
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. 


