CONFLITO DE COMPETÊNCIA

LEI ESTADUAL que regula o número máximo de alunos em cada sala de aula na
educação infantil, fundamental e média. É CONSTITUCIONAL.
DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Conflito de Competência
Competência concorrente para legislar sobre educação
Lei editada por Estado-membro, que disponha sobre número máximo de alunos em
sala de aula na educação infantil, fundamental e média, não usurpa a competência da
União para legislar sobre normas gerais de educação (CF, art. 24, IX, e § 3º). Com
base nessa orientação, o Plenário julgou improcedente pedido formulado em ação
direta de inconstitucionalidade ajuizada em face das alíneas a, b e c do inciso VII do
art. 82 da LC 170/1998 do Estado de Santa Catarina. A Corte destacou a necessidade
de rever sua postura “prima facie” em casos de litígios constitucionais em matéria de
competência legislativa, de forma a prestigiar as iniciativas regionais e locais, a menos
que ofendam norma expressa e inequívoca da Constituição. Pontuou que essa diretriz
se ajustaria à noção de federalismo como sistema que visaria a promover o pluralismo
nas formas de organização política. Asseverou que, em matéria de educação, a
competência da União e dos Estados-membros seria concorrente. Aduziu que, com
relação às normas gerais, os Estados-membros e o Distrito Federal possuiriam
competência suplementar (CF, art. 24, § 2º) e a eles caberia suprir lacunas. Frisou a
necessidade de não se ampliar a compreensão das denominadas normas gerais, sob
pena de se afastar a autoridade normativa dos entes regionais e locais para tratar do
tema. Enfatizou que o limite máximo de alunos em sala de aula seria questão
específica relativa à educação e ao ensino e, sem dúvida, matéria de interesse de
todos os entes da federação, por envolver circunstâncias peculiares de cada região.
Ademais, a sistemática normativa estadual também seria compatível com a disciplina
federal sobre o assunto, hoje fixada pela Lei 9.394/1996, que estabelece “as diretrizes
e bases da educação nacional”. Em seu art. 25, a lei federal deixaria nítido espaço
para atuação estadual e distrital na determinação da proporção professor e aluno dos
sistemas de ensino. Possibilitaria, assim, que o sistema estadual detalhasse de que
maneira a proporção entre alunos e professores se verificaria no âmbito local. Sob o
prisma formal, portanto, a Lei 9.394/1996 habilitaria a edição de comandos estaduais
como os previstos nas alíneas a, b, e c do inciso VII do art. 82 da LC 170/1998 do
Estado de Santa Catarina. Sob o ângulo material, a lei catarinense ainda apresentaria

evidente diretriz de prudência ao criar uma proporção aluno-professor que se elevaria
à medida que aumentasse a idade dos alunos.
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