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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

PARECER TÉCNICO 

 

PROJETO DE LEI Nº 772/2019 

AUTORA: Deputada Iriny Lopes  

EMENTA: Dispõe que professores, alunos e funcionários, poderão 

livremente exercer o direito de expressão e opiniões na rede pública e privada no 

ambiente escolar do Estado do Espírito Santo. 

 

1.  RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 772/2019, de autoria da Exma. Deputada 

Iriny Lopes, que dispõe que professores, alunos e funcionários, poderão livremente 

exercer o direito de expressão e opiniões na rede pública e privada no ambiente 

escolar do Estado do Espírito Santo: 

O Projeto foi protocolado no dia 12/09/2019 e lido no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 16/09/2019.  

Não consta, nos autos, até o presente momento, estudo de técnica 

legislativa; tampouco notícia da publicação da matéria no Diário do Poder 

Legislativo – DPL, medida que não pode ser dispensada, nos termos do art. 149 do 

Regimento Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009).  

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Diretora, à fl. 02, proferiu o 

despacho denegatório, com fulcro no artigo 143, inciso VIII , do Regimento Interno 

(Resolução nº 2.700/2009), no qual inadmitiu a tramitação da proposição; 

entendendo, a priori, existir manifesta inconstitucionalidade. 
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Em seguida, deferiu-se o pedido de recurso à Comissão de Constituição 

e Justiça, Serviço Público e Redação, nos termos do artigo 143, parágrafo único, do 

Regimento Interno. 

Por fim, a propositura recebeu encaminhamento para esta Procuradoria 

Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-nos 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

É o relatório. 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

2.1. DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

A inconstitucionalidade formal verifica-se quando há algum vício no 

processo de formação das normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do 

desrespeito de alguma norma constitucional que estabeleça o modo de elaboração 

das normas jurídicas. 

Assim, a inconstitucionalidade formal pode decorrer da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato (inconstitucionalidade formal 

orgânica: competência da União, Estados e Municípios) ou do procedimento de 

elaboração da norma. 

Relativamente à iniciativa da matéria, a Mesa Diretora proferiu o 

despacho denegatório, entendendo que o projeto afrontava a Constituição Estadual, 

no seu art. 63, parágrafo único, incisos III e VI, que trata da iniciativa privativa do 

Governador de Estado para a apresentação de Projeto de Lei que disponha sobre 

organização administrativa e atribuições de órgãos ou Secretarias de Estado. 

Confira, in verbis: 
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Art. 63.  A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, 
ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos 
nesta Constituição. 

Parágrafo único.  São de iniciativa privativa do Governador do Estado as 
leis que disponham sobre: 

(...) 

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder 
Executivo; 

(...) 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos 
do Poder Executivo. 

 

A regra da Constituição Estadual, por sua vez, está em sintonia com a 

Constituição Federal, que prevê a iniciativa privativa do Presidente da República 

para deflagrar o processo legislativo de criação de órgãos e Ministérios (art. 61, § 

1°, inciso II, alínea e, da CF), bem como possibilita a edição de decreto executivo 

autônomo para a organização administrativa (art. 84, inciso VI, alínea a, da CF). 

Contudo, a nosso ver, o projeto em apreço é formalmente 

inconstitucional; mas esbarra na ausência de competência do Estado para dispor 

sobre a matéria. 

O projeto em análise visa a instituir, no âmbito do sistema estadual de 

ensino, exercer o direito de expressão e opiniões na rede pública e privada no 

ambiente escolar do Estado do Espírito Santo. 

Nos termos do projeto todos os professores, estudantes e funcionários 

são livres para expressar seus pensamentos e suas opiniões no ambiente escolar 

das redes pública e privada de ensino do Espírito Santo. 

A Constituição Federal divide a competência entre as pessoas jurídicas 

com capacidade política: União (artigos 21 e 22); Municípios (artigos 29 e 30); e 

Estados (artigo 25 – competência residual ou remanescente). 

