
16/04/2019

Número: 0704916-97.2019.8.18.0000 
 

Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

 Órgão julgador colegiado: Tribunal Pleno 

 Órgão julgador: Desembargador RICARDO GENTIL EULÁLIO DANTAS 

 Última distribuição : 28/03/2019 

 Valor da causa: R$ 0,00 

 Assuntos: Educação Profissionalizante 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? SIM 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

Tribunal de Justiça do Piauí
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PIAUI (AUTOR)

CÂMARA MUNICIPAL DE PICOS (RÉU)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

46070
8

09/04/2019 11:39 Decisão Decisão

44522
3

28/03/2019 12:36 Petição Inicial Petição Inicial

44522
6

28/03/2019 12:36 Notícia de Fato 000216-214.2018 - ADI - Lei
Municipal - Ideologia de Gênero

PETIÇÃO

44522
7

28/03/2019 12:36 Notícia de Fato 000216-214.2018 Documento de Comprovação



 

 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ

 GABINETE DO DESEMBARGADOR RICARDO GENTIL EULÁLIO DANTAS

 0704916-97.2019.8.18.0000PROCESSO Nº:
 DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)CLASSE:

 [Educação Profissionalizante]ASSUNTO(S):
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PIAUI

RÉU: CÂMARA MUNICIPAL DE PICOS

DECISÃO MONOCRÁTICA

 

Trata-se de , com pedido de medida cautelar, proposta pelo AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
 em face da , quePROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Lei nº 2.882/2018 do Município de Picos/PI

“dispõe sobre a proibição de atividades pedagógicas que visem a reprodução de conceito de ideologia de gênero na grade de ensino da
rede municipal e da rede privada de Picos – Piauí, na forma da lei e dá outras providências”.

Alega o Requerente que o ato normativo impugnado contraria os seguintes preceitos da :Constituição do Estado do Piauí
(i) os seguintes objetivos fundamentais do Estado: construir uma sociedade livre, justa e solidária; erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação. (art.3º, I, II e II); (ii) o direito à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar
o pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas
de ensino (art. 217).

Com base nesses fundamentos, requer a concessão do pedido liminar para suspensão imediata da eficácia do dispositivo
impugnado.

 Passo ao exame da cautelar.É o relatório.

Numa análise perfunctória da causa, parece equivocada a disposição, via lei municipal, acerca de conteúdo curricular e
orientação pedagógica nas escolas da rede municipal de ensino. De acordo com a Constituição de 1988, compete privativamente à
União dispor sobre as diretrizes e bases da educação nacional (CF/88, art. 22, XXIV). Compete-lhe, ainda, estabelecer normas gerais
sobre a matéria, a serem complementadas pelos Estados, no âmbito da sua competência normativa concorrente (CF/88, art. 24, IX).
Cabe, por fim, aos Municípios suplementar as normas federais e estaduais (CF/88, art. 30, II).

A norma impugnada veda a adoção de política educacional que trate de gênero ou de orientação sexual e proíbe qualquer
disciplina que busque orientar sobre a temática, o que, , interfere sobre as diretrizes que, segundo a própria Constituição,a priori

devem orientar as ações em matéria de educação. Em exame preliminar, verifica-se que, ao legislar em tais termos, o Município
dispôs, portanto, sobre matéria objeto da competência privativa da União sobre a qual deveria se abster de tratar.
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Além disso, estabeleceu norma que conflita com a Lei de Diretrizes e Bases de Educação - Lei 9.394/1996, que prevê, além
da garantia dos valores constitucionais supramencionados, o respeito à liberdade, o apreço à  e a tolerância vinculação entre educação

  (arts. 2º e 3º, II, III e IV).e práticas sociais como princípios que devem orientar as ações educacionais

Desse modo, não parece razoável defender que a Lei Municipal 2.882/2018 resulta do exercício da competência normativa
suplementar por parte do Município de Picos, posto que tal exercício não poderia demandar a produção de norma agressiva às
diretrizes constantes da Lei 9.394/1996.

