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 V  O  T  O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – As ações diretas de nº
5.337, 5.580 e 6.038 versam a incompatibilidade, com a Constituição Federal,
da Lei nº 7.800, de 5 de maio de 2016, do Estado de Alagoas, mediante a
qual instituído o programa “Escola Livre”. Eis o teor:

Art. 1º Fica criado, no âmbito do sistema estadual de ensino, o
Programa “Escola Livre”, atendendo os seguintes princípios:

I – neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado;
II – pluralismo de ideias no âmbito acadêmico;
III – liberdade de aprender, como projeção específica, no campo

da educação, da liberdade de consciência;
IV – liberdade de crença;
V – reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte

mais fraca na relação de aprendizado;
VI – educação e informação do estudante quanto aos direitos

compreendidos em sua liberdade de consciência e de crença;
VII – direito dos pais a que seus filhos menores recebam a

educação moral livre de doutrinação política, religiosa ou ideológica;
Art. 2º São vedadas, em sala de aula, no âmbito do ensino regular

no Estado de Alagoas, a prática de doutrinação política e ideológica,
bem como quaisquer outras condutas por parte do corpo docente ou
da administração escolar que imponham ou induzam aos alunos
opiniões político-partidárias, religiosa ou filosófica.

§1º Tratando-se de disciplina facultativa em que sejam veiculados
os conteúdos referidos na parte final do caput deste artigo, a
frequência dos estudantes dependerá de prévia e expressa autorização
dos seus pais ou responsáveis.

§2º As escolas confessionais, cujas práticas educativas sejam
orientadas por concepções, princípios e valores morais, religiosos ou
ideológicos, deverão constar expressamente no contrato de prestação
de serviços educacionais, documento este que será imprescindível
para o ato da matrícula, sendo a assinatura deste a autorização
expressa dos pais ou responsáveis pelo aluno para veiculação de
conteúdos identificados como os referidos princípios, valores e
concepções.

§3º Para os fins do disposto nos Arts. 1º e 2º deste artigo, as escolas
confessionais deverão apresentar e entregar aos pais ou responsáveis
pelos estudantes, material informativo que possibilite o conhecimento
dos temas ministrados e dos enfoques adotados.

Art. 3º No exercício de suas funções, o professor:
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I – não abusará da inexperiência, da falta de conhecimento ou da
imaturidade dos alunos, com o objetivo de cooptá-los para qualquer
tipo de corrente específica de religião, ideologia ou político-partidária;

II – não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas
convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta
delas;

III – não fará propaganda religiosa, ideológica ou político-
partidária em sala de aula nem incitará seus alunos a participar de
manifestações, atos públicos ou passeatas;

IV – ao tratar de questões políticas, sócio-culturais e econômicas,
apresentará aos alunos, de forma justa, com a mesma profundidade e
seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas das
várias concorrentes a respeito, concordando ou não com elas;

V – salvo nas escolas confessionais, deverá abster-se de introduzir,
em disciplina ou atividade obrigatória, conteúdos que possam estar
em conflito com os princípios desta lei.

Art. 4º As escolas deverão educar e informar os alunos
matriculados no ensino fundamental e no ensino médio sobre os
direitos que decorrem da liberdade de consciência e de crença
asseguradas pela Constituição Federal, especialmente sobre o disposto
no Art. 3º desta Lei.

Art. 5º A Secretaria Estadual de Educação promoverá a realização
de cursos de ética do magistério para os professores da rede pública,
abertos à comunidade escolar, a fim de informar e conscientizar os
educadores, os estudantes e seus pais ou responsáveis, sobre os
limites éticos e jurídicos da atividade docente, especialmente no que
se refere aos princípios referidos no Art. 1º desta Lei.

Art. 6º Cabe a Secretaria Estadual de Educação de Alagoas e ao
Conselho Estadual de Educação de Alagoas fiscalizar o exato
cumprimento desta lei.

