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Ação direta de inconstitucionalidade 5.255/RN
Relator: Ministro Celso de Mello
Requerente: Procurador-Geral da República
Interessados: Governador do Estado do Rio Grande do Norte

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do 
Norte

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITU-
CIONALIDADE.  LEI  8.415/2003, DO ESTADO  DO RIO
GRANDE  DO  NORTE. OBRIGATORIEDADE  DE  IN-
CLUSÃO  DE EXEMPLAR DA BÍBLIA  NO ACERVO DE
BIBLIOTECAS  PÚBLICAS  ESTADUAIS.  OFENSA  AOS
PRINCÍPIOS DA  ISONOMIA E DA  LAICIDADE ESTA-
TAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5o, CAPUT, E 19, I, DA CONS-
TITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

1. É inconstitucional, por ofensa aos princípios da isonomia e da
laicidade do Estado, lei que imponha obrigatoriedade de inclu-
são de exemplar de  determinado  livro de cunho religioso em
acervo de bibliotecas públicas estaduais.

2. Parecer pela procedência do pedido.

I RELATÓRIO

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade dirigida contra

a Lei  8.415, de  12 de  novembro  de  2003, do  Estado  do  Rio

Grande do Norte, que obriga inclusão de exemplares da Bíblia no

acervo de bibliotecas públicas daquela unidade federativa.
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Este é o teor do diploma:

Art. 1o. Fica determinada a inclusão, no acervo de todas as
bibliotecas  públicas  do Estado  do Rio Grande do Norte,
pelo menos, dez exemplares da Bíblia Sagrada, sendo quatro
delas em linguagem Braile.
Art. 2o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário.

Sustenta a petição inicial que, ao impor divulgação de livro

adotado por religiões específicas, a lei rompeu com a laicidade es-

tatal e violou o art. 19, I, da Constituição da República.1

O relator requisitou informações dos órgãos interessados, nos

termos do art. 6o da Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999 (peça

6 do processo eletrônico).

A Liga Humanista Secular do Brasil, associação civil sem fins

lucrativos, acostou pedido de admissão no processo como  amicus

curiæ (peça 13), o qual foi deferido pelo relator (peça 20).

O Governador do Estado do Rio Grande do Norte mani-

festou-se pela procedência do pedido (peça 23).

A Assembleia Legislativa defendeu a constitucionalidade da

lei. Afirmou que foi aprovada com estrita observância das regras de

processo legislativo ordinário e não causou embaraço à liberdade

1 “Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municí-
pios:
I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes
o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de
dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de inte-
resse público; [...].”
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de crença, mas evidenciou a pluralidade das religiões na constru-

ção da pessoa e da cidadania (peça 25). 

Solicitou-se manifestação do Advogado-Geral da União e do

Procurador-Geral da República (art. 8o da Lei 9.868/1999 – peça

26).

A Advocacia-Geral  da  União  manifestou-se  pela  improce-

dência do pedido. Ressaltou que a lei não impõe doutrinação nem

pregação religiosa e que a disciplina nela veiculada se conforma

com a parte final do art. 19, I, da Constituição, que prevê colabo-

ração do Estado com entidades religiosas em prol do interesse pú-

blico (peça 28).

É o relatório.

II DISCUSSÃO

Insculpido  no  art. 19, I, da  Constituição  da  República, o

princípio da laicidade estatal impõe que entes federativos se abste-

nham de adotar, subvencionar ou fazer proselitismo de cultos reli-

giosos ou igrejas específicas. Impede que o Estado promova, por

atos administrativos, legislativos ou judiciais, juízo de valor sobre

crenças  ou conceda tratamento privilegiado a determinada reli-

gião. 

Conquanto não haja impedimento constitucional à mera pre-

sença de exemplares de livro religioso em bibliotecas e unidades

escolares nem à sua divulgação em espaços públicos, o mesmo não
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ocorre com determinação, por ato normativo, de disponibilização

obrigatória de obras dessa natureza, com imposição dos respectivos

custos ao poder público.

Conforme demonstra a petição inicial, a Lei 8.415, de 12 de

novembro  de 2003, do  Rio Grande do Norte, faz juízo de valor

sobre livro religioso adotado por determinadas  crenças: a Bíblia.

Ao tornar obrigatória sua inclusão no acervo de bibliotecas esta-

duais, contribui para divulgação, estímulo e promoção de conjunto

de crenças e dogmas nela presentes, em prejuízo daquelas por ela

relegadas, o que consubstancia afronta direta ao princípio da laici-

dade estatal.

Acaba a norma por promover tratamento desigual entre cida-

dãos, na medida em que assegura apenas a adeptos de crenças ins-

piradas na Bíblia acesso facilitado, em instituições públicas, a esse

livro. Não se justifica como medida de promoção de valores cultu-

rais  inserta  na permissividade constitucional  do ensino religioso

em escolas públicas (CR, art. 210, § 1o).2 Fosse esse o intuito, deve-

ria necessariamente ter observado as diversidades culturais e religi-

osas do Brasil, não podendo  prestigiar e beneficiar  livro-base de

crença específica  em  detrimento  das demais. Ao contemplar  so-

mente a Bíblia, a lei  potiguar acarreta  desprestígio tanto a outros

livros sagrados quanto a estudantes adeptos das demais crenças reli-

giosas e àqueles não adeptos de crença religiosa alguma.

2 “Art. 210. [...] 
§ 1o. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos
horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. [...]”.
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Não se afirma que seja ilícito a bibliotecas públicas a aquisi-

ção da Bíblia, do Corão, da Torá, dos épicos Maabárata e Ramái-

ana, do Bagavadguitá, da Codificação Espírita de Allan Kardec, dos

Vedas ou de outros livros sagrados, pois todos são objetos culturais,

além de obras de culto. Tê-los ao dispor de usuários é plenamente

compatível com o acesso a obras relevantes que bibliotecas não es-

pecializadas devem promover. Inconstitucionalidade há, todavia, na

imposição normativa de compra de apenas um desses livros tidos

como sagrados, por parte da administração pública, com evidente

privilégio a determinada manifestação religiosa.

Configura-se, portanto, afronta direta aos arts. 5o  , caput, e 19,

I, da Constituição da República.

III CONCLUSÃO

Ante  o  exposto, a  Procuradoria-Geral  da  República  re-

porta-se às razões deduzidas  na petição inicial,  que reitera, para

manifestar-se pelo conhecimento e procedência do pedido.

Brasília (DF), 7 de julho de 2015.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros

Procurador-Geral da República

RJMB/WS/AMO-Par.PGR/WS/2.028/2015
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