou, com certeza, a consolidação dos ideais 

do pós-positivismo, quando a Carta Magna de 1988 valorizou alguns princípios e 

incorporou-os, de forma implícita ou explícita, no texto constitucional. No entanto, há 

de se observar que os juízes, quando da análise e interpretação das normas 

constitucionais, precisam de um controle interno rígido, a fim de não cair em tentação 

de aplicar decisões com base apenas em sua conveniência. É preciso ter cuidado para 

não se recusarem casos trazidos pelas partes sob a alegação de que eles pretendem 

revisão de ofício de julgados anteriores, dos quais estão recorrendo. 

No Estado Democrático de Direito, o Poder Judiciário não pode fundamentar 

decisões em convicções pessoais, morais, religiosas etc., decidindo da forma que quiser. 

“A aplicação da lei não é uma opção do juiz. O senso de justiça de cada magistrado não 

constitui fundamento legítimo para motivação da decisão”. De semelhante 

entendimento, constata-se que no Estado Democrático de Direito, a justiça não pode ser 

medida “pela vontade de ninguém, nem pela do STF, pois todo juiz, ao decidir, precisa 

prestar contas do porquê sua decisão é a melhor para o caso, a decisão mais consentânea 

com o texto constitucional, bem como qual a sua principiologia” (NERY JUNIOR; 

ABBOUD, 2019). 

Opinião totalmente diferente trouxe, por sua vez, Francisco Rabelo Dourado de 

Andrade ao oferecer um resumo da evolução do processo e comentar que alguns 

autores, como Eduardo Cambi, afirmam que o ativismo judicial se coaduna com o 

Estado Democrático de Direito, pois faculta ao julgador criar o direito na hora do 
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julgamento, caso lhe falte resposta correta e objetiva para o caso que está sendo julgado 

(ANDRADE, 2015, p. 292-293). 

Para Eduardo Cambi, “a tarefa do juiz, ao preencher uma lacuna jurídica, ao 

considerar uma regra inconstitucional, ao concretizar um princípio jurídico ou mesmo 

ao formular uma política pública, para dar efetividade à Constituição, não se compara à 

atividade do legislador”. O mesmo autor considera que o Judiciário tem legitimidade 

para aplicar os direitos fundamentais de forma imediata, pois tem a legitimidade 

democrática e o contrário “seria ignorar a submissão do legislador à Constituição e ao 

papel da jurisdição constitucional na efetivação do Estado Democrático de Direito” 

(CAMBI, 2011, 270; 271). 

Assim é que o Judiciário precisa analisar as peculiaridades do caso concreto 

munido de instrumentos que indiquem a ausência do requisito extrínseco de 

admissibilidade daquele recurso posto à sua apreciação. E mais, necessário se faz 

verificar se a falta de qualquer um desses requisitos pode ser superada em nome do 

“vício leve”, interpretação subjetiva do magistrado para essa conclusão. 

Não foi à toa que Nunes chamou a atenção para o sentido da norma da Lei de 

Introdução e da regra do Código de Processo Civil, quando disse: 

O que está disposto é que se, uma vez buscada a saída para o problema 
concreto de lacuna nas normas do sistema, não se a encontre, ainda que por 
analogia, ou reconhecimento do costume jurídico (que é norma jurídica não 
escrita), então, aplicam-se os princípios. Não porque eles são o último, mas 
pura e tão somente porque são aquilo que resta quando não há norma alguma. 
(NUNES, 2002, p. 23). 

 

Não se quer dizer com isso, porém, que os juízes vão decidir pelo 

reconhecimento da invalidez de uma norma ou vão recusar-se a aplicar a referida norma 

sem apreciar a presunção de constitucionalidade dessa lei, por meio dos métodos de 

hermenêutica que têm à disposição e não por suas próprias convicções, as quais o 

levaram a pensar que aquela norma estava em desconformidade com a Constituição. 

Como quer Eros Grau: “Aos juízes incumbe à apuração da coerência, ou não, do texto 

de cada lei em relação à Constituição, decidindo no sentido de afirmar sua 

constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Nada mais” (GRAU, 2014, p. 20-21). 

“Não se pode olvidar que o sistema normado, cuja inauguração se dá com a 

Carta Constitucional, não está – não pode estar - “solto no ar”. E deve-se considerar 

também que o Texto Magno é um documento histórico, na medida em que é produzido 

por pessoas reais – entes políticos – em determinado contexto social de certa época. 

Quando dizemos “não está solto no ar”, estamos exatamente querendo colocar que 
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mesmo o Texto Constitucional tira sua determinação de princípios, princípios esses que 

são os mais abstratos e gerais de todos” (NUNES, 2002, p.24). 

A título de exemplo, vale reproduzir a crítica de Barroso e Ana Paula Barcellos 

apresentada por Anna Martinez sobre o uso desmedido do princípio da ponderação, nos 

seguintes termos: 

[…] no estágio atual, a ponderação ainda não atingiu o padrão desejável de 
objetividade, dando lugar a ampla discricionariedade judicial. Tal 
discricionariedade, no entanto, como regra, deverá ficar limitada às hipóteses 
em que o sistema jurídico não tenha sido capaz de oferecer a solução em tese, 
elegendo um valor ou interesse que deva prevalecer. A existência de 
ponderação não é um convite para o exercício indiscriminado de ativismo 
judicial. O controle de legitimidade das decisões obtidas mediante 
ponderação tem sido feito através do exame da argumentação desenvolvida. 
Seu objetivo, de forma bastante simples, é verificar a correção dos 
argumentos apresentados em suporte de uma determinada conclusão ou ao 
menos a racionalidade do raciocínio desenvolvido em cada caso, 
especialmente quando se trate do emprego da ponderação (BARROSO; 
BARCELLOS apud MARTINEZ, 2012). 

 
As decisões opostas emanadas do Supremo Tribunal Federal, produto, muitas 

vezes, do uso da ponderação dos princípios, pode provocar situações de incerteza e 

insegurança jurídica, pois fica difícil explicar tamanha diferença nos votos, cujos rumos 

vão definir. Luis Roberto Barroso mencionou a existência de vários princípios em seu 

voto no Recurso Extraordinário n° 888815/RS, como se depreende da leitura de parte do 

julgamento: 

O ministro citou vários princípios constitucionais importantes, entre eles os 
contidos nos artigos 205, 206 e 229, a serem aplicados no sentido do melhor 
interesse da criança e ressaltou que a Constituição coloca a família na frente 
do Estado no dever de prover educação. Para o relator, a ensino domiciliar é 
uma opção não vedada pela Constituição brasileira quando disse: “e a meu 
ver é expressamente ressalvada por atos internacionais relevantes como a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e pelo Pacto Internacional sobre 
Direitos Econômicos Sociais e Culturais” (BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Recurso Extraordinário n° 888815/RS). 

 
Acredita-se que o relator não esteja decidindo subjetivamente de acordo com seu 

senso de justiça, mas sim aplicando o direito, pois, se fosse de outro modo, cairia 

naquilo que Eros Grau atribui como “arbitrária formulação de juízos de valor”, a qual 

ele indica que “a segurança jurídica estará sendo despedaçada!” (GRAU, 2014, p. 22). 

Lenio Streck vai mais longe, ao discordar e escrever como amicus curiae ad hoc: 

“Assim, na medida em que não há precedentes nem jurisprudência no Brasil e cada 

ministro fixa teses (que acabam sendo leis com caráter geral), o voto cria uma ‘lei’ para 

introduzir o homeschooling” (STRECK, 2018). 
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4.2 A crítica streckiana sobre a discricionariedade das decisões judiciais 
 
 

Quem consegue acreditar e concluir ser o direito algo concreto e palpável, além 

de arrogar a si o conhecimento pleno de algum de seus ramos, pode parecer estar nos 

píncaros da glória. Porém, tal sentimento só se presta para aqueles que buscam uma 

formação mediana ou suficiente no sentido de, pelo menos, poder utilizá-lo nas 

pretensões postas em juízo. Ou, ainda, servir de ingresso para a participação em 

algumas discussões pouco profundas sobre assuntos jurídicos. 

No âmbito jurisdicional, se lida com modelos abertos de interpretação e 

conceituação indeterminada que ajudam na ampliação do processo de subsunção do fato 

à lei, através do livre poder de convencimento do juiz, ao realizar o exercício 

hermenêutico argumentativo e o uso da ponderação epistemológica que gera incertezas 

nos tribunais. Trata-se de situação a ser vivenciada ao ter de analisar cada caso concreto 

como único, tornando-se o preço a ser pago pela constante adaptação do direito às 

mudanças sociais em que a qualidade de adaptação dos princípios permite alcançar com 

mais eficiência (LÔBO, 2012, p. 56 apud MARQUES FILHO, 2018). A esse propósito, 

Inocêncio Mártires Coelho pensa da seguinte maneira: 

Não por acaso já se proclamou que essa disponibilidade de métodos e 
princípios potencializa a liberdade do juiz, a ponto de lhe permitir antecipar 
as decisões – à luz da sua pré-compreensão sobre o que é justo em cada 
situação concreta – e só depois buscar os fundamentos de que precisa para 
dar sustentação discursiva a essas soluções puramente intuitivas, num 
procedimento em que as conclusões escolhem as premissas e os resultados 
selecionam os meios. (COELHO apud MARTINEZ, 2012). 

 
O que precisa, porém, é ficar atento às decisões judiciais na maneira como o juiz 

se apreende da lei, pois, como alerta Eros Grau: “Isto é necessário afirmar bem alto: os 

juízes aplicam o direito, os juízes não fazem justiça! Vamos à Faculdade de Direito 

aprender direito, não justiça. Justiça é com a religião, a filosofia, a história”. E 

completa, dizendo: “explicitando: juízes decidem (=devem decidir) não subjetivamente, 

de acordo com seu senso de justiça, mas aplicando o direito (a Constituição e as leis)”. 

(GRAU, 2014, p. 19 – grifos do original). 

Passados diversos anos, com a experiência vivida nos mantos desse 

conhecimento, considerado como completo ou quase ideal, houve a oportunidade de 

compartilhar dos ensinamentos de Lenio Streck, nos tempos do pós-positivismo. Tal 

convivência deu condição de chegar à reflexão de que o direito vive uma eterna 

dialética que beneficia o réu, talvez com base na força do Estado, o qual sempre 
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demonstra ter a maioria contra os ideais do povo. Parece ser somente dessa maneira que 

o Estado consegue mostrar sua força, tornando-nos conscientes de que “uma decisão 

jurídica precisa encontrar uma conformação mais englobante, que dê legitimidade ao ato 

de força que o Estado realizará a partir dela” (STRECK, 2017a, p. 17). 

Diante desta primeira postulação e no cerne da reflexão trazida pelo autor, pode- 

se novamente perceber que o direito continua a ser carcomido pela política e o Estado 

falha quando não consegue alcançar ou manter a maioria contra o povo. Tal fato abre a 

possibilidade de se questionar a autonomia do direito, como um grande problema a ser 

resolvido, até se entender que o clamor popular não deve prevalecer diante das decisões 

judiciais. Entretanto, sabe-se que a lei é para todos, apesar de não ser aplicada 

igualmente, embora seja um dos pilares da democracia, a qual deveria prevalecer, 

inclusive, frente aos foros privilegiados. 

O estudioso, a partir das reflexões de Streck, vai se dar conta que não tinha a 

noção da moral como “predador predileto do direito” e que a autonomia do direito 

significa a possibilidade de ele se defender dos seus predadores. Qualquer um pode 

fazer o papel de predador, quando realiza a prestação jurisdicional diante de um caso 

difícil, o qual não tem resposta exclusivamente pelo direito, além de ter ciência e 

consciência de que o direito deve ser separado da moral (STRECK, 2017a, p. 32). 

Em função da complexidade da matéria, poderia traduzir-se como um caso 

difícil o Recurso Extraordinário nº 888815/RS do Rio Grande do Sul, tratar de pais 

buscando o reconhecimento jurídico de proposta de homeschooling ocorrido no 

município de Canela-RS, com os desdobramentos pertinentes à aplicação do direito. O 

Relator, Luiz Roberto Barroso, se manifestou em voto que admitiu a repercussão geral 

do referido recurso, nos seguintes termos: “No caso, discutem-se os limites da liberdade 

dos pais na escolha dos meios pelos quais irão prover a educação dos filhos, segundo 

suas convicções pedagógicas, morais, filosóficas, políticas e/ou religiosas”, numa clara 

demonstração de que o referido assunto não tem resposta exclusivamente pelo direito 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão inteiro teor Recurso Extraordinário nº 

888815/RS. Rio Grande do Sul, 2018). 

No dia 6 de setembro de 2018, o Ministro Luis Roberto Barroso votou a favor do 

homeschooling no Brasil com argumentos transcritos por Fred Pessoa, assistente de 

Lenio Streck, nos seguintes termos: “O Estado brasileiro é grande demais, ineficiente e 

aplica políticas públicas inadequadas e sem monitoramento; a educação básica é 

insatisfatória; o Estado é paternalista [...]” (STRECK, 2018). 
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Ao tentar identificar os fatores da crise contemporânea por meio da vasta obra 

jurídica de Streck, se depara com as palavras de Ernildo Stein, no Prefácio do livro 

Hermenêutica Jurídica e(m) crise, no qual o autor sustenta que “a crise do direito é a 

crise de fundamento”, que Streck mostra “através da crítica do paradigma que sustentou 

o direito até agora, introduzindo o paradigma hermenêutico-linguístico em que situa o 

direito e a todos a que com ele trabalham, no universo do sentido e da compreensão”. 

Stein afirma que “o direito se sustenta na palavra plena, produz sentido, dialoga na sua 

aplicação, desde que a hermenêutica nos mostrou que ‘somos um diálogo’” (STEIN, 

1999, p. 8-9; grifos do original). 

Na busca de aprofundar os conhecimentos e observar o pensamento de outros 

autores, em percursos os mais diversos possíveis, encontra-se Robert Alexy, defendendo 

que o direito e a moral são “complementares entre si”. Entretanto, o mesmo autor nega 

que “o Direito é subordinado ou secundário em relação à moral”, quando faz a “inter- 

relação entre discursos que considera apenas distintos, mas unidos na possibilidade e 

necessidade de sua racionalidade” (TOLEDO, 2017, p. 15). Alexy sofre crítica expressa 

de Streck, por ter mencionado que “não há uma co-originariedade entre Direito e Moral, 

mas apenas um vínculo necessário, constituído posteriormente, a partir daquilo que ele 

chama de pretensão de correção” (STRECK, 2013, p. 349), o que é inadmissível para 

um hermeneuta como Streck. 

Em resposta a questionamento feito sobre o positivismo, formulado por Diego 

Ribeiro, mestrando em Direito na Universidade Federal Fluminense (UFF) e editor do 

blog Tribuna do Jurista, cuja opinião sobre o positivismo está fundamentada como 

“algo complexo”, e afirmando que “Kelsen lembra positivismo”, Streck foi incisivo ao 

pontuar que os adeptos de Dworkin, assim como os positivistas exclusivos ou 

hermeneutas como ele, não admitem que “a moral possa corrigir o direito”, numa clara 

reprovação ao pensamento de Alexy (STRECK, 2017a, p. 21; 32). 