Nestes termos, o STF, ao analisar diversas leis municipais sobre o mesmo tema, já confirmou o entendimento de que tais
leis municipais estão usurpando competência da União. Por exemplo, vejam-se excertos da decisão do Ministro Dias Toffoli, na ADPF
526 e do Ministro Barroso, na ADPF 461:

[…] no tocante ao tema educação, caberá à União a edição de normas gerais que estruturarão o sistema nacional de
educação e orientarão as demais esferas federativas na implementação dos objetivos e valores traçados pelo constituinte. [...]
Conquanto os Estados e Municípios detenham competência para suplementar a legislação federal e adaptá-la à sua realidade local,
naquilo que for peculiar ao seu sistema de ensino, não poderão as entidades federativas menores dispor de modo contrário ao quanto
estabelecido na legislação federal. (Min. Dias Toffoli, ADPF 526 MC/PR).

 A norma impugnada veda a adoção de política educacional que trate de gênero ou de orientação sexual e proíbe até mesmo
que se utilizem tais termos. Suprime, portanto, campo do saber das salas de aula e do horizonte informacional de crianças e jovens,
interferindo sobre as diretrizes que, segundo a própria Constituição, devem orientar as ações em matéria de educação. Ao legislar em
tais termos, o Município dispôs, portanto, sobre matéria objeto da competência privativa da União sobre a qual deveria se abster de
tratar. (Min. Barroso, ADPF 461 MC/PR)

 Há, portanto, plausibilidade no entendimento acerca da violação da competência privativa da União para legislar sobre
diretrizes e bases da educação.

Ademais, A Constituição Estadual, assim como a Constituição Federal, adotam explicitamente a concepção de educação
como preparação para exercício de cidadania, respeito a diversidade e convívio em sociedade plural, com múltiplas expressões
religiosas, políticas, culturais e étnicas. Por conseguinte, a educação deve visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e
do sentido de sua dignidade, a fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais, a capacitar todas as pessoas a
participar de sociedade livre, a favorecer compreensão e tolerância entre todos os grupos raciais, étnicos e religiosos.

São princípios orientadores da educação, presentes na Constituição do Estado do Piauí, dentre outros, a liberdade de
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pelo pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e pela
gestão democrática do ensino público. Esses princípios asseguram que o ambiente escolar seja pluralista e democrático quanto a ideias
e concepções pedagógicas, o que impossibilita que determinados temas sejam, , banidos dos estabelecimentos escolares, aindaa priori

que mediante iniciativa legislativa.

A vedação de tratar de conteúdos em sala de aula sem uma justificativa plausível atenta contra tais princípios orientadores.
Trata-se, portanto, de uma proibição que impõe aos educandos o desconhecimento sobre uma dimensão fundamental da experiência
humana e impede que a educação desempenhe seu papel fundamental promover uma compreensão crítica das dimensões da vida em
sociedade.

Presente a plausibilidade do direito invocado. Vislumbra-se ainda o perigo na manutenção da vigência da norma. A
supressão de conteúdo curricular é medida grave que atinge diretamente o cotidiano dos alunos e professores na rede municipal de
ensino com consequências evidentemente danosas, ante a submissão em tenra idade a proibições que suprimem parte indispensável de
seu direito ao saber.

Por todo o exposto, concedo a medida cautelar pleiteada, suspendendo a eficácia da Lei nº 2.882, de 29 de janeiro de
. Por razões de celeridade processual, solicito, desde já, as informações ao Exmo. Sr. Prefeito de2018, do Município de Picos/PI

Picos, à Câmara Municipal de Picos, no prazo de 10 dias. Após, abra-se vista ao Procurador-Geral de Justiça.

Num. 460708 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: RICARDO GENTIL EULALIO DANTAS - 09/04/2019 11:39:55
https://tjpi.pje.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040911395592800000000453810
Número do documento: 19040911395592800000000453810



Publique-se. Intime-se.
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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Procurador-Geral

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DESEMBARGADOR-PRESIDENTE  DO  EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ,

no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 129, inciso IV, da Constituição

da República; 29, inciso I, da Lei Federal 8.625/93, e no art. 39, inciso I, da Lei Complementar

Estadual nº 12/1993, e, ainda, com supedâneo no artigo 123, III, “a”, da Constituição do Estado

do  Piauí,  vem  perante  esse  Egrégio  Tribunal  de  Justiça,  propor  AÇÃO  DIRETA  DE

INCONSTITUCIONALIDADE, em face da Lei nº 2882/2018 do Município de Picos/PI, que

“dispõe sobre a proibição de atividades pedagógicas que visem a reprodução de conceito de

ideologia de gênero na grade de ensino da rede municipal e da rede privada de Picos – Piauí,

na forma da lei e dá outras providências”, pelos fatos e fundamentos abaixo alinhados:

