
 

Brasília, 03 de Setembro de 2019 

 

NOTA DE APOIO À MINISTRA DAMARES ALVES E AO  MMFDH 

Veículos da imprensa noticiaram ontem, 02/09/2019, que a Procuradoria Federal dos           
Direitos do Cidadão (PFDC) solicitou à Procuradoria da República no Distrito Federal            
(PRDF) a abertura de inquérito civil e ajuizamento de ação civil pública por suposto ato de                
improbidade contra a Ministra Damares Alves e duas servidoras do Ministério da Mulher,             
Família e Direitos Humanos (MMFDH).  
 
A alegada improbidade administrativa consistiria na prática de ato “visando a fim proibido             
em lei ou regulamento”, contrariando decisão do STF, estimulando a evasão escolar e o              
abandono intelectual. Este ato, segundo se noticiou, foi o ofício encaminhado pela            
Secretária Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do MMFDH aos Conselhos             
Tutelares de todo Brasil, recomendando, por um lado, que tratassem as famílias            
educadoras com cordialidade e, por outro, que suspendessem qualquer procedimento          
contra estas mesmas famílias enquanto tramita o PL 2.401/2019, encaminhado pelo           
Executivo ao Congresso, para regulamentar o direito à prática da educação domiciliar no             
Brasil. Já houve uma recomendação de revogação da orientação pela PFDC ao MMFDH,             
que não foi acolhida. 
 
A respeito do ocorrido, a Associação Nacional de Educação Domiciliar (ANED) pronuncia-se            
da seguinte forma. 
 
A educação domiciliar é uma modalidade de ensino praticada por mais de 10 mil famílias no                
Brasil, em franco crescimento exponencial, aumentando a uma razão de cerca de 50% ao              
ano. É praticada em mais de 60 países num movimento global; tem os seus resultados de                
eficiência devidamente comprovados, e encontra respaldo no sistema internacional de          
proteção dos direitos humanos.  
 
Pais educadores não são contraventores nem criminosos, embora, em certas cidades           
do País, assim estejam sendo tratados por alguns membros do Ministério Público. De forma              
totalmente contrária aos princípios da liberdade educacional e da pluralidade pedagógica           
(artigo 206, II e III da Constituição), alguns poucos promotores têm empreendido verdadeira             
perseguição contra as famílias educadoras, em uma batalha ideológica contra a           
educação domiciliar. Não parece ser diferente no caso da PFDC. 
 
No entanto, a situação noticiada é ainda mais grave porque a PFDC não tem atribuições               
institucionais de órgão de execução. E, por esta inversão de suas atribuições            
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institucionais, a PFDC já é objeto de duas representações perante o Conselho Nacional             
do Ministério Público (CNMP). 
 
Assim, não podendo se voltar contra as famílias educadoras, a PFDC preferiu atacar a              
reputação da Ministra Damares Alves e de servidoras do MMDFH, tratando-as como            
se fossem agentes públicos corruptos, que tantos males têm causado ao Brasil em sua              
história recente. 
 
Mas nenhum ato de improbidade foi praticado pela Ministra Damares e pelas            
servidoras do MMDFH. A configuração da improbidade administrativa, na hipótese          
cogitada, exigiria o dolo específico (a intenção específica) de violação de texto de lei. 
 
Se, por um lado, os artigos 6º da LDB e 55 do ECA determinam a matrícula em                 
estabelecimento de ensino, por outro, há uma série de dispositivos, igualmente previstos em             
lei, que garantem a primazia dos pais no que diz respeito à educação dos filhos. Aliás, esta                 
previsão é encontrada em tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é              
signatário; e estes tratados, de acordo com o entendimento do STF, tem um status de               
supralegalidade. Isso significa que estão acima da lei - desta lei que a PFDC afirma estar                
sendo violada. 
 
É por isso que a questão está sendo tratada pelo Ministério dos Direitos Humanos. Vale               
dizer, porque o Governo Federal entende que educação domiciliar é, sobretudo, uma            
questão de liberdade, e seu respaldo, no Brasil, atualmente é dado pelo sistema             
internacional de proteção dos direitos humanos. 
 
Nesse sentido, convém notar que a decisão do STF no Recurso Extraordinário 888.815 foi              
completamente omissa a respeito do direito à educação domiciliar à luz dos tratados             
internacionais de direitos humanos. Logo, sob esse enfoque, de nada adianta a invocação             
do julgado feita pela PFDC.Além disso, a educação domiciliar, por si, não configura evasão              
escolar. Este é um grave equívoco que tem sido cometido por alguns agentes públicos, que               
estabelecem uma presunção de má-fé das famílias educadoras.  
 
A vedação à evasão escolar visa a concretizar o § 3º do artigo 208 da Constituição, ao                 
afirmar que “compete ao Poder Público (...) zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela              
frequência à escola.” O Ministro Alexandre de Moraes, Redator para acórdão do Recurso             
Extraordinário 888.815, afirmou que a previsão constitucional acerca da frequência não           
é um impeditivo à educação domiciliar, na medida em que seu objetivo é avaliar a               
transmissão mínima de conteúdo e a socialização da criança. No mesmo sentido foi o              
entendimento do Relator inicial, Ministro Roberto Barroso, vencido no voto, porém não neste             
ponto. Assim, uma análise detida dos votos que consagraram o entendimento prevalente no             
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julgamento indica que a adoção do ensino domiciliar não implica - por si só - evasão                
escolar, muito menos abandono intelectual. 
 
Nessa perspectiva, enquanto não houver regulamentação legal sobre o tema, caberá o            
exame do caso concreto, e apenas quando houver ausência de transmissão mínima de             
conhecimentos ou segregação social é que se poderá cogitar de evasão escolar e de              
abandono intelectual. Porém, jamais pela simples adoção do ensino domiciliar. 
 
Por fim, como a constitucionalidade do ensino domiciliar já foi reconhecida,           
tratando-se de uma realidade social, e havendo projetos de lei sobre o tema tramitando              
em prioridade, não faria sentido obrigar pais que estão provendo adequadamente a            
educação de seus filhos a se submeterem a um processo artificial, forçado e por vezes               
difícil de adaptação escolar, para daqui a poucos meses retornarem ao ensino domiciliar,             
por mera omissão legislativa. Logo, a orientação repassada pelo MMDFH aos Conselhos            
Tutelares, além de não encerrar qualquer ilegalidade, é consentânea com a realidade e com              
o bom senso. 
 
Assim, a ANED e as famílias educadoras de todo o Brasil manifestam seu total e               
irrestrito apoio e solidariedade à Ministra Damares Alves e às servidoras Petrúcia de             
Melo Andrade e Alinne Duarte neste momento em que, como algumas famílias ao redor              
do País, veem a máquina estatal injustamente voltada contra si. Espera-se, sinceramente,            
que esta iniciativa seja rejeitada, e que prevaleça o bom senso, o respeito à liberdade               
educacional e à primazia dos pais quanto à escolha do gênero de educação a ser               
ministrada aos seus filhos, e que a brilhante e irrepreensível carreira pública da Ministra              
Damares, a quem agradecemos pela defesa da causa da educação domiciliar no Brasil, não              
seja manchada por uma iniciativa que, além de carente de fundamentos jurídicos            
adequados, beira às raias do totalitarismo. 
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