Streck formula essa reprovação, ao mencionar que “Alexy questiona justamente 

a relação entre direito e moral, afirmando que o Direito necessariamente levanta uma 

pretensão de correção, e essa pretensão compreende uma pretensão de correção moral”  

e conclui: “para Alexy, os casos difíceis não podem ser decididos por razões 

consideradas exclusivamente a partir do direito”. Segundo Streck, tal fato pode liberar  

o aplicador do direito a buscar respostas em cima de questões morais do discurso  

prático geral como costumes e justiça, provocando, segundo ele, decisões incorretas e 

injustas (STRECK, 2013, p. 350-351). 
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Com todos esses esclarecimentos e opiniões sobre conhecimentos e discussões, 

aprende-se a entender que o Estado desenvolveu um novo papel frente ao 

constitucionalismo, talvez impulsionado pela ampliação do acesso à Justiça e da 

garantia dos direitos fundamentais, os quais colocaram à vista da sociedade e dos 

operadores do direito a função hermenêutica deste último, chamando a atenção de que 

sua aplicação, com base em ponderações, deve ser admitida somente em caráter 

excepcional. 

Apesar da posição apresentada por Streck, vale a pena conhecer o pensamento  

de Juliana Januzzo dos Santos, ao tratar o princípio da adequação social, citando a 

seguinte postulação de Santiago Mir Puig: “Não se pode castigar aquilo que a sociedade 

considera correto [sem ferir a Constituição Federal]” (PUIG apud SANTOS, 2018). 

Logo adiante, a autora explica o seguinte: 

 
A partir de Hans Welzel o princípio da adequação social passou a ganhar 
muita força dentro do direito penal, mais especificamente dentro da teoria do 
delito (e da tipicidade). Desde então, condutas que são aceitas pela sociedade 
[e que não ofendam a CF], seja pelos costumes, folclore ou cultura, passaram 
a ser excluídas da esfera penal. Ainda que determinada conduta 
aparentemente seja típica (formalmente típica), estará no âmbito da 
atipicidade, uma vez que está amparada pela aceitação social, fora da seara  
do proibido (SANTOS, 2018). 

 
Em continuidade, a autora afirma que o princípio da adequação, assim como a 

sociedade, não é estático, propiciando que algumas condutas atípicas deixem de ser 

toleradas, como acontece quando se trata de crueldade com animais (Farra do Boi), por 

exemplo, e outras condutas que eram punidas deixem de ser, citando como exemplo a 

capoeira (SANTOS, 2018). 

Outra autora, Denise Cristina Mantovani Cera, define o princípio da adequação 

social como sendo “condutas que, embora formalmente típicas, porquanto subsumidas 

num tipo penal, são materialmente atípicas, porque socialmente adequadas, isto é, estão 

em consonância com a ordem social” (CERA, 2010). 

É preciso ficar claro que o referido princípio se destina ao legislador e não ao 

julgador, pois será ele quem vai revogar normas anteriores, as quais passaram a não ser 

mais toleradas, por serem objeto de reprovação social. Caso tal princípio fosse 

direcionado para o julgador, poderia cair na seara da discricionariedade da decisão desse 

julgador, o qual poderia enquadrar em seu julgamento descriminalizações de condutas 

típicas penais, as quais o legislador não revogou, mas que, na sua visão, poderiam ser 
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toleradas em nome da evolução social. E, ao atuar dessa forma, o magistrado fere o 

princípio constitucional da separação dos poderes, com perigo de inserir sua 

subjetividade e agir contrariamente à lei. Segundo Eros Grau: “Isso não significa que 

cada decisão seja matematicamente previsível, pois – além de o direito ser uma 

prudência – a lei é abstrata e geral, devendo ser interpretada e aplicada a cada caso” 

(GRAU, 2014, p. 20). 

Em comentário ao referido artigo de Denise Cera, Leandro Ribeiro traz 

explicitação de Fernando Capez, nos seguintes termos: 

É forçoso reconhecer que, embora o conceito de adequação social não 
possa ser aceito com exclusividade, atualmente é impossível deixar de 
reconhecer sua importância na interpretação da subsunção de um fato 
concreto a um tipo penal. Atuando ao lado de outros princípios, pode 
levar à exclusão da tipicidade (CAPEZ apud RIBEIRO, 2018). 

 
Já a crítica streckiana provoca a necessidade de se construírem condições para 

evitar o comprometimento da democracia representativa, que atribui ser o grande dilema 

contemporâneo. Ele destaca que se precisam criar essas “condições para evitar que a 

justiça constitucional (ou o poder dos juízes) se sobreponha ao próprio direito”, 

lembrando “que o direito não é – e não pode ser – aquilo que os tribunais dizem que é” 

[falácia do realismo] (STRECK, 2013, p. 244). O autor afirma, ainda, ser possível 

que, do mesmo modo que há o dever fundamental de justificar/motivar as 
decisões, existe também o direito fundamental à obtenção de respostas 
corretas/adequadas à Constituição. Há uma ligação umbilical entre esse dever 
fundamental e esse direito fundamental. A complementariedade entre ambos 
representa uma blindagem contra interpretações deslegitimadoras e 
despistadoras do conteúdo que sustenta o domínio normativo dos textos 
constitucionais (STRECK, 2017b, p. 687-688). 

 
Outro ponto importante a destacar, ainda que se corra o risco de apresentar uma 

visão simplificada sobre o cenário brasileiro, é o exercício da discricionariedade no 

âmbito do Poder Judiciário, que salta aos olhos, inclusive na área do direito penal, que 

lida com liberdade e privação dessa liberdade. Streck afirma que “trata-se da principal 

característica do positivismo jurídico, aparecendo mais explicitamente no contexto da 

‘descoberta’ da indeterminação do Direito” (STRECK, 2017c, p. 53). 

Adriano Japiassú chama a atenção para o problema da discricionariedade, 

quando menciona o processo de encarceramento no Brasil: “Parece que a opção pelo 

encarceramento em larga escala, como adotado no Brasil, é uma opção político-criminal 

brasileira, ou seja, um exemplo evidente de discricionariedade que tem se mostrado 

inadequado e danoso” (JAPIASSÚ, 2017, p. 72). 



210 
 

 

 

Já André Karam Trindade, ao discorrer sobre o assunto, comenta a advertência 

de Ferrajoli sobre o combate à discricionariedade decorrente do poder de disposição, 

estimulado, segundo Ferrajoli, pela técnica da ponderação, por implicar invasão de 

competência na esfera política, assim concluindo: “observa-se, neste contexto, que a 

discricionariedade judicial – seja ela concebida como aceitável, reduzível ou suprimível 

– deve ser controlada, nas sociedades democráticas, através de mecanismos idôneos que 

não permitam a produção de juízes decisionistas ou arbitrários” (TRINDADE, 2017, p. 

87-88). 

Luís Roberto Barroso, em seu voto-vista no Habeas Corpus nº 124.306/RJ sobre 

descriminalização do aborto, se realizado até o primeiro trimestre da gestação, para isso 

faz menção ao artigo 60, § 4º da Constituição Federal de 1988, para justificar que os 

direitos fundamentais são oponíveis às maiorias políticas. Expressa o entendimento, 

segundo ele dominante, de “que embora o dispositivo faça referência aos direitos e 

garantias individuais, o entendimento dominante é no sentido de que a proteção se 

estende a todos os direitos materialmente fundamentais” ( BARROSO, 2017). 

Pelo visto, Barroso entende que os direitos fundamentais funcionam como limite 

ao legislador e até mesmo ao poder constituinte reformador, dotados de aplicabilidade 

imediata e direta e autorizando, para proteger esses direitos, a atuação da jurisdição 

constitucional, no caso de ação ou omissão legislativa (BARROSO, 2017). Em que pese 

este entendimento do eminente jurista, não dispensa ser inexorável que os juízes, ao 

decidirem, saibam que têm de decidir pelo direito, deixando de lado sua opinião, suas 

próprias convicções, até porque a lei deve ser para todos, característica basilar da 

democracia no Estado Democrático de Direito. Segundo Streck: 

[...] é possível perceber, no âmbito da doutrina e da jurisprudência brasileira, 
defesas vibrantes de ativismos judiciais para “implementar” e “concretizar” os 
direitos fundamentais, tudo isso sempre retornando ao mesmo ponto: a ideia de 
que, no momento da decisão, o juiz tem um espaço discricionário no qual pode 
moldar sua “vontade” (STRECK, 2017c, p. 53-54). 

 
É preciso se considerar, também, que as pessoas mudam de ideia e, com isso, 

suas convicções, o que abala a segurança jurídica esperada por todos. O Direito não 

pode ser posto hoje de uma forma por um juiz e amanhã de outra forma por outro juiz; 

não se pode acreditar que um julgador se baseia em questões jurídicas e outro em 

questões justas e morais, pois a lei não está disponível para eles e para cada um. Tudo 

deve ser baseado na lei, na norma constitucional, por ser a regra da maioria e não na 

ideia individual de um ser humano com o dever de julgar e resolver os conflitos. 
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Sendo a Constituição a regra da maioria, ela precisa ser preservada e sua 

preservação depende de ser interpretada igualmente por quem por ela tem de decidir, 

embora fique difícil se explicar uma sociedade democrática com tantas desigualdades. 

Daí o papel do Poder Judiciário de falar por último, como a representação do custo da 

democracia. Se for assim, não se podem permitir seu mau uso e sua interpretação 

baseada na discricionariedade dos juízes e no clamor popular. 

O cidadão procura o Judiciário, geralmente, porque o Estado esteve inerte em 

garantir uma legislação regulamentadora ou se recuou frente a uma política pública que 

deveria implementar. Nessa situação, pode-se inferir que os juízes vão proferir suas 

decisões em cima do que as partes levaram para ser resolvido no conflito, limitando, de 

certa maneira concreta, seus poderes e impedindo o uso da interpretação discricionária. 

A propósito, Nunes manifesta o seguinte: 

Com efeito, a partir da segunda metade do século XX, a razão jurídica é uma 
razão ética, fundada na garantia da intangibilidade da dignidade da pessoa 
humana, na aquisição da igualdade entre as pessoas, na busca da efetiva 
liberdade, na realização da justiça e na construção de uma consciência que 
preserve integralmente esses princípios. Aliás, a própria tomada de 
consciência desses princípios é por si só, também, um princípio [...]. Se 
algum sistema jurídico, se alguma norma permitir o abuso, ela e ele hão de 
ser tidos como ilegítimos e inválidos. Esse o sentido posto por esses 
princípios universais ético-jurídicos (NUNES, 2002, p. 26). 

 
No entanto, não é esse o pensamento de Kelsen sobre o assunto, quando alega 

ser a teoria pura do direito uma teoria do direito positivo em geral, não estando afeto a 

uma ordem jurídica especial: 

É teoria geral do Direito, não interpretação de particulares normas jurídicas, 
nacionais ou internacionais. Contudo, fornece uma teoria da interpretação 
[…]. Quando a si própria se designa como “pura” teoria do direito, isto 
significa que ela se propõe garantir um conhecimento apenas dirigido ao 
Direito e excluir desse conhecimento tudo quanto não se possa, 
rigorosamente, determinar como Direito (KELSEN, 2000, p. 1). 

 
Kelsen critica o desenvolvimento da ciência jurídica tradicional, no decurso dos 

séculos XIX e XX, alegando que ela se revela claramente quão longe está de satisfazer à 

exigência da pureza. Também critica a jurisprudência, ao afirmar que ela “tem-se 

confundido com a psicologia e a sociologia, com a ética e a teoria política” (KELSEN, 

2000, p.1). 

Não se pode esperar que a argumentação jurídica possibilite a resolução de todos 

os conflitos, pois não se deve esquecer que ela pressupõe o poder discricionário e que 

esse poder não deve ter vez nas decisões. Conforme postula Eros Grau: “O intérprete 

está vinculado pela objetividade do direito. Não a minha ou a sua justiça, porém o 
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direito. Não ao que grita a multidão enfurecida, porretes nas mãos, mas ao direito” 

(GRAU, 2014, p. 20 – grifos do original). 

Streck ressalta que “a teoria da argumentação jurídica tenta ‘racionalizar’ o 

processo de aplicação do direito a partir da ponderação dos princípios, o que acaba por 

alargar ainda mais o coeficiente de incerteza e incontrolabilidade do resultado da 

decisão judicial” (STRECK, 2013, p. 348). De acordo com a teoria hermenêutica 

jurídica de Streck, os juízes devem decidir por princípio, e não por política, destacando 

a rejeição “de que a decisão jurídica se envolva com rearranjos institucionais”. 

(STRECK, 2017a, p.17). 

Com base nessas postulações, Streck conclui que “decidir por princípio, para 

mim, exclui discricionariedade”. O autor ainda afirma que, “mesmo quando não há 

regras explícitas previstas para resolver determinado caso concreto, os juízes ainda 

assim estão vinculados a outros padrões normativos: os princípios jurídicos” (STRECK, 

2017a, p. 22; 25). Por outro lado, Engisch, citado por Alexy, reconhece o seguinte: 

As próprias leis em todos os ramos do direito [são] atualmente construídas de 
modo que os juízes e a Administração Pública não ordenam e fundamentam 
suas decisões por meio da subsunção a rígidos conceitos jurídicos cujo 
conteúdo se revela, com certeza, por meio da interpretação, mas têm de 
valorar autonomamente e decidir como colegisladores (ENGISH apud 
ALEXY, 2017, p. 24). 

 

Marcelo Pereira de Almeida critica a posição brasileira por ter se afastado do 

sistema garantista. 

No desenvolvimento da pesquisa, permitiu-se observar que, nos últimos anos, 
a legislação brasileira cada vez mais se afasta do paradigma garantista, 
conforme constatado na análise do conteúdo das constantes reformas da 
legislação processual. Estas ampliam consideravelmente os poderes dos 
juízes, prestigiando cláusulas abertas, condução da instrução probatória de 
modo oficioso, controle de adaptação dos procedimentos e, principalmente, 
limitação ao acesso do sistema recursal, com o aumento da necessidade de se 
preservar segurança jurídica e celeridade ao processo, utilizando-se a força da 
jurisprudência como principal instrumento de apoio a este intento, sem, 
contudo, traçar diretrizes para construir de modo legítimo as decisões 
judiciais que servirão de paradigma (ALMEIDA, 2013, p. 13). 