1. DOS DOCUMENTOS

Esta  petição  inicial  está  acompanhada  de  cópia  do  ato  normativo

impugnado (na forma do art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 9.882/1999), bem como de cópia do

Procedimento Administrativo de Outras Atividades não Sujeitas a Inquérito Civil (Protocolo MP

nº 000216-214/2018)

2. DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO PIAUÍ

A Lei  Municipal  nº  2882/2018,  que  “dispõe  sobre  a  proibição  de

atividades pedagógica que visem a reprodução de conceito de ideologia de gênero na grade de

ensino da rede municipal e da rede privada de picos – Piauí,  na forma da lei  e dá outras

providências”, possui a seguinte redação:
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Art.  1º  -  Fica  terminantemente  proibida  na  grade  curricular  da  rede
pública e privada de ensino no âmbito do município de Picos a disciplina
ideologia  de  gênero,  bem como toda e  qualquer  disciplina  que  tente
orientar  a  sexualidade  dos  alunos  ou  que  tente  extinguir  o  gênero
masculino e ou feminino como gênero humano.

Art.  2º  -  O  Chefe  do  Poder  Executivo  Municipal,  no  âmbito  de  sua
competência, tomará medidas cabíveis para promover a divulgação da
Lei,  bem  como,  informar  às  autoridades  competentes,  bem  como  à
Secretaria de Educação do Município e à Secretaria de Educação do
Estado do Piauí e ainda às escolas particulares existentes no município.

Art. 3º - A Presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.”

3.  O  PARÂMETRO  DE  FISCALIZAÇÃO  –  DA  LIBERDADE  DE  APRENDER,
ENSINAR, PESQUISAR E DIVULGAR O PENSAMENTO, A ARTE E O SABER

O ato normativo impugnado não está em consonância com os seguintes

preceitos da Constituição do Estado do Piauí:

Art. 3º São objetivos fundamentais do Estado:

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades
sociais e regionais;

III – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

(...)

Art. 217. O ensino é ministrado com base nos seguintes princípios: (...)

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;

4. IDEOLOGIA DE GÊNERO

Inicialmente,  mister  ser  faz  analisar  a  abrangência  da  expressão

“ideologia  de  gênero”.  A diferenciação  entre  sexo  e  gênero  propicia  rompimento  com  o

determinismo  da  natureza  no  campo  da  sexualidade.  O  sexo  é  dimensão  eminentemente
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biológica,  ao passo que gênero  é  conceito  que envolve  componentes  culturais,  sociológicos,

psicológicos e de outras ordens.

A vedação do art. 1º da Lei 2.882/2018 de proibir “a disciplina ideologia

de gênero, bem como toda e qualquer disciplina que tente orientar a sexualidade dos alunos ou

que tente extinguir o gênero masculino e ou feminino como gênero humano” é propositadamente

aberta, pois não há delimitação clara do que seja “ideologia de gênero”, seja na própria lei, seja

em  fontes  fiáveis.  No  caso,  a  lei  pretende  vedar  qualquer  abordagem  de  temas  ligados  à

sexualidade que não seja para reafirmar uma inexistente equivalência entre sexo e gênero e para

ignorar quaisquer realidades distintas do padrão heterossexual.

É inconstitucional que uma norma pretenda vedar a abordagem do tema

supracitado  por  meio  de  uma  proibição  difusa,  dissociada  da  realidade  de  que  gênero

corresponda necessariamente a sexo, de qualquer conteúdo que possa ser associado a gênero e

diversidade  sexual.  Conforme  se  percebe,  a  lei  em  análise  pretende  vedar  o  debate  sobre

diversidade sexual, tachando-a de “ideologia de gênero, gênero ou orientação sexual”.

Relativamente à proibição de discriminação em razão de sexo e gênero, o

Supremo Tribunal Federal já se manifestou, na ação direta de inconstitucionalidade 4.277/DF:

ARGUIÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  DE  PRECEITO
FUNDAMENTAL  (ADPF).  PERDA  PARCIAL  DE  OBJETO.
RECEBIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE, COMO AÇÃO DIRETA
DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  UNIÃO  HOMOAFETIVA  E  SEU
RECONHECIMENTO  COMO  INSTITUTO  JURÍDICO.
CONVERGÊNCIA  DE  OBJETOS  ENTRE  AÇÕES  DE  NATUREZA
ABSTRATA.  JULGAMENTO  CONJUNTO.  Encampação  dos
fundamentos  da  ADPF  no  132-RJ  pela  ADI  no  4.277-DF,  com  a
finalidade de conferir “interpretação conforme à Constituição” ao art.
1.723  do  Código  Civil.  Atendimento  das  condições  da  ação.  2.
PROIBIÇÃO DE  DISCRIMINAÇÃO DAS  PESSOAS  EM RAZÃO DO
SEXO,  SEJA  NO  PLANO  DA  DICOTOMIA  HOMEM/MULHER
(GÊNERO), SEJA NO PLANO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DE CADA
QUAL DELES. A PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO COMO CAPÍTULO
DO  CONSTITUCIONALISMO  FRATERNAL.  HOMENAGEM  AO
PLURALISMO  COMO  VALOR  SÓCIO-POLÍTICO-CULTURAL.
LIBERDADE PARA DISPOR DA PRÓPRIA SEXUALIDADE, INSERIDA
NA CATEGORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO,
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EXPRESSÃO QUE É DA AUTONOMIA DE VONTADE.  DIREITO À
INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA. O sexo das
pessoas, salvo disposição constitucional expressa ou implícita em sentido
contrário, não se presta como fator de desigualação jurídica. Proibição
de preconceito, à luz do inciso IV do art. 3o da Constituição Federal, por
colidir frontalmente com o objetivo constitucional de “promover o bem
de todos”. Silêncio normativo da Carta Magna a respeito do concreto
uso  do  sexo  dos  indivíduos  como saque  da  kelseniana “norma geral
negativa”, segundo a qual “o que não estiver juridicamente proibido, ou
obrigado,  está juridicamente permitido”. Reconhecimento do direito à
preferência sexual como direta emanação do princípio da “dignidade da
pessoa  humana”:  direito  a  auto-estima  no  mais  elevado  ponto  da
consciência do indivíduo. Direito à busca da felicidade. Salto normativo
da proibição do preconceito para a proclamação do direito à liberdade
sexual.  O  concreto  uso  da  sexualidade  faz  parte  da  autonomia  da
vontade das pessoas naturais. Empírico uso da sexualidade nos planos
da  intimidade  e  da  privacidade  constitucionalmente  tuteladas.
Autonomia  da  vontade.  Cláusula  pétrea.  3.  TRATAMENTO
CONSTITUCIONAL  DA  INSTITUIÇÃO  DA  FAMÍLIA.
RECONHECIMENTO  DE  QUE  A CONSTITUIÇÃO  FEDERAL NÃO
EMPRESTA AO SUBSTANTIVO “FAMÍLIA” NENHUM SIGNIFICADO
ORTODOXO  OU  DA  PRÓPRIA  TÉCNICA  JURÍDICA.  A  FAMÍLIA
COMO CATEGORIA SÓCIO-CULTURAL E PRINCÍPIO ESPIRITUAL.
DIREITO SUBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO
NÃOREDUCIONISTA. O caput do art.  226 confere à família, base da
sociedade,  especial  proteção  do  Estado.  Ênfase  constitucional  à
instituição  da  família.  Família  em  seu  coloquial  ou  proverbial
significado  de  núcleo  doméstico,  pouco  importando  se  formal  ou
informalmente constituída, ou se integrada por casais heteroafetivos ou
por  pares  homoafetivos.  A  Constituição  de  1988,  ao  utilizar-se  da
expressão “família”,  não limita  sua  formação a  casais  heteroafetivos
nem  a  formalidade  cartorária,  celebração  civil  ou  liturgia  religiosa.
Família como instituição privada que, voluntariamente constituída entre
pessoas  adultas,  mantém  com  o  Estado  e  a  sociedade  civil  uma
necessária relação tricotômica. Núcleo familiar que é o principal lócus
institucional  de  concreção  dos  direitos  fundamentais  que  a  própria
Constituição designa por “intimidade e vida privada” (inciso X do art.
5º).  Isonomia  entre  casais  heteroafetivos  e  pares  homoafetivos  que
somente  ganha  plenitude  de  sentido  se  desembocar  no  igual  direito
subjetivo à formação de uma autonomizada família. Família como figura
central ou continente, de que tudo o mais é conteúdo. Imperiosidade da
interpretação não-reducionista do conceito de família como instituição