Na divisão de competência estabelecida pela Constituição Federal, 

compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação 
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nacional (art. 22, inc. XXIV da CF). Logo, a competência do Estado quanto ao tema 

educação se restringe à competência suplementar (art. 24, inc. IX da CF).1 2 

Trata-se, assim, de competência concorrente, em que a União fixa as 

normas gerais sobre Educação, enquanto os Estados e o Distrito Federal ocupar-se-

ão das especificidades, os modos e os meios de se implementar o disposto na 

legislação federal. 

De forma que, havendo Lei Federal dispondo sobre normas gerais, 

poderão os Estados e o Distrito Federal, em exercício de sua competência 

suplementar, preencher os vazios da lei federal, a fim de afeiçoá-las às 

peculiaridades locais (art. 24, § 2º da CF).3 

Em relação ao tema educação, a norma geral de que trata o assunto é a 

Lei no. 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Já o 

Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 foi estabelecido através da Lei no. 

13.005/2014. No Espírito Santo, o Plano Estadual de Educação (PEE) foi aprovado 

através da Lei no. 10.382/2015. 

Deve-se então verificar se o Estado do Espírito Santo detém competência 

suplementar para legislar sobre a matéria alvo do presente projeto. Vale dizer, deve-

se analisar se a matéria da proposição insere-se dentro das características 

regionais do Estado para fundamentar a sua instituição no âmbito do sistema 

estadual de ensino, justificando-se apenas em caso de haver alguma particularidade 

que justifique a inserção do tema somente no âmbito do Espírito Santo. 

A despeito do grande número de trabalhos doutrinários sobre o tema, a 

compreensão do que sejam normas gerais continua nebulosa, ante a dificuldade de 

se fornecer uma definição que, nos casos concretos, confira ao aplicador do Direito 

                                                 
1
 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

(...) 
XXIV - diretrizes e bases da educação nacional; 
 
2
 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

(...) 
IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação; 
 
3
 Art. 24, § 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. 
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total segurança na classificação, como gerais, das normas constantes de legislação 

editada pelo Congresso Nacional, com base na competência para expedir normas 

dessa natureza.  

Em estudo sobre competência legislativa para tratar de normas gerais, 

RESENDE4 afirma que, na determinação do conceito constitucional de norma geral, 

nem sempre o grau de abstração com que a matéria é disciplinada será um critério 

adequado, devendo-se atentar para a existência de razões motivadoras do 

estabelecimento de uma disciplina uniforme, ainda que o objeto seja regulado de 

forma minuciosa. Bem por isso, Luís Roberto Barroso afirma que, no exercício da 

competência para editar normas gerais sobre meio ambiente, cabe à União não 

apenas instituir linhas orientadoras para a atividade legislativa dos Estados, mas 

também dispor diretamente sobre as matérias que exijam logicamente a instituição 

de regramento uniforme, pois, no caso de atividades que devam ser desenvolvidas 

nacionalmente, de forma contínua e interligada, as exigências impostas pelo Poder 

Público em matéria ambiental devem ser naturalmente homogêneas. 

Com efeito, constitui elemento conceitual das normas gerais o âmbito 

nacional de sua vigência, a sua aplicação uniforme em todo o território brasileiro. A 

própria expressão “norma geral” aponta para o seu alcance nacional, contrapondo-

se o geral ao parcial, ao particular ou peculiar. Em sede de competência 

concorrente, normas destinadas especificamente a regular realidades verificáveis 

apenas em âmbito local ou regional devem ser obra do legislador estadual. 

Assim, por conta da necessidade de aplicação uniforme em nível 

nacional, em face do tratamento igualitário aos estudantes de escolas públicas de 

todo o território nacional, o assunto deve ser disciplinado em lei federal. 