 

Marcelo Pereira de Almeida destaca a seguinte peculiaridade da teoria de 

Kelsen: 

Uma peculiaridade da teoria kelseniana com relação às outras teses 
positivistas diz respeito à explicação atribuída à origem e à força da norma. 
Enquanto para as demais teorias positivistas, as normas justificam-se por 
emanarem do Estado, Kelsen vai propor que a norma jurídica é criada por 
determinadas pessoas autorizadas para tanto (Poder Legislativo) por outra 
norma ou por outras normas anteriores que formam a Constituição, a qual 
estabelece a competência e procedimento para a criação de normas gerais. 
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Mas as normas da Constituição também devem buscar fundamento de 
validade em outra regra final e superior, uma norma pressuposta, denominada 
norma fundamental, que constitui o vértice da pirâmide kelseniana. Ela 
confere validade ao ordenamento jurídico e determina o dever de se conduzir 
como a Constituição prescreve (ALMEIDA, 2013, p. 23). 

 
A este propósito, Streck faz uma comparação perfeita que se encaixa no tema 

quando diz: “Assim como o tradutor não pode traduzir da forma que quer, o juiz, como 

tradutor do sistema, também não”. O autor justifica seu pensamento nos seguintes 

termos: “estamos preocupados com a democracia, enfim, com a preservação dos direitos 

fundamentais” (STRECK, 2017a, p. 29). Daí, não esconder sua preocupação, também, 

com o aumento da jurisprudência, ao afirmar o seguinte: 

 
Dia a dia aumenta, perigosamente, o direito “jurisprudencial” em nosso país. 
O próprio direito processual penal está jurisprudencializado. Isso fragiliza a 
lei e fortalece a jurisprudência [...]. É claro que devemos, urgentemente, 
reforçar a doutrina, para que esta passe a influenciar a jurisprudência [...]. A 
doutrina tem a função de dizer como deve ser a interpretação e a aplicação do 
direito [...]. Por outro lado, a judicialização da política e o crescimento do 
papel do Judiciário acomodou a doutrina, que passou apenas a “acatar” 
posicionamentos judiciais (STRECK, 2017a, p. 13; 17; 18; 21). 

 
Almeida (2013, p. 16) critica o uso aumentado dos precedentes e demonstra que 

a aplicação da norma resultante do precedente vem gerando “arbitrariedades judiciais 

pela adoção de filtros superpostos para fazer valer o precedente sumulado, 

principalmente dos tribunais superiores”, razão pela qual o autor vê a participação do 

amicus curiae como uma segurança juntamente com o contraditório, os quais são 

capazes de diminuir a discricionariedade judicial e o déficit de legitimidade desse 

modelo de imposição dos precedentes. 

Um exemplo flagrante dessa prática pode ser verificado no julgamento pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF), em outubro de 2017, da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade proposta pelos partidos Solidariedade, Partido Progressista e 

Partido Social Cristão, que visava à obrigatoriedade de o Congresso decidir sobre a 

prisão preventiva e as medidas cautelares contra parlamentares da Câmara e do Senado, 

cuja relatoria ficou a cargo do ministro Edson Fachin, ao ser vencido pela maioria, 

quando votou contra essa obrigatoriedade. O resultado beneficiou o senador Aécio 

Neves, com o apoio de seus pares, acarretando a não prevalência da decisão da Justiça. 

O senador foi restabelecido em seu mandato e foram derrubadas as proibições feitas 

pela Corte, tais como impedir sua saída noturna e ter seu passaporte recolhido. 
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Tanto a Advocacia Geral da União quanto a do Senado entendiam que a decisão 

judicial não deveria ter afastado o senador do mandato, pois somente isso é possível 

quando deputados e senadores são pegos em flagrante da prática de crime inafiançável, 

o que não era o caso, fazendo com que as medidas tomadas pelo STF fossem 

inconstitucionais. 

Esse caso suscitou debates de vários juristas como Streck, o que lhe motivou a 

escrever artigo apontando as medidas adotadas pelo STF como fragilizadoras do 

Direito, ao dizer: “no caso, o STF reescreveu as formas de suspensão de mandato e 

‘prisão’ de parlamentar”. O autor narra que, juntamente com Pedro Serrano, varou a 

madrugada à procura de permissão constitucional para o STF suspender mandato de 

senador e proibir saída noturna e ambos não a encontraram (STRECK, 2017d). 

Na apresentação do livro de Streck, Hermenêutica Jurídica E(M) Crise, Eros 

Grau se refere também à fragilização do Estado, numa crítica muito apropriada ao 

cenário jurídico vivido atualmente, comentando o seguinte: 

Ora, obtida a fragilização do Estado, todos os seus produtos passam a exibir 
as marcas dessa fragilização [...] Penso podermos afirmar que, se de um lado 
o capitalismo já não padece do temor da contestação social, os executivos já 
não têm pejo de violar as constituições e de violar as exigências de harmonia 
entre os poderes. A América Latina tem sido profusa e generosa em 
exemplos... (GRAU, 1999, p. 13-14). 

 
Numa feliz comparação, Streck sintetiza, de forma simples, a maneira que a 

Corte Constitucional encontrou de legislar por seus próprios pares, com base na teoria 

chamada por ele de “empirista”, ao comentar que “é sempre mais fácil fazer emenda 

constitucional com três votos do que com 3/5 do parlamento em votação em dois turnos 

e bicameralmente”. Da mesma forma, ao criticar os fóruns de enunciados, como o 

Fonacrim, por exemplo, dizendo que “fazem tabula rasa de artigos do CPC e da própria 

Constituição Federal”, o autor lança a seguinte pergunta: “por que deveríamos nos 

surpreender com decisões contra o texto da Constituição Federal proferidas pela 

Suprema Corte?” (STRECK, 2017d). 

Com relação aos artigos do Código de Processo Civil, entre eles, mais 

especificamente o artigo 371, Streck conseguiu, com suas críticas, que o relator do 

projeto na Câmara recebesse sugestões sobre os problemas criticados, contribuindo para 

a democracia. Chegou a dizer que o CPC era uma “opção de um Código do século XXI 

por algo próprio do século XIX”, ao se referir, por exemplo, ao livre convencimento dos 

juízes, especialmente em torno dos artigos 10, 371, 489 e 926, sem abrir mão de esses 

dispositivos estarem sustentados por uma “teoria da decisão jurídica” e da construção de 
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conceitos que impeçam o CPC de ir ao encontro do jurisprudencialismo (STRECK, 

2016, p. 11-12). 

Em aula no doutorado em Direito da Universidade Estácio de Sá, no dia 5 de 

outubro de 2017, Streck falou que “se a política e a moral constroem o direito, temos 

que ter cuidado para eles não desmancharem a obra”. Essa referência foi feita quando o 

autor abordou que o positivismo pensa que pode separar direito e moral e acaba errando, 

pois possibilita que os julgadores coloquem seus pressupostos morais no momento da 

decisão. Para ele, o positivismo hermenêutico é o único que pode ser utilizado pelo juiz, 

além do positivismo ético, que pode vir a obrigá-lo. 

Almeida aponta que o juiz poderia usar sua discricionariedade para decidir caso 

o texto desse margem a mais de uma interpretação. “Havia a crença de que o legislador 

seria onisciente e onipotente, capaz de unificar todo o direito, a partir do racionalismo 

fundacionista, radicado na tradição europeia, esta, sedimentada em códigos planejados e 

estáveis” (ALMEIDA, 2013, p. 25). 

Por outro lado, o autor sustenta que se houvesse inexistência de padrão 

normativo previamente determinado, o juiz poderia decidir de acordo com sua 

discricionariedade, gerando uma concepção equivocada de discricionariedade judicial, 

contribuindo para o arbítrio judiciário. Vejamos: 

Os casos em que a decisão judicial não poderia ser submetida a uma regra 
jurídica clara e pré-definida também não eram bem solucionados no âmbito 
do positivismo jurídico clássico, pois, nesses casos, denominados hard cases, 
o dogma positivista impunha ao juiz o poder discricionário para decidir do 
melhor modo que lhe parecesse, na ausência de um padrão normativo 
previamente determinado. Assim, os conceitos jurídicos indeterminados 
foram confundidos com atos discricionários, o que gerou a equivocada 
concepção de discricionariedade judicial. Isso contribuiu para o arbítrio 
judiciário, pois representou a rejeição da força negativa dos princípios e a 
utilização da ponderação para solução dos casos difíceis (ALMEIDA, 2013, 
p. 26-27). 

 

Em artigo intitulado “Novos caminhos para a solução de litígios fiscais”, 

Riscado Junior aponta os motivos pelos quais não se desenvolveu a transação em 

matéria fiscal, elegendo a desconfiança em meios alternativos ao Judiciário, como 

primeira hipótese e o princípio da indisponibilidade dos créditos tributários, como 

segundo fator. Ele defende o desenvolvimento de institutos de processo administrativo 

para tornar ainda mais concreto o direito ao devido processo legal, quando afirma: 

“Nesse ponto, que se permita um excurso acerca do princípio da inasfastabilidade do 
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acesso ao Poder Judiciário para reclamar de lesão ou ameaça a direito (art. 5º, inciso 

XXXV, da Constituição)” (RISCADO JUNIOR, 2007, p.137). 

O autor ressalta que as dificuldades para o Judiciário resolver os litígios são 

evidentes, reconhecendo a necessidade de adoção de formas alternativas de resolução de 

conflitos. “A tutela prestada pelo Judiciário é legítima por ser resultante do due process 

of law, mas cabe ao estado, por ordem do constituinte, conferir à tutela prestada, por 

meio do processo administrativo, alternativo ao judicial, a mesma característica de 

legitimidade”. Conclui sua assertiva, levantando a seguinte questão: “Ora, se a 

sociedade se convencer de que o processo administrativo é efetivamente lídimo, justo e 

democrático, não caberia rever o âmbito do princípio da inasfatabilidade?”. Para ele, “os 

métodos alternativos de solução de litígios dependem, precipuamente, da aproximação 

entre cidadania e Estado. Promovem, efetivamente, civismo e Democracia” (RISCADO 

JUNIOR, 2007, p.137; 140). 

Na primeira parte do livro Hermenêutica e jurisdição: diálogos com Lenio 

Streck, ele aborda a crise do ensino jurídico e comenta sobre Alexandre de Morais Rosa, 

ao perguntar em coluna do Conjur, “de que modo se poderia ensinar direito processual 

depois da Operação Lava Jato?”. A seguir, tece o seguinte comentário: “Alexandre 

assume, ao meu sentir, uma dose de realismo jurídico, porque volta o seu enfoque para  

o modo de lidar com isso que está aí. É praticamente uma tese da teoria política, uma 

vez que se preocupa mais com ‘quem vai decidir’, e não ‘como decidir’”. Quanto ao 

sentido das teses realistas, Streck manifesta que “nelas, vemos que o direito se realiza, 

mesmo, de verdade, na decisão jurídica. Alexandre e eu estamos preocupados com a 

democracia. Desprezamos decisões discricionárias e arbitrárias” (STRECK, 2017a, p. 

12). Na oportunidade, Streck cita as palavras de Aury Lopes Junior: 

 
Vejo o realismo processual desvelado por Alexandre [Morais da Rosa] como 
acertadíssimo e com o qual me identifico plenamente. Sim, essa é a vida como 
ela é no processo penal. Ele desvela toda a complexidade dos fatores 
psicológicos (e até fisiológicos) que afeta a tomada de decisão e a forma de ver 
o mundo externada na sentença. Ele está correto. Essa é a doença. Feito o 
diagnóstico, vem Lenio para nos dizer: sim, mas não pode ser assim e não 
podemos aceitar isso!! Não me interessa essa realidade medíocre do 
decisionismo, do decido-conforme-a-minha-consciência-e-dane-se! Com ela 
não podemos pactuar! Então está certo Lenio quando radicaliza na cruzada 
contra os espaços impróprios da discricionariedade judicial (bem desvelado por 
Alexandre) e propõe uma hermenêutica constitucional levada a sério para 
remediar essa doença (LOPES JUNIOR apud STRECK, 2017a, p. 12-13). 
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Talvez por isso, André Karam Trindade tenha afirmado que “o legislador 

promoveu uma revolução paradigmática no modo de produção das decisões jurídicas”, 

por ocasião da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, ao se referir à 

supressão do livre convencimento do juiz, de delimitar os elementos de uma 

fundamentação válida e, também, ao exigir que a jurisprudência dos tribunais seja 

estável, coerente e íntegra, a fim de que constituísse “uma teoria da decisão judicial 

democrática” (TRINDADE, 2016, p. 17). 

O ministro Luís Roberto Barroso deu continuidade a ataque ao ministro Gilmar 

Mendes no Jornal da Cidade on line, em 2 de novembro de 2017, cuja discussão havia 

iniciado na semana anterior, declarando o seguinte: “A lógica de um juiz não pode ser a 

do amigo/inimigo, mas sim a do correto, justo e legítimo. O poder, inclusive o de juízes 

e tribunais, não existe para proteger amigos e perseguir inimigos, mas para servir ao 

bem e à justiça. Juiz que faz favores transaciona com o que não lhe pertence” (JORNAL 

DA CIDADE ONLINE, 2017). 

Voltando à declaração do ministro Barroso na ocasião do voto-vista, no Habeas 

Corpus nº 124.306/RJ, verificamos sua afirmação sobre estar se baseando na teoria dos 

direitos fundamentais de Robert Alexy e na violação do princípio da proporcionalidade, 

entre outras razões, para fazer a interpretação conforme a Constituição dos artigos 124 e 

126 do Código Penal e excluir, no caso julgado, a criminalização do aborto realizado até 

o primeiro trimestre de gestação. 

Barroso fez questão de deixar claro que é legítima a reprovação moral desse tipo 

de procedimento por grupos religiosos ou por quem quer que seja: “Todos têm o direito 

de se expressar e de defender dogmas, valores e convicções. O que refoge à razão 

pública é a possibilidade de um dos lados, em um tema eticamente controvertido, 

criminalizar a posição do outro” (ROSSI, 2016). Eis mais uma justificativa do Relator 

ao dar provimento ao mérito do recurso do homeschooling, após ter superado a deserção 

processual e o reconhecimento da repercussão geral. O Estado pode defender seus 

dogmas da mesma maneira, mas tem de respeitar a liberdade de escolha de modos de 

agir diferentes. A vontade de educar os filhos em casa, provendo os meios para tanto, 

por si só, já justificaria os motivos apontados pelos defensores do homeschooling, frente 

aos direitos constitucionais assegurados aos cidadãos. Não se pode confundir, porém, a 

mistura de liberdade com ativismo judicial e discricionariedade. 

Talvez por isso, Streck advirta sobre a presença de uma estrutura discricionária 

no uso dos princípios através da ponderação, em casos duvidosos, na medida em que 
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incorporam elementos externos ao direito, pertencente ao discurso prático geral e 

destaca: 

Na medida em que a proporcionalidade só “é chamada à colação” quando 
necessário um juízo ponderativo para os casos difíceis – uma vez que para os 
casos simples “basta” a dedução/subsunção – caberá ao intérprete a tarefa de 
“hierarquizar” e “decidir’ qual o princípio aplicável no caso conflito/colisão 
[...] E a discricionariedade não se relaciona bem com a democracia [...] a 
ponderação, no fundo, vem servindo mais para legitimar decisões 
pragmaticistas do que para resolver, efetivamente e qualitativamente, os 
problemas que a concretude apresenta ao direito (STRECK, 2013, p. 353; 
354; 363). 