Art. 7º Os servidores públicos que transgredirem o disposto nesta
Lei estarão sujeitos a sanções e as penalidades previstas no Código de
Ética Funcional dos Servidores Públicos e no Regime Jurídico Único
dos Servidores Públicos Civil do Estado de Alagoas.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.9º Revogam-se todas as disposições em contrário.
ANEXO I – ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES EM

SENTIDO ESTRITO - DEVERES DO PROFESSOR
I – O Professor não abusará da inexperiência, da falta de

conhecimento ou da imaturidade dos alunos, com o objetivo de
cooptá-los para esta ou aquela corrente político-partidária;

II – O Professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em
razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas,
ou da falta delas;
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III – O Professor não fará propaganda político-partidária em sala
de aula nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos
públicos ou passeatas;

IV – Ao tratar de questões políticas, sócio-culturais e econômicas,
o Professor apresentará aos alunos, de forma justa, com a mesma
profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e
perspectivas concorrentes a respeito;

V – O Professor deverá abster-se de introduzir, em disciplina ou
atividade obrigatória, conteúdos que possam estar em conflito com as
convicções morais, religiosas ou ideológicas dos estudantes ou de seus
pais ou responsáveis.

ANEXO II – ESCOLAS CONFESSIONAIS - DEVERES DO
PROFESSOR

I – O Professor não abusará da inexperiência, da falta de
conhecimento ou da imaturidade dos alunos, com o objetivo de
cooptá-los para esta ou aquela corrente político-partidária;

II – O Professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em
razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas,
ou da falta delas;

III – O Professor não fará propaganda político-partidária em sala
de aula nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos
públicos ou passeatas;

IV – Ao tratar de questões políticas, sócio-culturais e econômicas,
o Professor apresentará aos alunos, de forma justa, com a mesma
profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e
perspectivas concorrentes a respeito;

Ante a identidade de objeto, procedo ao exame simultâneo dos
processos. A matéria é sensível e o pronunciamento do Supremo inadiável.
Cumpre definir se, quer sob o ângulo formal, quer sob o material, os
preceitos impugnados observam, ou não, o figurino constitucional.

O sistema de distribuição de competências materiais e legislativas,
privativas, concorrentes e comuns, entre os três entes da Federação, tal
como estabelecido na Carta da República e observado o princípio da
predominância do interesse, é marcado pela complexidade, não sendo
incomum chamar-se o Tribunal a solucionar problemas de coordenação e
sobreposição de atos normativos, especialmente federais e estaduais.

O que nos vem da Constituição? A atribuição da União para legislar
sobre diretrizes e bases da educação nacional – artigo 22, inciso XXIV.
Editou-se a Lei º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, por meio da qual
estabelecidas normas gerais a emitirem comando linear, passível de
aplicabilidade federativamente uniforme.



Pl
en

ár
io

 V
irt

ua
l -

 m
in

ut
a d

e v
ot

o 
- 2

0/
08

/2
0 1

8:1
9

4

Nada impede que disciplina local venha a produzir impacto na
regulamentação do ensino, preservado o núcleo de princípios encerrados no
diploma federal vigente.

Na forma do artigo 24, inciso IX, da Lei Maior, é da competência
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal dispor sobre
educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa,
desenvolvimento e inovação.

Indaga-se: ao versar práticas docentes, a Assembleia estadual usurpou
atribuição legislativa reservada à União, inaugurando norma paralela e
explicitamente contraposta à geral?

A resposta é desenganadamente negativa. Atuou, de modo
proporcional, dentro da margem de ação descrita na Constituição Federal
para disciplinar o sistema de ensino, sob o ângulo do interesse regional,
buscando efetivar liberdades fundamentais e ampliar mecanismo de
proteção do ambiente escolar.

A forma federativa de Estado possui como pedra angular a autonomia
daqueles que a compõem, a qual consiste na atribuição de elaborar regras
próprias dentro de parâmetros delimitados em diploma superior, a Carta
da República. Nas palavras de José Afonso da Silva, cuida-se de conceito
relacional, porque se prende ao confronto com outros órgãos de poder:
autonomia é o poder de gerir os próprios assuntos dentro de um círculo
prefixado (  Comentário contextual à Constituição . 6. ed. São Paulo:
Malheiros, 2009. p. 569).

Deve-se homenagear, tanto quanto possível, a autonomia dos entes
federados. A regência do tema, tal como ocorrida, serve ao que se contém
na Lei Maior. Preservadas as características inerentes à Federação em que se
mostra a feição descentralizadora, não há como concluir pelo vício formal
da norma impugnada.