Em casos análogos, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, in 

verbis: 

 

                                                 
4
 REZENDE, R. M. Normas Gerais Revisitadas: A Competência Legislativa em Matéria Ambiental. Brasília: Núcleo de Estudos 

e Pesquisas/CONLEG/Senado, fevereiro/2013 (Texto para Discussão n
o
. 121). 
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CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA 
EDUCAÇÃO. LEI 9.394, DE 1996. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 
CONCORRENTE: CF, ART. 24. COMPETÊNCIA ESTADUAL 
CONCORRENTE NÃO-CUMULATIVA OU SUPLEMENTAR E 
COMPETÊNCIA CONCORRENTE ESTADUAL CUMULATIVA. I. - O art. 24 
da CF compreende competência estadual concorrente não-cumulativa 
ou suplementar (art. 24, § 2º) e competência estadual concorrente 
cumulativa (art. 24, § 3º). Na primeira hipótese, existente a lei federal 
de normas gerais (art. 24, § 1º), poderão os Estados e o DF, no uso da 
competência suplementar, preencher os vazios da lei federal de 
normas gerais, a fim de afeiçoá-la às peculiaridades locais (art. 24, § 
2º); na segunda hipótese, poderão os Estados e o DF, inexistente a lei 
federal de normas gerais, exercer a competência legislativa plena "para 
atender a suas peculiaridades" (art. 24, § 3º). Sobrevindo a lei federal de 
normas gerais, suspende esta a eficácia da lei estadual, no que lhe for 
contrário (art. 24, § 4º). II. - A Lei 10.860, de 31.8.2001, do Estado de São 
Paulo foi além da competência estadual concorrente não-cumulativa e 
cumulativa, pelo que afrontou a Constituição Federal, art. 22, XXIV, e 
art. 24, IX, § 2º e § 3º. III. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada 
procedente, declarada a inconstitucionalidade da Lei 10.860/2001 do 
Estado de São Paulo.

5
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI DISTRITAL QUE 
DISPÕE SOBRE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO 
CURSO E QUE AUTORIZA O FORNECIMENTO DE HISTÓRICO 
ESCOLAR PARA ALUNOS DA TERCEIRA SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
QUE COMPROVAREM APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA 
INGRESSO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR - LEI DISTRITAL QUE 
USURPA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA OUTORGADA À UNIÃO 
FEDERAL PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - CONSIDERAÇÕES 
EM TORNO DAS LACUNAS PREENCHÍVEIS - NORMA DESTITUÍDA DO 
NECESSÁRIO COEFICIENTE DE RAZOABILIDADE - OFENSA AO 
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - ATIVIDADE LEGISLATIVA 
EXERCIDA COM DESVIO DE PODER - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO 
PEDIDO - DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR COM EFICÁCIA "EX 
TUNC". A USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA, QUANDO 
PRATICADA POR QUALQUER DAS PESSOAS ESTATAIS, QUALIFICA-
SE COMO ATO DE TRANSGRESSÃO CONSTITUCIONAL. - A 
Constituição da República, nas hipóteses de competência concorrente (CF, 
art. 24), estabeleceu verdadeira situação de condomínio legislativo entre a 
União Federal, os Estados-membros e o Distrito Federal (RAUL MACHADO 
HORTA, "Estudos de Direito Constitucional", p. 366, item n. 2, 1995, Del 
Rey), daí resultando clara repartição vertical de competências normativas 
entre essas pessoas estatais, cabendo, à União, estabelecer normas gerais 
(CF, art. 24, § 1º), e, aos Estados-membros e ao Distrito Federal, exercer 
competência suplementar (CF, art. 24, § 2º). - A Carta Política, por sua vez, 
ao instituir um sistema de condomínio legislativo nas matérias 
taxativamente indicadas no seu art. 24 - dentre as quais avulta, por sua 
importância, aquela concernente ao ensino (art. 24, IX) -, deferiu ao Estado-
membro e ao Distrito Federal, em "inexistindo lei federal sobre normas 
gerais", a possibilidade de exercer a competência legislativa plena, desde 
que "para atender a suas peculiaridades" (art. 24, § 3º). - Os Estados-
membros e o Distrito Federal não podem, mediante legislação 
autônoma, agindo "ultra vires", transgredir a legislação fundamental 
ou de princípios que a União Federal fez editar no desempenho 