 
A dita violação ao princípio da proporcionalidade pode significar uma porta 

aberta para se modificar a lei originariamente criada pelo Poder Legislativo, por meio 

das convicções individuais do julgador, originariamente do Poder Judiciário, numa 

quase semelhança à influência da Bíblia na comunidade cristã, a qual, dependendo da 

linha cristã daquele que a interpreta, abre possibilidade de diferentes interpretações, 

algumas adequadas e outras não. Não se pode pretender embasamento na teoria de 

Alexy, pois o mesmo afirma que “nenhum princípio é realizado ilimitadamente” 

(ALEXY, 2017, p. 28). Mesmo parecendo considerações iguais que se baseiam no 

princípio da liberdade de expressão, geram confusão naqueles desprovidos de 

conhecimentos sólidos sobre o assunto e, como consequência, provoca uma insegurança 

jurídica generalizada. Neste sentido, Fonseca; Lima (2018, p. 35) consideram o 

seguinte: 

A decisão que foge a uma teoria hermenêutica instalada na constituição é 
como um poema de Manoel de Barros [...], isto é, uma poesia cujo 
significado é inteligível somente pelo seu autor e cada leitor 
idiossincraticamente eleja o que ela venha a emanar, que pode ser simples 
autoridade, justeza ou violência. 

 
Novamente trazendo o pensamento dos mencionados autores, percebe-se que “a 

tradução de um pensamento gera um novo pensamento, contudo o ato interpretativo 

pode e deve ser normatizado, controlando os sentidos que se possam denotar do 

discurso”. Destacam, porém, “que nem se quer afirmar que a liberdade do julgador 

esteja mecanizada, portanto, ‘sem liberdade’, tão somente que o resultado da 

interpretação não pode ser uma criação distinta do que o signo da norma preconiza, sob 

pena de transformar liberdade em arbítrio” (FONSECA; LIMA, 2018, p. 36; 37). 

Para fundamentar sua argumentação, os autores apropriam-se do pensamento de 

Lúcia Santaella, no sentido de que o interpretante traduzirá o signo anterior em outro da 

mesma natureza, assim ocorrendo no caso de ideologias, experiências, ou quaisquer 

subjetividades, porque tira dos demais indivíduos a possibilidade de crítica 
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(SANTAELLA apud FONSECA; LIMA, 2018, p. 37). Portanto, justificam a pesquisa 

feita com o fim de combate da ideologia particular do julgador, interpretante, na 

atividade judicial. Para eles, os jurisdicionados não têm possibilidade de participar e 

ingressar na significação “que os fatos e o direito em debate serão submersos no ato 

decisório, tornando-se impenetrável aos destinatários do discurso” (FONSECA; LIMA, 

2018, p. 37). 

 
4.3 O pamprincipiologismo52 streckiano e seu desdobramento na realidade 

brasileira 

 
Com base na situação brasileira, Streck demonstra também preocupação com as 

condições históricas em que o conhecimento é produzido. Refere-se à nossa realidade 

como sendo “cruel” e, ao enfrentar o problema da “discricionariedade à brasileira”, 

alega tratar-se de “estado de exceção hermenêutico ou estado de natureza 

hermenêutico”. Complementa seu pensamento com o seguinte comentário: “Aqui, 

infelizmente, não é possível vislumbrar a diferença entre discricionariedade e 

arbitrariedade. O pamprincipiologismo é a maior prova disso. Os juristas do Brasil não 

têm limites. Os tribunais não têm limites. O céu é o limite hermenêutico” (STRECK, 

2017a, p. 30). Da mesma forma e com a mesma abordagem de Streck, Fonseca e Lima 

(2018, p. 35) afirmam que “não diz a Constituição que o juiz é a voz da ideologia 

dominante”. 

Identicamente se deve criticar o fato de alguns julgadores valorizarem o clamor 

popular na hora dos julgamentos, se afastando do direito, ainda que alegando se basear 

em princípio constitucional, com o fim de satisfazer a ânsia popular do desejo pelas 

decisões favoráveis a esse clamor, podendo, também, acarretar decisões discricionárias, 

permeadas pelas próprias convicções desses julgadores. Aliás, esse foi um motivo forte 

que levou os magistrados a pedirem veto de alguns artigos do Novo CPC, no que não 

foram atendidos pela presidente, não conseguindo, assim, permanecer com o livre 

convencimento nas decisões e impedir a presença da coerência e da integridade no 

ordenamento jurídico, como escreveu André Karam Trindade (2016, p. 17-18). 

 
 

52 Expressão cunhada por Streck para designar um fenômeno que ele atribui como “uma verdadeira 
fábrica de princípios”, usada pela comunidade jurídica para justificar decisões discricionárias, provocando 
fragmentação na aplicação judiciária dos princípios (STRECK, 2017c). 
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Um exemplo recente e conhecido da influência desse clamor foi a derrubada da 

liminar pela Primeira Turma do STF, ao decidir a volta à prisão do goleiro Bruno, 

mesmo tendo ele conseguido um habeas corpus no início do ano, concedido pelo 

próprio STF, com base no argumento de que a condenação do goleiro não havia sido 

confirmada em segunda instância, permitindo, assim, o recurso em liberdade. O 

argumento principal que embasou a ordem de voltar ao cárcere se deu porque ele havia 

sido condenado pelo Tribunal do Júri e alguns ministros do STF entenderam que a 

sentença poderia ser executada imediatamente, por se tratar de caso especial. O clamor 

popular desse caso foi abordado em reportagem do jornal O Globo nos seguintes 

termos: 

Bruno permaneceu preso em razão da gravidade dos delitos, do temor 
causado na sociedade e da necessidade de resguardar a paz social. A defesa 
vinha recorrendo, alegando que a manutenção da prisão sem julgamento na 
segunda instância era uma antecipação da pena. Marco Aurélio concordou ao 
conceder a liminar. Argumentou que o clamor social não pode ser suficiente 
para justificar a prisão preventiva. O ministro também afirmou que Bruno é 
réu primário e tem bons antecedentes (BRÍGIDO, 2017). 

 
Sabe-se que a sociedade clama por decisões representativas de uma ciência 

exata, sem variáveis, fugindo totalmente ao caminho que deve ser percorrido pelo 

direito, mas também não se deve deixar a interpretação servir de justificativa de 

decisões que deveriam se pautar na norma constitucional e que acabam sendo produto 

do decidir pelas próprias convicções do julgador ou levado pelo clamor popular. 

O Ministro Marco Aurélio, na época em que concedeu a liberdade ao goleiro, foi 

duramente criticado, como noticiou o jornal Extra-Globo, após entrevistar o ministro 

que se justificou: “nem sempre nós concebemos harmonia com os anseios sociais. Às 

vezes, o Supremo tem que ser contra o majoritário. É função dele tornar prevalecente a 

ordem jurídica, e foi o que eu fiz. Claro que a minha posição não foi politicamente 

correta” (EXTRA-GLOBO, 2017). 

Dentre 22 comentários referentes àquela notícia, dois se destacaram, a fim de 

embasar a opinião representativa do clamor popular, a qual, muitas vezes, consegue 

reverter uma situação jurídica em uma politicamente correta, como se depreende: 

Agora sim, a Justiça foi feita! Ainda bem que o maluco do Marco Aurélio foi 
voto vencido! (Celia Maria Pontes). 
O bom senso imperou desta vez. Inacreditável a soltura do goleiro. 
Felizmente o mal foi reparado. A decisão do ministro Marco Aurélio foi uma 
afronta aos brasileiros, a Constituição, ao bom senso coletivo. Ainda bem que 
o erro será corrigido. Não é possível entender o que levou o ministro Marco 
Aurélio a decidir pela liberação de uma pessoa que cometeu crimes bárbaros. 
Além de estar ligado ao crime em si, deixou o próprio filho em situação 
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vulnerável. Claro que ele tem que retornar ao presídio [Vera Ferreira] 
(BRÍGIDO, 2017). 

 
Lenio Streck afirmou que se deve resistir a esse clamor, na crítica feita à 

fragilização do direito, quando escreveu sobre o caso Aécio Neves, admitindo um grau 

de conservadorismo constitucional ao defender que “o Direito deve ter um grau de 

autonomia. Deve resistir ao clamor das ruas. E da mídia. Se ele for predado pela política 

ou moral, já não é Direito” (STRECK, 2017d). Isso não significa dizer, porém, que não 

haja uma aproximação do direito e da moral nas sociedades modernas, altamente 

pluralistas, onde a constituição passou a ser um espaço para reflexões e de partida para 

mudanças de paradigmas, ainda que não autorizados, mas sim, baseados na vontade 

daquele que proferirá a decisão final. Cárcova externa a seguinte opinião sobre o 

assunto: 

Sem dúvida, na atualidade, as discussões clássicas aparecem ressignificadas 
em função dos fenômenos de índole diversa aunque, com frequência, 
enraizados. Por uma parte, é o da crescente demanda do sistema político, 
respeito de um maior protagonismo judicial e, por outra, um notório aumento 
da complexidade social e, consequentemente, da extensão e variedade dos 
problemas que são submetidos à decisão dos juízes (CÁRCOVA,1996, p. 
313). 

 
Nunes afirma que “a lei é um instrumento importante de desenvolvimento e 

controle social, ou seja, a lei é o meio utilizado para o controle social e através dela se 

definem quais caminhos deverão ser seguidos pelo corpo social ou parte dele. É através 

da lei que o Estado opera transformações econômicas, distribui (ou não) melhor a renda, 

gera novos direitos e obrigações, modifica hábitos e atitudes, aumenta o grau de 

liberdade e reprime. Enfim, a lei tem capital importância no controle social” (NUNES, 

1991, p. 11). 

Ao comentar sobre o caso do homem que ejaculou em uma mulher dentro do 

ônibus, em São Paulo, no qual se discutia o seu enquadramento em estupro ou 

contravenção penal, Lenio entendeu um punitivismo para além do ordenamento e 

afirmou: “Sempre veremos o mundo a partir da moral, e é por isso que só há uma saída; 

o Direito impede que falemos o mundo simplesmente e somente pela moral”. E 

embasou sua crítica, dizendo: “uma vez mais, fomos tentados a corrigir as insuficiências 

ou as demasias do Direito por nossas próprias apreciações morais. Direito das ruas e 

direito das redes. Eis a pressão” (STRECK, 2017e; grifo do autor). 
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Já Luis Roberto Barroso defende posição oposta, quanto ao uso dos princípios, 

para quem, tem força normativa que libera o intérprete da “mera subsunção”, quando 

afirma: 

A inserção dos valores no direito foi percebida especialmente por intermédio 
dos princípios, que se multiplicaram nas constituições e assumiram eficácia 
normativa. Com normas dotadas de conteúdo predominantemente finalístico, 
ficou claro que a atribuição do intérprete não poderia ser reduzida a mera 
subsunção. Mesmo em casos de aplicação de regras, a interpretação 
subsuntiva mostrou-se insuficiente, uma vez que os fatos devem ser reunidos, 
selecionados e interpretados, assim como as normas pertinentes, construídas 
em linguagem cada vez mais aberta (BARROSO, 2008, p. 5.). 

 

O Ministro Luis Roberto Barroso defende a total liberdade do intérprete para 

arranjar a solução de problemas jurídicos, ao discorrer sobre as Grandes transformações 

do direito contemporâneo e o pensamento de Robert Alexy. O Ministro afirma que “ao 

longo do século XX, consolidou-se a convicção de que em uma grande quantidade de 

situações, a solução para os problemas jurídicos não se encontrará pré-pronta no 

ordenamento jurídico. Ela terá de ser construída argumentativamente pelo intérprete” 

(BARROSO, 2017). 

Entretanto, não se pode entender com esta afirmação que a liberdade seja total, 

longe de todas as valorações de que se necessita para as decisões judiciais, como mostra 

Alexy ao dizer: “o aplicador se deve orientar em um sentido juridicamente relevante de 

acordo com valorações moralmente corretas”. O autor, porém, chama a atenção de que 

“seria um erro deduzir que, na medida em que essas são necessárias, há um campo livre 

para convicções morais subjetivas do ou dos aplicadores do Direito” (ALEXY, 2017, p. 

26). 

Luis Roberto Barroso decidiu reconhecer a repercussão geral do Recurso 

Extraordinário n° 888815/RS que trata do homeschooling, asseverando que o debate 

daquele recurso: 

[...] apresenta repercussão geral, especialmente do ponto de vista 
social, jurídico e econômico: (i) social, em razão da própria natureza 
do direito pleiteado, tanto que previsto no art. 6º, caput, c/c art. 205, 
da Constituição, como direito de todos e meio essencial ao exercício 
da cidadania e à qualificação para o trabalho; (ii) jurídico, porque 
relacionado à interpretação e alcance das normas constitucionais que 
preveem a liberdade de ensino e o pluralismo de ideias e concepções 
pedagógicas (art. 206, I e II, da CRFB/1988), bem como à definição 
dos limites da relação entre Estado e família na promoção do direito 
fundamental à educação; e (iii) econômico, tendo em conta que, 
segundo os estudos acima citados, o reconhecimento do 
homeschooling poderia reduzir os gastos públicos com a educação”, 
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sem mencionar que aquele recurso não reunia as condições de 
prosseguir para o STF, em virtude do não pagamento das custas 
estaduais do preparo, perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS). 

 
Talvez se entenda ser um meio termo a afirmação de Streck de que “a teoria do 

direito precisa encontrar uma forma de avaliar as decisões de modo que seja possível 

dizer quando uma decisão se apresenta melhor que a outra para o caso, no sentido de dar 

legitimidade ao uso do poder coercitivo pelo Estado” (STRECKa, 2017, p. 17). No 

entanto, não se pode desprezar que “escolher o Direito é escolher que não temos mais 

escolhas – temos decisões. Esse é o busílis. Decisões adstritas ao e fundamentadas no 

Direito. Não na moral, não na política, não na economia, enfim, não em seus  

predadores externos” (STRECK, 2017e; grifos do original). 

Talvez por isso, o Ministro Teori Zavascki, por ocasião do voto no Plenário 

Virtual do mesmo Recurso Extraordinário nº 888815/RS, que trata do homeschooling, 

tenha adotado posição diametralmente oposta à de seu colega Luis Roberto Barroso, ao 

não admitir o recurso, quando asseverou o seguinte: 

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em razão da deserção, ante o não 
recolhimento das custas estaduais. Interposto o agravo do art. 544 do CPC, o 
Min. Roberto Barroso, relator, converteu-o em recurso extraordinário, que 
submete ao Plenário Virtual para análise da repercussão geral da matéria 
constitucional (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS). 