Mais: não se verifica desrespeito a iniciativa reservada ao Chefe do
Executivo, uma vez ausente interferência no regime jurídico aplicável aos
servidores da rede escolar pública. O ato atacado visa preservar liberdades
fundamentais de professores e alunos, fixando parâmetros voltados à
formação escolar que não destoam dos princípios e finalidades da educação
preconizados na Constituição Federal e na Lei nº 9.934/1996 – Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional:
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Constituição Federal:
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 idéias 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 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 53/2006)

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. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 53/2006)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de
trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a
fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de
carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

Lei nº 9.394/1996:
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 3º 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 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;
V – coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII – valorização do profissional da educação escolar;
VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e

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

XII – consideração com a diversidade étnico-racial.
XIII – garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo

da vida.

Há a máxima, em termos de hermenêutica, segundo a qual, onde o texto
é claro e preciso, cessa a interpretação, sob pena de reescrever-se a norma
jurídica.

Observem que o legislador estadual não atuou sem razão expressiva. Os
preceitos em jogo inserem-se em contexto maior – de polarização política –,
e buscam impedir doutrinação, em sala de aula, de crianças e adolescentes,
garantindo eficácia aos princípios e normas gerais.

A Constituição de 1988, apontada por Ulisses Guimarães como
“cidadã”, elevou, ao patamar de direito público subjetivo e inderrogável, a
educação e, mais especificamente, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito
– artigos 6º e 208, § 1º. A teor do artigo 205, a educação revela-se garantia de
todos e dever do Estado e da família, mostrando-se imperioso ser
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno
desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a
qualificação para o trabalho.

Ciente da necessidade de concretizar o previsto no rol de direitos
sociais, evitando-se a tomada da Carta da República como documento
lírico, o constituinte assentou competir ao Estado zelar, junto aos pais ou
responsáveis, pela participação dos estudantes no ambiente escolar – artigo
208, parágrafos 2º e 3º. Eis o cerne do direito fundamental cuja observância
obriga a todos: Estado, família e sociedade.

Ao docente é garantida autonomia na escolha de recursos, métodos e
instrumentos pedagógicos, considerados o pluralismo de ideias e a
coexistência de valores, teorias e doutrinas. Ao aluno, a Constituição
Federal encerra, no artigo 220, de modo categórico, regra peremptória a
revelar a liberdade de consciência, pensamento, expressão e informação:

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
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Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, possuir opiniões,
bem assim procurar receber e transmitir ideias de toda índole, por qualquer
meio, independentemente de fronteiras. O que se almeja com a norma
questionada é garantir seja oferecida base sólida ao educando, para que
formule as próprias concepções e desenvolva as faculdades atribuídas à
personalidade, não havendo ingerência direta em determinado sentido.

No Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento o
pluralismo político, a Lei Maior estabelece as balizas de convivência
pacífica entre os diferentes grupos étnicos, sociais e religiosos. Surge
inadequado adotar-se esse ou aquele aporte teórico havendo o constituinte
cuidado de fixar, com clareza, o lugar normativo reservado a cada instituto.

Nesse contexto, a liberdade de expressão exerce papel insuplantável, de
extrema relevância, em variadas facetas: direito de discurso, direito de
opinião, direito de imprensa, direito à informação e proibição da censura. É
por meio dela que ocorre a participação democrática, a possibilidade de os
mais diferentes e inusitados pontos de vista serem externados de forma
aberta. E é assim que se constrói uma sociedade livre e plural, presentes
diversas correntes de ideias, ideologias, pensamentos e opiniões.

Levando em conta o modelo escolar delineado, não cabe ao Judiciário
corrigir ou aperfeiçoar decisão política regularmente tomada no âmbito do
Legislativo. Raciocínio contrário esvazia a carga normativa das previsões
instituídas na arena deliberativa própria. É dizer, a solução para o tema
deve ser técnica, extraída da ordem vigente considerada a necessidade de o
Judiciário não atuar como fonte de direito, observados os limites impostos
pela Lei das leis, a Constituição Federal.

Julgo improcedente o pedido.

É como voto.