que também se forma por vias distintas do casamento civil. Avanço da
Constituição Federal  de 1988 no plano dos costumes.  Caminhada na
direção  do  pluralismo  como  categoria  sócio-político-cultural.
Competência  do  Supremo  Tribunal  Federal  para  manter,
interpretativamente,  o  Texto  Magno  na  posse  do  seu  fundamental
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atributo  da  coerência,  o  que  passa  pela  eliminação  de  preconceito
quanto  à  orientação  sexual  das  pessoas.  4.  UNIÃO  ESTÁVEL.
NORMAÇÃO CONSTITUCIONAL REFERIDA A HOMEM E MULHER,
MAS  APENAS  PARA  ESPECIAL  PROTEÇÃO  DESTA  ÚLTIMA.
FOCADO  PROPÓSITO  CONSTITUCIONAL  DE  ESTABELECER
RELAÇÕES  JURÍDICAS  HORIZONTAIS  OU  SEM  HIERARQUIA
ENTRE  AS  DUAS  TIPOLOGIAS  DO  GÊNERO  HUMANO.
IDENTIDADE CONSTITUCIONAL DOS CONCEITOS DE “ENTIDADE
FAMILIAR”  E  “FAMÍLIA”.  A  referência  constitucional  à  dualidade
básica homem/mulher,  no § 3 o do seu art.  226,  deve-se ao centrado
intuito de não se perder a menor oportunidade para favorecer relações
jurídicas  horizontais  ou  sem  hierarquia  no  âmbito  das  sociedades
domésticas. Reforço normativo a um mais eficiente combate à renitência
patriarcal dos costumes brasileiros. Impossibilidade de uso da letra da
Constituição para ressuscitar o art. 175 da Carta de 1967/1969. Não há
como fazer rolar a cabeça do art.  226 no patíbulo do seu parágrafo
terceiro.  Dispositivo  que,  ao  utilizar  da  terminologia  “entidade
familiar”,  não  pretendeu  diferenciá-la  da  “família”.  Inexistência  de
hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de
constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico. Emprego do
fraseado  “entidade  familiar”  como  sinônimo  perfeito  de  família.  A
Constituição não interdita a formação de família por pessoas do mesmo
sexo. Consagração do juízo de que não se proíbe nada a ninguém senão
em face de um direito ou de proteção de um legítimo interesse de outrem,
ou  de  toda  a  sociedade,  o  que  não  se  dá  na  hipótese  sub  judice.
Inexistência  do  direito  dos  indivíduos  heteroafetivos  à  sua  não-
equiparação jurídica com os indivíduos homoafetivos. Aplicabilidade do
§ 2 o do art. 5o da Constituição Federal, a evidenciar que outros direitos
e garantias, não expressamente listados na Constituição, emergem “do
regime  e  dos  princípios  por  ela  adotados”,  verbis:  “Os  direitos  e
garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes
do  regime  e  dos  princípios  por  ela  adotados,  ou  dos  tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. 5.
DIVERGÊNCIAS  LATERAIS  QUANTO  À  FUNDAMENTAÇÃO  DO
ACÓRDÃO. Anotação de que os Ministros RICARDO LEWANDOWSKI,
GILMAR  MENDES  e  CEZAR  PELUSO  convergiram  no  particular
entendimento da impossibilidade de ortodoxo enquadramento da união
homoafetiva nas espécies de família constitucionalmente estabelecidas.
Sem embargo,  reconheceram a  união  entre  parceiros  do  mesmo sexo
como  uma  nova  forma  de  entidade  familiar.  Matéria  aberta  à
conformação legislativa,  sem prejuízo do reconhecimento da imediata
auto-aplicabilidade  da  Constituição.  6.  INTERPRETAÇÃO  DO  ART.
1.723  DO  CÓDIGO  CIVIL  EM  CONFORMIDADE  COM  A
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  (TÉCNICA  DA  “INTERPRETAÇÃO
CONFORME”).  RECONHECIMENTO  DA  UNIÃO  HOMOAFETIVA
COMO FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES. Ante a possibilidade de
interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório do art. 1.723
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do Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária a
utilização da técnica de “interpretação conforme à Constituição”. Isso
para excluir do dispositivo em causa qualquer significado que impeça o
reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do
mesmo sexo como família. Reconhecimento que é de ser feito segundo as
mesmas  regras  e  com  as  mesmas  consequências  da  união  estável
heteroafetiva.