 
Embora o Ministro tenha negado seguimento ao Recurso Extraordinário n° 

888815/RS, foi vencido, não sem antes ter dito: 

Não se nega a importância da questão constitucional objeto da impetração. 
Todavia, tanto o agravo do art. 544 do CPC, quanto o próprio recurso 
extraordinário, não atendem aos pressupostos legais de admissibilidade, o  
que inibe o reconhecimento da repercussão geral, a teor do art. 323 do RISTF 
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão inteiro teor Recurso 
Extraordinário nº 888815/RS, 2018). 

 
Robert Alexy pode, também, traduzir um pouco de sua preocupação para 

diferenciar liberdade total de julgamento com valorações morais subjetivas, ao 

mencionar a noção de democracia de R. Zippelius no seguinte sentido: “A ideia da 

democracia supõe que o maior número de pessoas possível deve participar na 

determinação do modelo social, e que o juiz, como representante dessa comunidade, 

deve seguir as ideias que prevalecem nela”. Traz, também, outra noção, no sentido de 

que “não devem ser indiferentes ao aplicador as convicções daqueles em cujo nome 

fala, já que, se decide como juiz, sua decisão é pronunciada ‘em nome do 
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povo’”(ZIPPELIUS apud ALEXY, 2017, p. 38). E por último, o que disse J. Rödig, ao 

asseverar que: “o juiz não [pode] decidir [...] somente com base na capacidade de extrair 

logicamente conclusões válidas” (RÖDIG apud ALEXY, 2017, p. 38). 

Há de se ter uma posição, ainda que oposta a outra, baseada em estudos 

científicos e na verdadeira hermenêutica jurídica, pelo menos equilibrada, coerente, 

justificada nos métodos de interpretação e não imposta pelos tribunais, como critica 

Streck, ao se referir à tese do realismo jurídico como sendo “a tese de que o direito é 

aquilo que os tribunais dizem que é”, ou seja, “uma teoria empirista sobre a qual não se 

tem qualquer controle”, para chegar à conclusão de que “o direito é aquilo que, ao fim e 

ao cabo, o STF estabelece. E, pior: estabelece direito novo, para além do que diz a 

Constituição” (STRECK, 2017d). 

O Ministro Marco Aurélio, na mesma votação, admitiu a repercussão geral, 

justificando-se de que a falta de preparo, aquela que motivou o voto contrário de Teori 

Zavascki, não tinha sido alcançada pela preclusão e que a mesma questão poderia ser 

examinada no Pleno do STF, por ocasião em que examinaria os pressupostos de 

recorribilidade gerais e específicos do Recurso Extraordinário n° 888815/RS (BRASIL, 

Supremo Tribunal Federal, RE 888815/RS). 

Para Streck, a causa do surgimento do direito novo pelos juízes e tribunais se 

apoia “em uma doutrina que trabalha o direito a partir de uma baixa densidade teórica”. 

Por isso afirma com veemência: “quero deixar claro, aqui, que minha tese sobre o 

direito, e a teoria da decisão tem a fenomenologia hermenêutica como sustentáculo” 

(STRECK, 2017a, p. 14). E arremata: “sou jurista, não filósofo moral. Ofereçam 

perguntas e minha resposta será jurídica. E assim deve ser a do Judiciário. Os 

fundamentos segundo os quais uma decisão jurídica será certa ou errada devem ser 

jurídicos, nunca extrajurídicos” (STRECK, 2017e). 

Na verdade, os críticos desse modelo atual de decisões tipo – decido de acordo 

com as minhas próprias convicções – denunciam a ideia real de que muitas vezes as 

decisões dos tribunais ignoram as próprias leis e até a jurisprudência, na medida em  

que, cada vez mais, os tribunais buscam legislar as lacunas deixadas pelo Legislativo. E, 

o que é pior, a primeira instância acaba se espelhando na forma de julgar das instâncias 

superiores, principalmente do STF e reproduzem o comportamento da Corte, como 

sendo exemplar e o único válido, mesmo contendo vícios. 

Com essa certeza, ocorrem mudanças de entendimento da jurisprudência 

histórica do STF, acarretando insegurança jurídica na medida em que se passa a 
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depender da visão da maioria dos ministros daquela Corte, como se eles representassem, 

de fato e de direito, a vontade da sociedade, ainda que julgando contra o direito. 

Na judicialização, o Poder Judiciário atua além de sua competência, mas 

baseado na lei e no ativismo, o Judiciário atua além da legislação, sem nenhum respaldo 

da lei. Eles julgam com suas posições pessoais subjetivas. Lenio questiona: 

Mas o que comumente faz o neoconstitucionalista? Desvirtua a ponderação 
alexyana (advertindo que ela também não consegue resolver a questão da 
vontade de poder), simplesmente escolhendo o “valor” que lhe interessa, 
relegando o outro, ou outros. Ora, um juiz não pode impor aos 
jurisdicionados os seus próprios valores, não pode construir sua decisão com 
base em argumentos de política. Isso não é ser democrático. O campo de 
atuação do juiz deve ser o normativo (STRECK, 2014). 

 

Recentemente, o STF forneceu, também, exemplo na área tributária, com relação 

ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS), ao permitir a restituição 

do imposto excedente da margem do valor agregado no regime da substituição 

tributária, descaracterizando, dessa forma, o próprio instituto da substituição, além de 

aumentar o trabalho da fiscalização. O relator, ministro Edson Fachin, justificou a 

mudança dizendo: “Arrecadar sem fiscalizar no Estado Democrático de Direito não me 

parece que seja uma prerrogativa e sim um privilégio que coloca em segundo plano o 

Estado Constitucional dos contribuintes” (MIGALHAS, 2017). 

Ocorre que a Constituição Federal aborda a restituição no regime de substituição 

tributária, exclusivamente quando não ocorre o fato gerador, em seu artigo 150, § 7º, o 

que foi modificado pela simples mudança de entendimento da corte constitucional, após 

a espera de 13 anos para o julgamento do Recurso Extraordinário n° 593.849, sem a 

preocupação de se verificar os resultados danosos que advirão. Aliás, na ocasião do 

julgamento, o ministro Gilmar Mendes advertira em seu voto: “na questão da 

interpretação desse dispositivo, a mim me parece que o elemento chave é este: será que, 

depois de ter de fazer a avaliação de cada operação, vai fazer sentido ainda a 

substituição tributária?” E prossegue o ministro Gilmar Mendes em seu voto: “então, a 

mim me parece que esta é a questão chave: não estamos apenas mudando a 

jurisprudência, podemos estar tornando inútil a própria mudança constitucional. É essa a 

minha preocupação” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 

593.849 Minas Gerais, 2018). 

As mudanças oriundas da Corte Constitucional provocam um estado de alerta 

permanente nos diversos ramos de atividades econômicas e financeiras, por exemplo, 

construindo a impressão de que se trata de um jogo e que as regras podem variar a cada 
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mudança de olhar da maioria dos ministros, contrariando, dessa forma, o “recado para 

um país de juristas-torcedores”, dado por Lenio Streck ao asseverar: “ser jurista implica 

compromissos: quem acha normal ganhar um jogo com gol de mão, não pode, depois, 

queixar-se de perder o jogo com gol de mão”. Ele lembra, também, que “quem escolhe 

o Direito faz, ao mesmo tempo outras escolhas implícitas que são originárias da 

primeira. Há um custo inescapável. Escolhendo-se o Direito, escolhe-se também abrir 

mão de se portar como torcedor” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso 

Extraordinário nº 593.849 Minas Gerais, 2018). 

O ministro Gilmar Mendes não ficou indiferente ao perigo que a restituição do 
ICMS no regime da substituição tributária pode provocar, quando fez a seguinte 
comparação: 

Usa-se Skype ou WhatsApp para fugir da telefonia; e, logo, não se fazer 
incidência de ICMS. Portanto, estamos aqui a desarrumar um sistema que 
funciona. E não é o momento de “acender fósforo para ver se tem gasolina no 
tanque”. É essa a minha ponderação (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Recurso Extraordinário nº 593.849 Minas Gerais, 2018). 

 
Embora tenha votado pelo desprovimento do Recurso, não constituiu a maioria, 

razão pela qual a mudança de jurisprudência foi aprovada por 7 x 3 no acompanhamento 

do voto do Ministro Relator, Edson Fachin (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 

Recurso Extraordinário n° 593.849 Minas Gerais, 2018). 

Caso mais grave ocorreu recentemente, quando o Ministro Alexandre de  

Moraes, relator de um inquérito que apura notícias falsas contra o Supremo Tribunal 

Federal, censurou a Revista Crusoé e o site O Antagonista, em episódio envolvendo o 

Presidente do STF, Dias Toffoli, antes de verificar se as notícias veiculadas pelos  

órgãos citados eram fake news ou não. Entrevistado pela Folha Press em Lisboa, 

Portugal, no dia 22 de abril de 2019, o Ministro se defendeu com a seguinte 

justificativa: “Você não pode prejudicar a honra de uma pessoa quando há, como houve 

neste caso, uma nota oficial da Procuradoria-Geral da República, que dizia que não 

tinha conhecimento de nenhum documento [com uma citação a Dias Toffoli] como 

argumenta a publicação” (MIRANDA, 2019). 

A matéria jornalística se referia a um apelido como era conhecido o Ministro 

Dias Toffoli, quando era Chefe da Advocacia Geral da União, de 2003 a 2010, no 

Governo Lula, informado por Marcelo Odebrecht em documento entregue por ele à 

Lava Jato, em Curitiba, contido em e-mail datado de 2007. O referido documento nem 

mesmo continha informações de quaisquer irregularidades praticadas pelo Ministro Dias 

Toffoli. O mais importante desse episódio é o fato de a Procuradora-Geral da República, 
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Raquel Dodge, ter afirmado no dia 16 de abril que teria arquivado o inquérito e, no 

mesmo dia, o Ministro Alexandre de Moraes haver dito que a medida não tinha respaldo 

legal, numa clara demonstração de que a medida adotada por ele estava correta, mesmo 

não estando como admitiu mais tarde, e a da Procuradora estar errada, como se sabe ter 

sido correta, em virtude de existir tal documento e a imprensa ter veiculado informação 

verdadeira (MIRANDA, 2019). 

Em relação à primeira instância, a situação parece pior, principalmente após se 

criarem as denominadas metas no Poder Judiciário, quando, então, as decisões 

começaram a proliferar no atacado, comprometendo a própria prestação jurisdicional, na 

medida em que as estatísticas têm como base o número de sentenças prolatadas, 

independentemente da qualidade das mesmas e dos próprios fundamentos, sem contar 

que é possível se verificar se as decisões sofrem mutações, dependendo de quem seja o 

autor e de quem seja o réu. 

O fortalecimento dos precedentes judiciais para a resolução das demandas de 

massa já desperta um olhar crítico relacionado ao contexto das decisões proferidas no 

atacado. Rodrigues Netto (2008, p. 19), ao examinar a primeira aplicação pelo STJ do 

mecanismo de recursos especiais repetitivos formulou o seguinte questionamento: “é 

possível aplicar a técnica do julgamento por atacado de recursos especiais repetitivos 

quando o recurso paradigma não é conhecido?”. 

Em sua tese de doutoramento, Almeida (2013, p. 14) aponta a necessidade do 

exame de alguns aspectos das tendências neoliberais percebidas no Brasil, a partir da 

década de 1990, com intuito de fomentar a economia e atender ao mercado. Para o 

processualista: 

Essas considerações se mostram necessárias para atingir a finalidade 
proposta, na medida em que há uma tendência incontestável no ordenamento 
brasileiro de fortalecer os precedentes judiciais para a solução de conflitos de 
massa, não com a preocupação de formar uma decisão judicial que seja capaz 
de proporcionar a solução adequada da contenda, e sim para otimizar a 
atividade jurisdicional numa perspectiva de eficiência quantitativa 
(ALMEIDA, 2013, p. 14). 

 

Já, em relação à mutação nas decisões, com a qual o cidadão comum não é 

agraciado, temos uma recente, a qual, em nome de prerrogativas do cargo, o presidente 

da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), Jorge Picciani, e seus 

colegas de parlamento, Edson Albertassi e Paulo Melo, não tiveram seus cabelos 

cortados, nem usaram o uniforme dos presos – camisa verde e calça azul – durante sua 
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permanência de 24 horas na Cadeia Pública de Benfica, no Rio de Janeiro, do dia 16 a 

17 de novembro de 2017. 

Na ocasião, foi noticiado (WERNECK, 2017) que a Secretaria de Administração 

Penitenciária justificou ter poupado os três presos, por considerar as prerrogativas que 

detém e por serem deputados estaduais, numa posição rebatida pelo professor da 

Pontifícia Universidade Católica (PUC), Manoel Messias Peixinho, para quem eles 

tinham de ser submetidos às regras, ao afirmar que o foro privilegiado não autoriza que 

as autoridades administrativas descumpram as regras. 

Oportunas as palavras de Streck, ao comentar o caso daquele estuprador de São 

Paulo, que se encaixam perfeitamente no caso da prisão dos três parlamentares como se 

vê: 

Ora, é evidente que as palavras são plurívocas, dotadas de caráter retórico 
inclusive no Direito Penal. Acontece que, descontada a retórica, permanecem 
limites, que têm consistência diferente no Direito Penal na comparação com 
outras áreas. Por quê? Simples: serve para evitar a “criatividade” na hora em 
que o jurista for tentado pela moral. Um estelionato não vira  homicídio, 
assim como um estupro, que exige violência e é considerado hediondo, 
obedece a limites hermenêuticos de atribuição de sentido. 

 
[...] meu ponto é que a legitimidade para determinar a punição adequada a 
determinado ato pertence ao Direito, não à moral pessoal de cada um. E nem 
à moral da voz das ruas e das redes, as Eríneas contemporâneas (STRECK, 
2017e). 

 
Em relação ao processo, Lenio Streck atribui um papel fundamental à doutrina 

ao dizer: 

Não consigo conceber que o problema do processo seja visto como um jogo, 
pelo qual o advogado deve ficar atento até mesmo à roupa que o juiz veste,  
ao time que torce, etc. [...] Minha preocupação é com os necessários 
constrangimentos que a doutrina deve fazer aos julgadores [...] uma decisão 
jurídica precisa encontrar uma conformação mais englobante, que dê 
legitimidade ao ato de força que o Estado realizará a partir dela. E essas 
regras devem estar estabelecidas antes (STRECK, 2017a, p. 16-17). 

 
Streck fala também que “em grande parte das vezes, a postura do juiz depende 

muito mais da visão que ele tem da função do processo, do que, propriamente, da 

demanda posta a julgamento”. O mesmo autor conclui que “a Justiça e o Judiciário não 

podem depender da opinião pessoal que juízes e promotores tenham sobre as leis ou 

fenômenos sociais, até porque os sentidos sobre as leis (e os fenômenos) são produtos 

de uma intersubjetividade, e não de um indivíduo isolado” (STRECK, 2017a, p. 199- 

200). 

No direito brasileiro, fica claro que o Poder Judiciário, com base na doutrina, 

também muda as regras do Poder Legislativo, como aconteceu com a decisão da 4ª 
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Turma do STJ, em 14 de novembro de 2017, ao decidir, por unanimidade, que cabe 

agravo de instrumento em alegações de incompetência, mesmo que o artigo 1015 do 

novo Código de Processo Civil não preveja isso em seu rol taxativo (CANÁRIO, 2017). 

Numa interpretação extensiva e com base na doutrina de Freddie Didier Junior, 

um dos juristas que escreveu o anteprojeto do Código, os julgadores entendem que a 

incompetência do juízo deveria ser resolvida imediatamente, não devendo esperar a 

apelação, que pode demorar muito. Por isso, aplicaram a analogia da convenção de 

arbitragem, prevista no artigo 1015 do CPC, para ser aplicada na incompetência do 

juízo (MEDEIROS NETO, 2017). 

Rodrigo Becker e Victor Trigueiro, ao escreverem sobre o rol taxativo de 

hipóteses do agravo de instrumento chamam a atenção sobre a criatividade do Judiciário 

no alargamento desse rol, ao comentar o seguinte: “A criatividade pode levar e tem 

levado a muitas outras situações. Daí se pergunta: o Superior Tribunal de Justiça deverá 

regulamentar todas as situações em sede de recurso especial repetitivo para evitar o 

problema da identificação da preclusão?” E concluem: "Certamente a intenção do 

legislador não foi deixar esse espaço interpretativo de um rol normativo, notadamente 

porque, quando quis fazê-lo, o fez de forma expressa, autorizando o intérprete a 

estender hipóteses previstas em lei” (BECKER; TRIGUEIRO, 2017). 

Os autores trazem a advertência de Pablo Romão sobre a interpretação extensiva 

no caso do artigo 1015 do CPC, nos seguintes termos: “Atribuir sentidos inexistentes ou 

extrapolar significados semânticos sob a justificativa de interpretação extensiva 

equivale a conferir caráter exemplificativo ao rol, ainda que sob outro arranjo ou 

fundamento” (BECKER; TRIGUEIRO, 2017). 

Ao que parece, as regras estabelecidas variam de acordo com a posição tomada 

pela maioria em determinado momento, não impedindo que essa posição seja trocada 

tão logo se tenha outros interesses. Um exemplo recente foi a invocação da decisão do 

Supremo Tribunal Federal referente ao senador Aécio Neves ser estendida para os 

deputados estaduais presos e afastados de seus mandatos, Jorge Picciani, Paulo Melo e 

Edson Albertassi, o que acabou por revogar a prisão dos três e determinar o retorno aos 

seus mandatos, após votação pelo Poder Legislativo sobre decisão do Poder Judiciário. 

O senador Romero Jucá, ao comentar a decisão do Supremo Tribunal Federal em 

relação ao caso Aécio Neves, assim se pronunciou na tribuna: 

Sem mandato inviolável não há democracia que se sustente. A democracia é 
o regime dos direitos. Respeito os poderes, mas entendo que nenhum poder é 
maior do que o outro. Portanto, entendo que o poder guardião da Constituição 
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não é o STF. O STF interpreta a Constituição, mas o guardião é quem escreve 
a Constituição para que seja seguida pelos outros dois poderes (CALGARO; 
MODZELESKI, 2017). 

 
A portaria de abertura do inquérito que o Ministro Dias Toffoli mandou instaurar 

para apurar fakes news contra o STF teve os seguintes comentários: 

[...] não detalha quais fatos ou supostos crimes cometidos contra os 
magistrados e parentes deles serão alvos de investigação. É raro abertura de 
inquérito de ofício determinado por ministro do STF. 
[...] 
Antes de anunciar a iniciativa o presidente do Supremo destacou que não 
existe democracia sem Judiciário e sem imprensa livres e que não há 
Suprema Corte no mundo que produza tanto quanto a brasileira (REVISTA 
BRASIL 247, 2019). 

 
 

As opiniões do senador e do Presidente do Supremo Tribunal Federal, por si sós, 

já demonstram a crise por que passa o Brasil, numa necessidade de cada poder 

prevalecer sobre o outro, em nome de interpretação extensiva, aplicação do princípio da 

proporcionalidade, ponderação, razoabilidade, mutação constitucional e tudo o mais que 

carregue em seu interior um caráter de discricionariedade como suporte de legitimidade 

de decisão do decido-como-acho-melhor e decido-antes-e-depois-fundamento-a- 

decisão. 

Salta aos olhos a fragmentação do direito na sociedade contemporânea e a 

disputa pela melhor tomada de decisões, tanto do Poder Judiciário quanto dos poderes 

Legislativo e Executivo, tentando perpassar a disputa entre os poderes, a qual nem 

sempre resulta em produto adequado para ser consumido pela sociedade. 

Não existe uma resposta certa em direito, mas sim a conformação de cada 

pergunta embasada em uma das teorias que tentam explicar o direito à luz de quem 

prega a teoria que melhor lhe convém. A atuação do Poder Judiciário considerada a 

partir de suas decisões, algumas totalmente fora dessas teorias e outras com base nelas, 

mas moldadas à vontade e à opinião do julgador, provoca dúvidas nos jurisdicionados e 

na comunidade social, fazendo com que não se confie na Justiça e se pense que a 

decisão judicial é realizada dependendo de quem está a esperá-la. 

Da mesma forma, a junção de direito e moral e a objetividade do direito ficaram 

sem explicação lógica, à medida que cada um traz um conceito pessoal e próprio do que 

seja cada instituto, tudo a depender da formação dos valores individuais, inerentes a 

cada pessoa, seja ela incluída no mundo jurídico ou não. 
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A visão do que seja uma democracia oriunda do constitucionalismo, a qual se 

estreita no Estado Democrático de Direito, se contrapõe ao visível autoritarismo político 

e ao ativismo judicial sem limites e critérios, estes totalmente contrários ao estado 

democrático. No entanto, percebemos a utilização sem freios do decisionismo 

proveniente do ato de vontade do julgador, o qual parece não ter controle e se expande 

ainda mais com a judicialização da política, sempre com a justificativa da garantia dos 

direitos fundamentais para os cidadãos. 

Os legisladores, produto de uma democracia representativa, acabam por não 

legislar para quem lhes colocou lá através do voto, fazendo crescer uma conduta de 

mudança legislativa pelo Poder Judiciário que a história contará no que vai dar, 

inclusive da sustentação, cada vez mais forte, de decisões baseadas nas próprias 

convicções dos julgadores, comprometendo a própria democracia. 

A utilização de cargos políticos, como um todo, muitas vezes serve para a 

prática da corrupção, evasão de divisas e lavagem de dinheiro e para a conclusão de 

manobras para aprovação de projetos favoráveis àqueles que compram tais vantagens 

patrimoniais indevidas. Isso projeta na sociedade uma insegurança e um desconforto 

generalizado, capazes de desestruturar os pilares do Estado Democrático de Direito. 

Assim, só resta a luta pela aplicação e interpretação do direito nos moldes que 

favoreça a credibilidade na Justiça e que, de algum modo, se possa desenhar a 

construção de uma teoria da decisão, tão falada por Streck, com critérios e limites, 

vetores próprios de uma democracia constitucional, que deve ser forte a ponto de não 

permitir a interferência dos juízes e dos tribunais em seus julgamentos. Concluindo,  

vale a pena trazer as palavras de Streck extraídas de sua obra Compreender direito: nas 

brechas da lei: 

Democracia se faz a partir de responsabilidade política. Direito é um conceito 
interpretativo e é aquilo que é emanado pelas instituições jurídicas, sendo que 
as questões a ele relativas encontram, necessariamente, respostas nas leis, nos 
princípios constitucionais, nos regulamentos e nos precedentes que tenham 
DNA constitucional, e não na vontade individual do aplicador. Portanto, 
direito não é moral. Não é religião. Não é futebol. Não é política (STRECK, 
2015, p. 122). 

 
 

Vencida esta etapa de análise crítica sobre a discricionariedade das decisões 

judiciais é chegado o momento da apresentação das conclusões que decorrem da 

pesquisa realizada. 
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CONCLUSÃO 
 
 

Em virtude do problema proposto para essa pesquisa - A superação da deserção 

pela relevância da matéria educacional é uma forma de ativismo judicial ou uma forma 

de acesso à justiça garantida pelo Supremo Tribunal Federal? – ao iniciar esta 

conclusão, impõe-se, mais uma vez, retomar que esta tese de doutorado teve como 

objeto de estudo o Recurso Extraordinário nº 888815, com origem no Rio Grande do 

Sul, no qual se discutiu a possibilidade de o ensino domiciliar, geralmente conhecido 

com o nome de homeschooling, ser considerado como meio lícito de cumprimento, pela 

família, do dever de prover a educação. 

Como explicado inicialmente, este trabalho teve como objeto o tema da 

superação da deserção, vício formal causado, como visto no caso concreto, pelo não 

recolhimento de custas judiciais, com o fundamento de que a matéria em questão (a 

educação, e mais precisamente, o homeschooling), o que, pela sua relevância, 

justificaria a superação do vício processual. 

A matriz interdisciplinar revelou-se na construção de capítulos envolvendo um 

diálogo entre a educação e o direito. Neste contexto, o caso do homeschooling serviu de 

pano de fundo para o desenvolvimento do estudo que relacionou o tema da superação da 

deserção, delimitado na perspectiva do ativismo judicial, da judicialização da política, 

do acesso à justiça e da efetividade do processo. 

Logo, os estudos pertinentes à tese de doutoramento, como demonstrado, estão 

contextualizados na linha de pesquisa Acesso à Justiça e Efetividade do Processo na 

área de concentração Direito Público e Evolução Social, do Programa de Pós- 

Graduação em Direito da Universidade Estácio de Sá. 

Considerando que o objetivo geral foi realizar um amplo estudo de caso do 

Recurso Extraordinário nº 888815/RS, investigando se a possibilidade de superação da 

deserção pela relevância da matéria educacional caracterizaria um ativismo judicial ou 

uma forma de acesso à justiça, nesta conclusão, para fins de exposição, opta-se por uma 

apresentação dialogada com cada um dos objetivos específicos apresentados, que, ao 

seu turno, guardam relação direta com cada uma das sessões primárias desenvolvidas na 

tese. 

Como conclusões sobre o objetivo específico “a” (compreender o papel da 

educação na formação do indivíduo e sua inserção na sociedade, o direito à educação e a 

proposta do homeschooling no Brasil) destaca-se o cumprimento do referido objetivo 
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por intermédio do capítulo 1 da tese, intitulado “A EDUCAÇÃO E O 

HOMESCHOOLING: O PAPEL DA EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DO 

INDIVÍDUO, O DIREITO À EDUCAÇÃO NO BRASIL, E A DISCUSSÃO ACERCA 

DO ENSINO DOMICILAR”. 

Neste capítulo a pesquisa proporcionou a oportunidade de conceituar o direito à 

educação e confrontar, ao longo da história do pensamento ocidental, as diferentes 

perspectivas filosóficas acerca da ideia de uma educação institucionalizada na escola, ou 

desenvolvida em casa. 

Nessa exploração teórica, foram verificados os conflitos quanto aos diversos 

modelos da educação, em especial quanto à educação formal prestada por instituições 

de ensino, e quanto à educação dada pelos pais ou pela comunidade. 

Na perspectiva filosófica, tal questão, como visto, se fez presente na história da 

humanidade, desde a contribuição de Comenius, em sua Didactica Magna e o caso 

examinado no Brasil apenas retomou a tradição de discussões acerca do papel da 

educação na formação do indivíduo, e do papel da família e do Estado nesta formação. 

Na ordem constitucional brasileira foi possível perceber o destaque atribuído 

para o papel formativo da educação, tanto no desenvolvimento das pessoas, quanto de 

toda sociedade, através do preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho. 

A educação, enquanto direito fundamental, humano e social, pode ser 

considerada um bem comum a toda a humanidade, pois tem o condão de levar as 

pessoas a conquistar dignidade e preparo para a vida cotidiana, condições inerentes à 

vida em sociedade. Quando consideramos a diferença de culturas nos diversos países, 

não se consegue avaliar sua importância com os mesmos parâmetros em quaisquer 

sociedades, mas é facilmente constatável que todas as pessoas precisam buscá-la, 

independentemente do tipo de sociedade onde vivam, contribuindo, assim, para 

considerá-la, com certeza, como direito fundamental para o homem. 

A Educação nos cenários de globalização e desenvolvimento econômico 

conduziu a pesquisa para uma análise sob o prisma humanitário à luz das teorias da 

Justiça. Percebeu-se que, em geral, as leis do mercado global ditam os rumos para onde 

deve caminhar a educação. Conclui-se que a educação tem sido fortemente impactada 

pela onda da globalização, principalmente quando os gestores públicos ou a iniciativa 

empresarial pretendem transformá-la em mero instrumento para veiculação de uma ótica 

neoliberal fundada na utilização econômica de seus princípios. 
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A educação, quando pensada na perspectiva da dignidade e da capacidade de 

pensar em si mesmo, se revelou como tema de grande relevo. A educação, na 

perspectiva da formação do indivíduo, é uma condição formadora das estruturas 

essenciais desse indivíduo, inclusive mental e fazer a ligação da dignidade como 

coparticipe do processo de desenvolvimento. 

Quando vista enquanto direito de todos, a educação pode ser entendida na 

dimensão do seu papel formativo e essencial para que indivíduo e sociedade atinjam 

graus de emancipação e felicidade necessários à dignidade humana. Com base no que 

foi apresentado, deve ter o indivíduo a colaboração da sociedade para que a educação 

lhe seja oferecida. Esse fato, no entanto, não pode isentar o Estado de conceder os 

instrumentos necessários para sua concretização, incluindo os recursos financeiros, 

ainda que ultrapassem a previsão orçamentária ou, pelo menos, impeçam o corte de tais 

verbas, como vem acontecendo contemporaneamente, resultado da situação precária 

pela qual atravessa o Estado brasileiro. 

Uma vez entendido o papel da educação na formação do indivíduo e de sua 

importância na formação de uma sociedade justa e democrática, tornou-se 

compreensível a existência de proteção especial ao direito à educação existente em boa 

parte dos países contemporâneos. 

Por fim, o tema “ensino domiciliar” ganhou nova visibilidade, a partir da notícia 

de que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, assinou, em 11 de abril de 

2019, o projeto de lei que visa a regulamentar as práticas de educação domiciliar de 

crianças e adolescentes (homeschooling), ainda a ser submetido à deliberação do 

Congresso Nacional. 

Embora não tenha sido objeto principal de análise na presente tese, ainda assim 

foi possível destacar que o estudo de caso envolvendo o homeschooling contribuiu 

significativamente para consolidar o entendimento da importância da educação na 

perspectiva da liberdade, da dignidade e da felicidade da pessoa humana. 

Como conclusões sobre o objetivo específico “b” (mapear a discussão acerca do 

instituto da deserção, assim como suas formas de superação judicial, na perspectiva do 

ativismo judicial e do acesso à justiça) destaca-se o cumprimento do referido objetivo 

por intermédio do capítulo 2 da tese, intitulado “O INSTITUTO DA DESERÇÃO: DA 

JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA AO ATIVISMO JUDICIAL NO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO”. 