Assim, conclui-se que a norma atacada incide em inconstitucionalidade

ante ao fato de afrontar direito fundamental à educação de estudantes e professores, bem como

viola os direitos de quem esteja fora do padrão heteronormativo (como a população LGBT).

5. DIREITO A EDUCAÇÃO PLURAL E DEMOCRÁTICA

Os arts. 3º e 217 da Constituição do Estado do Piauí supramencionados

estabelecem  objetivos  fundamentais  do  Estado  à  educação,  bem  como  princípios  a  serem

seguidos.

A Constituição  Estadual,  assim  como  a  Constituição  Federal,  adota

explicitamente a concepção de educação como preparação para exercício de cidadania, respeito

a diversidade e  convívio em sociedade plural, com múltiplas expressões religiosas, políticas,

culturais  e  étnicas.  Por  conseguinte,  a  educação  deve  visar  ao  pleno  desenvolvimento  da

personalidade  humana  e  do  sentido  de  sua  dignidade,  a  fortalecer  o  respeito  pelos  direitos

humanos e liberdades fundamentais, a capacitar todas as pessoas a participar de sociedade livre,

a favorecer compreensão e tolerância entre todos os grupos raciais, étnicos e religiosos.

Ao  examinar  os  princípios  orientadores  da  educação,  presentes  na

Constituição do Estado do Piauí, verifica-se que são integrados, entre outros, pela liberdade de

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pelo pluralismo de

ideias  e  concepções  pedagógicas e  pela  gestão  democrática  do  ensino  público.  Esses

princípios asseguram que o ambiente escolar seja pluralista e democrático quanto a ideias e

concepções  pedagógicas,  o  que  impossibilita  que  determinados  temas  sejam,  a  priori,

banidos dos estabelecimentos escolares, ainda que mediante iniciativa legislativa.
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Permitir que escolas abordem conteúdos ligados ao gênero e orientação

sexual não significa contraposição alguma com o papel da família e o de outras comunidades em

que alunas  e alunos estejam integrados,  como associações,  igrejas,  espaços  culturais  etc.  Os

valores e concepções que crianças e adolescentes possam haurir nesses espaços de convivência

complementarão  o  processo  pedagógico  do  ambiente  escolar  e  os  auxiliarão  a  formar  suas

convicções.

Ao pretender vedar que a educação no município contemple a questão e

que  escolas  pautem  atividades,  ações,  discussões  sobre  gênero,  a  norma  atacada  contraria

princípios conformadores da educação brasileira, em especial as liberdades constitucionais de

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de

ideias  e de concepções  pedagógicas.  Afronta,  portanto,  os  arts.  3º e 217 da Constituição do

Estado do Piauí.

6. MEDIDA CAUTELAR. NECESSIDADE DE CONCESSÃO

No  caso,  verifica-se  que  estão  presentes  os  requisitos  exigidos  à

concessão da medida cautelar. Afigura-se, dessa forma, para evitar grave lesão à ordem jurídica e

social, plausível a arguição de inconstitucionalidade ora articulada, o que traduz o  fumus boni

iuris necessário  à  concessão  da  medida  suspensiva.  O  periculum  in  mora também  ressai

transparente, pois, caso a lei municipal não seja suspensa de plano, continuarão surtindo seus

efeitos no âmbito do município.

Assim sendo, ante a relevância da fundamentação expendida e estando

presentes os requisitos exigidos para a concessão da medida cautelar, nos termos previstos do

artigo 10 da Lei n.º 9.868/99, pleiteia o autor a suspensão  ad cautelam da Lei Municipal nº

2882/2018, do Município de Picos/PI, por flagrante violação dos arts. 3º e 217 da Constituição

do Estado do Piauí.

Além  disso,  tem-se  que  o  início  do  ano  letivo  é  iminente.

Imprescindível se faz, no presente momento, que se determine a solução da continuidade do ato

impugnado.
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4. DOS PEDIDOS

À  vista  da  argumentação  aduzida,  o  Ministério  Público,  por  seu

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, requer o seguinte:

a) a concessão de MEDIDA CAUTELAR, com a imediata suspensão da

eficácia da Lei Municipal nº 2882/2018 do Município de Picos/PI, por

afronta aos preceitos insculpidos nos arts. 3º e 217 da Constituição do

Estado do Piauí; e

b) em final julgamento, que seja reconhecida a procedência da pretensão

deduzida, mediante a declaração de inconstitucionalidade material da

Lei  Municipal  nº  2882/2018 do Município  de  Picos/PI,  por  afronta  à

Carta Estadual.

Teresina (PI), 28 de março de 2019.

CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
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