235 
 

 

 

Neste capítulo foram enfrentados os aspectos pertinentes à deserção tais como 

são considerados na doutrina e na jurisprudência brasileira, diante do acesso à justiça e, 

ainda, frente ao ativismo judicial. Para tanto, foram abordadas as interfaces da 

separação dos poderes, do limite dos interesses públicos e privados, do 

neoconstitucionalismo e da judicialização da política. 

O instituto da deserção deve ser compreendido como  decorrente  da  

interposição de recurso sem o necessário pagamento das despesas processuais, quando 

não se tem direito à gratuidade de justiça ou quando houve recolhimento a menor de  

tais despesas e o recorrente não complementou as custas, conforme determinado pela 

autoridade judicial competente, tempestivamente considerada na ocasião em que 

ingressou com o recurso. 

O caso examinado encontrava sua regência processual na legislação que estava 

em vigor no momento da sua propositura, portanto, no caso do homeschooling, era 

aplicável o CPC de 1973 e a jurisprudência do STF seguia no sentido de ser deserto 

recurso extraordinário no qual não houvesse comprovação regular do pagamento de 

custas processuais. 

A superação da deserção no agravo de instrumento que admitiu o Recurso 

Extraordinário nº 888815/RS sobre ensino domiciliar, proporcionou instigante questão 

que foi traduzida no problema da pesquisa. 

No contexto da Judicialização da política versus ativismo judicial foi possível 

verificar o crescente protagonismo do STF quando se trata de decisões sobre grandes 

questões nacionais envolvendo a implementação de políticas públicas. 

Noutra toada, a judicialização pode ser vista como resultante da existência de um 

modelo de constituição analítica e do sistema de controle de constitucionalidade 

adotados no Brasil, fazendo com que ocorra o protagonismo do Judiciário, naquelas 

situações em que são constatadas omissões dos poderes Executivo e Legislativo no 

âmbito de suas atribuições. E assim são tomadas importantes decisões de alcance 

político e moral a partir desse contexto de judicialização da vida e da política. 

Ao receber o recurso e reconhecer-lhe repercussão geral, o Ministro Luis 

Roberto Barroso, mandou sobrestar os demais processos com o mesmo objeto em todo  

o território nacional, ou seja, tomou uma medida de alcance nacional, possibilitando, 

caso o recurso tivesse provimento, saísse vitorioso, superar todos os vícios daqueles 

outros processos que não chegaram a ser enviados para o Supremo enquanto 

aguardavam o julgamento daquele recurso paradigma. 
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A pesquisa sobre o homeschooling propiciou uma consideração aparente de que 

o jus positivismo sucumbiu ou, no mínimo, foi relativizado diante do ativismo judicial e 

da judicialização da política, tudo com o rótulo de acesso à justiça, numa perspectiva 

neoconstitucionalista, a qual parece abrigar um conjunto de princípios, chamados de 

justiça, cujos valores morais se sobrepõem ao positivismo anterior à Constituição de 

1988 e que tem a Constituição com força normativa independente e autônoma, e a 

jurisprudência, como fonte de produção do direito. 

Ficou claro, também, que o Relator, ao praticar a decisão solitária de superar a 

deserção, no RE-888815/RS, por si só, desobedeceu a lei processual, proveniente do 

Poder Legislativo, invadindo-lhe a esfera de competência, sem mesmo pedir permissão, 

numa clássica posição do que se vem chamando de ativismo judicial, praticado e 

autorizado pelo que se convencionou denominar de neoconstitucionalismo, com a 

roupagem de ampliar o acesso à justiça, na medida em que permite se ultrapassarem 

quaisquer regras em nome da proteção de um direito fundamental ou no suprimento de 

política pública antes não garantida. 

O neoconstitucionalismo representa um sem número de conceitos e concepções 

de direito, a ponto de surtir a sensação de que, no Estado Social de Direito, fundado sob 

responsabilidade estatal, tudo é possível, tudo é bom. Assim, a perda da legalidade ou 

sua substituição por interpretações através de princípios e dos próprios conceitos 

pessoais dos julgadores, passa a valer como se essas pessoas e esses institutos novos ou 

interpretados de maneira nova representassem a verdade jurídica atual e não a quebra da 

legitimidade do Estado. Fica patente que essa situação emergiu de dentro do  

formalismo anterior e passou a valer, atualmente, somente sob a obediência e 

reconhecimento da supremacia da Constituição. 

O interessante, porém, dessa análise e conclusão, foi a busca pelo resultado do 

que significa o ativismo judicial, da motivação que levou o relator a superar um vício 

processual, criado de forma legítima pela lei, a qual não dava nenhuma autorização para 

essa superação. Foi descobrir que nem sempre os direitos alegados pelo julgador, os 

quais lhe parecem ser fundamentais, são direitos fundamentais elencados na Carta 

Magna. No caso ocorre que, ao serem interpretados com os conceitos de justiça do 

julgador e com seus valores morais, tornam-se fundamentais pela vontade dele. 

A busca da motivação dessa atitude do relator, parâmetro e modelo das inúmeras 

decisões que se alastram no País, com o mesmo ativismo, ou seja, o desprezo pela letra 

da lei, de forma unilateral e a adoção de um cabedal de princípios constitucionais com 
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força normativa, é que motivou a pesquisadora a buscar uma resposta satisfatória, ou 

melhor, uma resposta que justificasse, de forma contundente, concreta e autorizativa, a 

referida superação. 

Na verdade, a pesquisa foi realizada no sentido de buscar descobrir a atitude 

interna do relator na superação do vício processual em vista das normas existentes no 

ordenamento jurídico brasileiro, fazendo uma análise de que seria possível se pensar em 

acesso à justiça ou, no mínimo, num alargamento desse acesso, por meio do ativismo 

judicial e da judicialização, submetidos ao neoconstitucionalismo, exercido por meio de 

interpretações ampliativas e pessoais dos princípios constitucionais por parte do Poder 

Judiciário. 

No caminho da pesquisa, algumas perguntas não queriam calar: 

O fato de o relator ter recebido um recurso deserto sobre educação domiciliar 

seria uma forma de ativismo judicial em defesa dessa modalidade de ensino? 

Para o relator, o ensino domiciliar é um direito fundamental que representa a 

liberdade de escolha e de pluralismo de ideias previsto na Constituição Federal de 

1988? 

O ensino domiciliar representou, para ele, um direito preexistente, um direito 

natural, por ser reconhecido no contexto mundial, onde vários países já o adotam? 

Por outro lado, garimpando respostas a seu questionamento que acabou se 

desdobrando em mais outras demandas, a pesquisadora se defrontou com variadas 

decisões e opiniões doutrinárias contrárias, as quais criticam, de forma veemente, essas 

atitudes crescentes nos tribunais. Para esses críticos, elas provocam  insegurança 

jurídica nos jurisdicionados e afeta, de forma visível, a separação dos poderes com a 

invasão de suas atribuições, além é claro, de trazerem a discricionariedade como marca 

dessas decisões, ampliando a insegurança jurídica para a sociedade como um todo. 

Nessa empreitada, se buscou a resposta, também, se esta superação da deserção 

significava, sempre, a possibilidade de se pensar em ativismo judicial como se vem 

entendendo. Caso a resposta fosse positiva, se cogitava se poderia afirmar sua 

autorização, não pelo Poder Legislativo, mas sim pelo neoconstitucionalismo, na 

proteção de um direito fundamental. O neoconstitucionalismo representa a inovação, ou 

seja, todas as novidades que o julgador traz para si como justificativa de sua decisão. 

Frise-se que a pesquisa possibilitou trazer à tona um resultado proveniente do 

estudo superficial do limite entre o interesse público e o privado, além da desobediência 

à separação entre os poderes, num movimento o qual se chegou a pensar, com base em 
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Capelletti, numa nova onda de acesso à justiça, a qual superaria quaisquer óbices para o 

jurisdicionado ingressar e obter a entrega da prestação jurisdicional de forma plena. 

O acesso atual assim concebido, por exemplo, se respalda no 

neoconstitucionalismo, o qual por ser derivativo da Constituição, ou seja, de seu abrigo, 

autoriza e garante quaisquer decisões tomadas pelos julgadores, principalmente do 

Supremo Tribunal Federal, ainda que arbitrárias. Isso acontece na medida em que não se 

dispõe de órgão efetivamente controlador dessas decisões, a ponto de invalidá-las, caso 

fossem clamadas sem efeito. 

Como conclusões sobre o objetivo específico “c” (examinar o caso 

homeschooling no Brasil e os fundamentos da superação da deserção no Recurso 

Extraordinário nº 888815/RS) destaca-se o cumprimento do referido objetivo por 

intermédio do capítulo 3 da tese, intitulado “O RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

888815/RS: RELATO E ESTUDO DE CASO”. 

A questão principal que norteou a atual pesquisa gira em torno da superação da 

deserção, tendo como origem o Recurso Extraordinário nº 888815, com origem no 

Estado do Rio Grande do Sul. Mais tarde, foi permitida a ele a subida, sob a forma de 

Recurso Extraordinário n° 888815/RS para o Supremo Tribunal Federal, mediante 

agravo de instrumento, movimento que caracterizou a deserção, em virtude de os 

autores recorrentes não terem recolhido as custas processuais por ocasião da 

interposição do recurso perante o tribunal do Rio Grande do Sul, as quais eram exigidas 

pelo Código de Processo Civil daquela época. 

Ao chegar ao Supremo Tribunal Federal, agora como Recurso Extraordinário, o 

Relator Luis Roberto Barroso superou o instituto da deserção e declarou a repercussão 

geral do referido recurso, justificando sua posição monocrática com a relevância da 

matéria nos campos social, político e jurídico. 

O caso do homeshooling se mostrou próprio e adequado a esse estudo, pois 

envolve o exercício da liberdade que cada um tem, segundo a Constituição Federal, de 

exercer o pluralismo de ideias e escolher a forma de dar educação a seu filho. Esse 

exercício em defesa da regulamentação do ensino domiciliar vem sendo expresso em 

fatos legislativos, vários projetos de lei para serem apreciados, desde 1994, e nas 

famílias que forçam o seu reconhecimento como uma modalidade de educação legal. 

A discussão mais ferrenha que se considera é justamente os pais que defendem o 

homeschooling se debaterem em dizer que o Estado não lhes pode tirar a liberdade de 

escolha, pois esse mesmo Estado não consegue oferecer uma educação de qualidade e 
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em quantidade suficientes para a população estudantil brasileira. Além disso, da mesma 

forma que o Estado pode escolher seu processo de avaliação considerado o mais 

assertivo, as famílias defensoras da educação domiciliar também poderiam optar por 

essa modalidade de educação. 

Portanto, as famílias que praticam o homeschooling alegam ser ele um preceito 

de direito natural, ou seja, como a família precede o Estado, essa precedência significa 

direito natural para eles, o qual autoriza a escolha da maneira como querem educar seus 

filhos, pois ela já era detentora desse direito de maneira preexistente. Ao afirmarem que 

a Constituição protege a família, o homeschooling é considerado, assim, um direito 

sagrado, não só pelo exercício de religiosidade professada por essas famílias, cuja 

influência é repassada para a forma com que pretendem educar seus filhos, mas também 

porque entendem que a Constituição Federal de 1988 não proíbe esta prática. Pelo 

contrário, para elas, quando a Constituição fala em educação promovida pelo Estado e 

pela sociedade, este comando afirma sua legitimidade para educar, sozinha, seus filhos. 

Para os praticantes do homeschooling, somente quando a família não tivesse 

condições de educar ou não quisessem assumir a responsabilidade desse papel é que 

valeria o comando constitucional de ensino promovido pelo Estado conjuntamente com 

a família. Seus adeptos querem o homeschooling com segurança jurídica, pois entendem 

ser ele um direito constitucional, perfeitamente encaixado nos princípios tão cultivados 

pelo Poder Judiciário. 

Consegue-se, também, extrair dessa vontade de educar os filhos em casa como 

um enfrentamento que ultrapassa qualquer diploma legal, qualquer lei codificada, da 

mesma forma como se fosse um ativismo popular, um “neoprocessualismo particular” 

dos interesses sociais familiares. Essa vontade é capaz de superar qualquer regra que 

busque limitar seu intento, pois almejam exercer a mesma liberdade que os poderes 

exercem nas suas atribuições. 

No homeschooling, a proposta de educação é interpretada como a vontade de 

educar os filhos em casa, sabendo-se a priori aonde se quer chegar. Em vez de regras 

dogmáticas, parte-se de princípios direcionados a seu objetivo final: uma educação sem 

imposições, permitindo a autonomia da criança dentro de ambientes adequados, 

planejados para essa educação oriunda da experiência dos pais que são os educadores, 

na maioria das vezes. 

A liberdade e a igualdade trazidas pela Carta Magna, traduzida na expressão 

“dignidade da pessoa humana” parece haver impregnado as pessoas, independentemente 
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de sexo, religião ou idade, de busca pela sua própria dignidade humana. Dignidade 

humana essa que leva em conta as novas dimensões e complexidade dos novos 

processos sociais, que ampliou os poderes dos juízes, colocando-os em novo patamar 

diante dos três poderes da República. 

Nesse novo papel ampliado, o Judiciário ficou responsável pela interpretação das 

normas processuais frente à Constituição e a abrir mão das que estavam em 

descompasso com essa nova ordem constitucional de fazer valer os direitos 

fundamentais diante de quaisquer pressupostos desatendidos, mesmo se concluindo que 

os direitos fundamentais são fundamentais de acordo com a opinião do julgador. 

O princípio da dignidade humana, atualmente alicerce do Estado Democrático de 

Direito, vem com força de permear a vida dos cidadãos, os quais não admitem freios e 

arbitrariedades, muito menos briga por poder. Apenas almejam exercer sua liberdade 

em busca de sua felicidade e dignidade, através de benefícios que o Estado não é capaz 

de providenciar de forma correta para todos os cidadãos, em qualidade e quantidade 

necessária, principalmente com base no caso estudado. 

Aliás, o Recurso Extraordinário n° 888815/RS, amplamente estudado nesta tese, 

por si só, já reflete a busca pela reforma da decisão emanada de um juízo de instância 

inferior que não resolveu o problema da família. Ou seja, os recorrentes foram em busca 

de remédio para curar sua aflição por liberdade de ensino, refletida em busca dessa 

invalidação por uma instância superior. Aqui não importa o fenômeno da deserção, pois 

a família não pagou as custas estaduais na época de sua exigência, mas tinha um 

objetivo muito maior do que isso, ou seja, buscar a justiça nos modernos termos do 

neoconstitucionalismo. 

Nesse momento, a questão da deserção, ou seja, a falta de pagamento de custas 

processuais fica irrisória frente a um direito que, para os recorrentes, é fundamental, por 

ser decorrente da liberdade de escolha insculpida na própria Constituição Federal. 

Fato a ser enfatizado nesta conclusão é que a Constituição não proíbe essa 

modalidade de ensino de forma expressa, levando à conclusão das famílias que praticam 

o homeschooling que a proibição estatal viola o direito fundamental de liberdade, este 

sim, expresso na Carta Magna. Conclui-se com a decisão do STF, no julgamento de 

mérito, que o mesmo sequer tocou no tema da constitucionalidade. Apenas negou 

provimento ao recurso por faltar ao tema, segundo os ministros, regulamentação 

legislativa. 
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Como conclusões sobre o objetivo específico “d” (problematizar a 

discricionariedade das decisões judiciais no contexto da discussão do ativismo judicial, 

da garantia do acesso à justiça e da efetividade do processo) destaca-se o cumprimento 

do referido objetivo por intermédio do capítulo 4 da tese, intitulado “AS CRÍTICAS 

DOUTRINÁRIAS SOBRE A DISCRICIONARIEDADE DAS DECISÕES 

JUDICIAIS: A ADMISSÃO DE RECURSOS COM VÍCIO FORMAL”. 

Chegou-se à conclusão na pesquisa de que o Relator do recurso, Luis Roberto 

Barroso, nem sequer se importou com a falta de pagamento das custas, por achar que 

não havia justo impedimento para negar seguimento àquele recurso, como fez. Para ele, 

talvez, o motivo do pleito era um direito fundamental de acesso à justiça, 

constitucionalmente assegurado e direito de liberdade de educar o filho em casa. 

Portanto, a presença desse vício não constituiu óbice, mas foi o combustível para a 

repercussão geral e, em seguida ser julgado o recurso, em setembro de 2018. 

Aqui não se questionou se foi ou não provido o recurso no mérito. O que se 

verificou da superação daquele vício processual foi o adentramento no mérito, sem ter 

analisado as condições e os pressupostos recursais, sendo a deserção um deles, os quais 

ficaram invisíveis frente ao acesso à justiça e ao ativismo judicial em prestígio do 

esforço para poder educar o filho em casa, em nome da liberdade e busca da dignidade 

da pessoa humana por aquelas famílias. 

Para os adeptos do ativismo judicial, não poderia ter sido diferente, pois a 

exigência de pagamento de custas num recurso daquele teor, carregado do direito 

constitucional de acesso à justiça, sem contar o direito de liberdade de escolha da forma 

de educar os filhos, se fixar na deserção seria incompatível, visto que o relator 

sobreporia um interesse financeiro ínfimo do Estado à concessão da prestação 

jurisdicional contida naquele Recurso. 

Fácil se perceber que as decisões colegiadas ou mesmo as unilaterais com 

ativismo judicial não permitem aferição se são incompatíveis ou não com um anseio 

social imediato. Tudo caberá à visão do relator, nos tribunais, no exercício de sua 

competência, de analisar e valorar se estão presentes os valores sociais, políticos e 

jurídicos interiores que lhes acompanham. O que é muito singular é a troca de 

resultados, dependendo de quem os profira, colocando os jurisdicionados numa torcida 

para cair em mãos de um relator que tenha visão ativista e que lance mão do 

neoconstitucionalismo para justificar a liberalidade e informalidade de seu julgamento. 
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Chegou-se à conclusão, também, de que o ativismo pode parecer, às vezes, bom 

e às vezes ruim. Neste caso pesquisado, a posição adotada pelo relator significou uma 

escolha pelo compromisso com o que denominam de justiça e não com a lei, pois a 

justiça se alcança por meio do acesso àquilo que ela proporcionou. Observe-se, no caso 

em foco, a função social do processo e não o instituto da deserção, típico de um Estado 

patrimonial, o qual exigia estrita observância da forma. 

Não se deve esquecer, também, que, por ocasião dos debates na elaboração do 

Novo Código de Processo Civil, alguns assuntos foram fortemente discutidos, visando 

ao acesso à justiça, sendo um deles, a participação efetiva das partes no feito. Assim, a 

superação da deserção é mais uma prova de acesso à justiça, pois proporciona o 

envolvimento de partes que estariam afastadas pela falta de pagamento do preparo do 

recurso. 

Ocorre que o comportamento ativista de um ministro juiz, como Luis Roberto 

Barroso, no caso do homeschooling, é muitas vezes criticado, em nome da dita 

ampliação dos poderes dos tribunais, permitindo ou facilitando a desobediência à lei e 

contribuindo, para muitos, um juízo subjetivo e discricionário na hora do julgamento, e 

podendo comprometer o processo constitucional que protege os direitos fundamentais 

dos cidadãos. 

O ativismo, na visão desses autores, pode ameaçar os ideais do processo 

constitucional, o qual proíbe a inobservância da lei expressa, a menos que esta seja 

inconstitucional. Neste caso, não se proíbe o ativismo de rejeitar a aplicação dessa lei, 

caso ela esteja em confronto, também, com um direito fundamental, levando a crer que 

o ativismo é defendido nestes casos, pois lhe é imposta a verificação da 

constitucionalidade da lei nos casos concretos, expressa, quase sempre, na 

judicialização da política. 

O ponto chave dessa conclusão, porém, é que a justificativa para os 

comportamentos ativistas, sem perguntar se tratam ou não de um direito fundamental, se 

se trata ou não de acesso à justiça, dependem única e exclusivamente do ponto de vista 

pessoal dos julgadores. Assim, em decisões unilaterais e colegiadas mesmo, se assistirá 

a quaisquer tipos de decisões diferentes uma das outras, inclusive proferidas pelo 

mesmo julgador ou grupo de julgadores em contextos idênticos, mas com resultados 

completamente diferentes, deixando a impressão de não existir fundamento igual para 

proposição idêntica, nem resultado consentâneo com aquelas proposições. 
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Não se pode ficar imune às opiniões contrárias, pois existe o alerta do perigo de 

engessamento do sistema judicial, resultante desse alargamento dos poderes dos 

tribunais, os quais provocam, segundo os autores amplamente enfocados durante a 

pesquisa, a possibilidade de julgamentos com discricionariedade. O julgamento de 

demandas repetitivas é apenas um exemplo, quando os tribunais escolhem um único 

caso para vincular a jurisprudência ao julgamento de um novo caso. Com isso, corre-se 

o risco de se superarem vícios processuais e de averiguar a possibilidade de se estar a 

frente de direito fundamental (ou não) que justificasse essa superação numa posição 

ativista, sem discricionariedade. 

A maioria rebate o ativismo, em nome da proteção dos cidadãos contra a prática 

de arbitrariedades em relação aos poderes do Estado, resultante da liberdade dos seus 

dirigentes. Assim é que se criticam os julgamentos judiciais calcados na equidade e no 

senso social do juiz. Nestes casos, fica patente a presença de valores pessoais dos 

julgadores com reflexo em suas decisões, tudo contra a ordem positiva 

infraconstitucional e constitucional, se justificando atualmente pelo 

neoconstitucionalismo, o qual representa “o todo e o tudo” típicos do ativismo judicial. 

O ativismo no Brasil, no entanto, não ocorre somente pelo Poder Judiciário. Na 

pesquisa desenvolvida a respeito dos desdobramentos a propósito do Recurso 

Extraordinário n° 888815/RS foi possível observar o ativismo do Poder Executivo, em 

caso reflexo, ao noticiar o envio ao Congresso de medida provisória para regulamentar o 

ensino à distância, entre outros exemplos. A permissão para este ativismo, no entanto, 

pareceu emergir do denominado na vida forense de “chamar o feito à ordem”, ou seja, o 

Judiciário toma uma atitude decisória quando o Poder Legislativo não legislou 

adequadamente para aquele assunto ou quando o Poder Executivo não cumpriu com as 

prestações positivas que deveriam vir de uma política pública a seu cargo. 

O homeschooling para os seus adeptos é apenas uma questão diferente. Para  

eles, cada pessoa é diferente da outra. Portanto, o reconhecimento do homeschooling 

respeita o Estado Democrático de Direito. Seu não reconhecimento fere a “Constituição 

Cidadã”, pois trava a liberdade de escolha, além da constatação da falta de proibição 

legal, que pode significar um controle pelo Estado dos atos dos cidadãos, que foge ao 

Estado Democrático de Direito. Frise-se que, no Recurso Extraordinário n° 888815/RS 

enfocado na tese, não foi observado pelos julgadores, em nenhum momento, se se 

tratava de recurso com conteúdo constitucional ou não, o que poderia tê-lo barrado à 

análise pelo STF após a superação da deserção pelo relator. 
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Nesse contexto se pode concluir que o ativismo, por meio da observação da 

proteção de um direito fundamental, o qual não está sendo respeitado por falta de 

regulamentação legal, é permitido no sentido do abandono pela autoridade julgadora em 

nome do desapego exagerado ao formalismo de superar um vício processual, que neste 

caso, foi a deserção do Recurso Extraordinário n° 888815/RS. 

O ordenamento jurídico brasileiro, representado pelo Código de Processo Civil, 

que trata da deserção, por exemplo, apresentou tendência de abertura às disposições do 

processo constitucional, como se pode observar dos onze primeiros artigos contidos no 

Título Único: Das Normas Fundamentais e da aplicação das Normas Processuais, os 

quais permitem a conclusão de que o ativismo judicial de superação da deserção, por 

exemplo, traduz o amadurecimento dos doutrinadores brasileiros, com a aproximação 

do texto do diploma legal à Constituição Federal de 1988. 

É quase dizer que se imagina que o processo civil fica obrigado a ter uma 

postura ativista do operador do direito com o fim de atender ao neoconstitucionalismo e 

cumprir os direitos da Constituição Cidadã, tudo “pela escada” do ativismo judicial.  

Isso possibilita o entendimento de alguns de que esse movimento se justifica pelo 

neoconstitucionalismo e o de outros de que o aumento dos poderes do juiz pode ser 

perigoso, na medida em que o princípio dispositivo está sempre ligado à sua 

imparcialidade e justiça nas suas decisões, o que, aparentemente, não combina com esse 

ativismo. É certo, no entanto, que o CPC 2015 viabilizou sua interpretação a partir da 

realidade constitucional que se vive atualmente no chamado neoconstitucionalismo ou 

na chamada judicialização da política. 

Pelo CPC 2015 ficou patente a visão de modernidade, na introdução de uma 

nova legislação no âmbito normativo, a qual, permitindo ao juiz atender aos fins sociais 

e às exigências do bem comum, traz normas diferenciadas e mais próximas do 

parâmetro social para ajudar sujeitos que estejam em situação mais inferiores, com o 

fim de promover a igualdade efetiva. 

Ocorre que, ao tentar promover essa igualdade efetiva, o juiz inova e quer dar 

continuidade à história, seguindo e contribuindo para a construção de nova evolução 

social, com normas mais elásticas e impregnadas de seu juízo de valor, o que lhe faz 

ficar tentado a realizar seus julgamentos com base nesses princípios e praticar o 

ativismo judicial que não leva ao acesso à justiça, mas sim a arbitrariedades. 

Sabe-se, no entanto, que o ativismo judicial, tendo como um dos resultados a 

superação da deserção processual, por si só não será capaz de resolver os problemas 
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sociais e culturais da sociedade brasileira e muito menos conseguir, por isso, a 

efetividade da tutela jurisdicional com um processo rápido e justo. Poderá sim, alargar o 

acesso à justiça, com a participação mais efetiva das partes e os julgamentos mais pertos 

da norma fundamental. 

O que não se deve perder de vista é que os poderes da República, entre eles o 

Judiciário, têm funções típicas e atípicas e devem obedecer aos limites de suas 

atribuições em obediência às leis. As questões resolvidas pelo Judiciário que tiveram 

repercussão geral são questões políticas, sociais e morais de grande reflexo na 

sociedade, as quais caem nos braços do Poder Judiciário para serem resolvidas, quando, 

na verdade, deveriam ser resolvidas pelo Legislativo ou Executivo. 

No contexto da diversidade de situações tratadas ao longo da tese, se pode 

concluir que o ativismo, por meio da observação da proteção de um direito fundamental, 

o qual não está sendo respeitado por falta de regulamentação legal, é permitido no 

sentido do abandono pela autoridade julgadora em nome do desapego exagerado ao 

formalismo de superar um vício processual. Neste caso, foi a superação da deserção do 

Recurso Extraordinário n° 888815/RS, o qual poderia ser enfaticamente resumido no 

seguinte postulado: o instituto da deserção, diante da judicialização da política, do 

ativismo judicial e do neoconstitucionalismo, tudo em nome do acesso à justiça. 

A pesquisa mostrou, claramente, que esses conceitos são personalizados: cada 

julgador veste a roupa que entende ser a melhor e defende o traje escolhido com a 

convicção plena de que está frente a direito fundamental desprotegido, pois lhe falta lei 

regulamentadora; está frente a políticas públicas não implementadas, por falta de 

organização e planejamento do executivo e, por último, que pode se desprender de 

quaisquer pressupostos diante de seu poder de julgar. 

As justificativas para esse comportamento ativista, diante das críticas sofridas 

pelos doutrinadores e membros dos outros poderes, sempre ficará nas entrelinhas e com 

base na exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Se essas 

fundamentações são ou não discricionárias, ninguém questiona a ponto de tirar-lhes a 

eficácia. Acontece, como aconteceu no recurso extraordinário 888815/RS, a superação 

de qualquer entrave legislativo ou executivo que se apresente na frente do julgador, caso 

esse entrave venha de encontro à sua convicção sobre a matéria posta em juízo para a 

sua resolução. 

Nesse cenário, pouco importa se a matéria a ser julgada está contida na 

Constituição Federal de 1988. Basta que, ao sentir do julgador, mereça seus esforços, 
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ainda que midiáticos, para o julgamento, sempre com o fundamento de acesso à justiça, 

ainda que no seu subconsciente não esteja tão claro o acesso. 

A superação da deserção pela relevância da matéria educacional é uma forma 

de ativismo judicial ou uma forma de acesso à justiça garantida pelo Supremo Tribunal 

Federal? 

Conclui-se, com base em tudo que foi apresentado nesta tese, que a superação da 

deserção no caso concreto ocorreu pela relevância da matéria educacional, o que se 

constituiu em justificado ativismo judicial que, em última análise, se revelou também 

como uma forma de garantia de acesso à justiça por parte da família que obteve êxito na 

admissibilidade de um recurso extraordinário deserto, contrariando, até aquela decisão, 

a jurisprudência consolidada sobre deserção. Frise-se que a decisão da superação da 

deserção se deu de forma colegiada e por maioria, não se podendo dizer, portanto, que 

se tratou de ativismo isolado por parte do relator. 

Ao final de todo o processo, a constitucionalidade do ensino domiciliar no Brasil 

não foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal que, no mérito, apenas apontou a 

inexistência de legislação específica sobre a matéria, o que, aqui se empregando uma 

licença de narrativa, reserva para as “cenas dos próximos capítulos” a expectativa de 

como a questão do ensino domiciliar será enfrentada, caso o projeto, enviado pelo Poder 

Executivo, venha a ser transformado em lei tratando do tema. 
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