                                                 
5
 STF. ADI 3098, Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2005, DJ 10-03-2006 PP-00006 

EMENT VOL-02224-01 PP-00098 LEXSTF v. 28, n. 327, 2006, p. 57-71. 
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legítimo de sua competência constitucional e de cujo exercício deriva 
o poder de fixar, validamente, diretrizes e bases gerais pertinentes a 
determinada matéria (educação e ensino, na espécie). - Considerações 
doutrinárias em torno da questão pertinente às lacunas preenchíveis. 
TODOS OS ATOS EMANADOS DO PODER PÚBLICO ESTÃO 
NECESSARIAMENTE SUJEITOS, PARA EFEITO DE SUA VALIDADE 
MATERIAL, À INDECLINÁVEL OBSERVÂNCIA DE PADRÕES MÍNIMOS 
DE RAZOABILIDADE. - As normas legais devem observar, no processo de 
sua formulação, critérios de razoabilidade que guardem estrita consonância 
com os padrões fundados no princípio da proporcionalidade, pois todos os 
atos emanados do Poder Público devem ajustar-se à cláusula que 
consagra, em sua dimensão material, o princípio do "substantive due 
process of law". Lei Distrital que, no caso, não observa padrões mínimos de 
razoabilidade. A EXIGÊNCIA DE RAZOABILIDADE QUALIFICA-SE COMO 
PARÂMETRO DE AFERIÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 
DOS ATOS ESTATAIS. - A exigência de razoabilidade - que visa a inibir e a 
neutralizar eventuais abusos do Poder Público, notadamente no 
desempenho de suas funções normativas - atua, enquanto categoria 
fundamental de limitação dos excessos emanados do Estado, como 
verdadeiro parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos 
estatais. APLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO DE PODER AO 
PLANO DAS ATIVIDADES NORMATIVAS DO ESTADO. - A teoria do 
desvio de poder, quando aplicada ao plano das atividades legislativas, 
permite que se contenham eventuais excessos decorrentes do exercício 
imoderado e arbitrário da competência institucional outorgada ao Poder 
Público, pois o Estado não pode, no desempenho de suas atribuições, dar 
causa à instauração de situações normativas que comprometam e afetem 
os fins que regem a prática da função de legislar. A EFICÁCIA EX TUNC 
DA MEDIDA CAUTELAR NÃO SE PRESUME, POIS DEPENDE DE 
EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONSTANTE DA DECISÃO QUE A 
DEFERE, EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. - A 
medida cautelar, em sede de fiscalização normativa abstrata, reveste-se, 
ordinariamente, de eficácia "ex nunc", "operando, portanto, a partir do 
momento em que o Supremo Tribunal Federal a defere" (RTJ 124/80). 
Excepcionalmente, no entanto, e para que não se frustrem os seus 
objetivos, a medida cautelar poderá projetar-se com eficácia "ex tunc", com 
conseqüente repercussão sobre situações pretéritas (RTJ 138/86), 
retroagindo os seus efeitos ao próprio momento em que editado o ato 
normativo por ela alcançado. Para que se outorgue eficácia "ex tunc" ao 
provimento cautelar, em sede de fiscalização concentrada de 
constitucionalidade, impõe-se que o Supremo Tribunal Federal 
expressamente assim o determine, na decisão que conceder essa medida 
extraordinária (RTJ 164/506-509, 508, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 
Situação excepcional que se verifica no caso ora em exame, apta a 
justificar a outorga de provimento cautelar com eficácia "ex tunc".

6
 

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E 
REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS 
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: 
VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E 
ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO 
MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA 
JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 
11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 
1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na 

                                                 
6
 STF. ADI 2667 MC, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/06/2002, DJ 12-03-2004 PP-00036 

EMENT VOL-02143-02 PP-00275 
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medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de 
vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da 
Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o 
piso salarial dos professores do ensino médio com base no 
vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para 
dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos 
professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como 
mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização 
profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao 
trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o 
percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação 
básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em 
relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.

7
 (original sem destaque) 

 

O Tribunal de Justiça de São Paulo declarou a inconstitucionalidade da 

Lei nº 12.928/2018, do Município de São José do Rio Preto, a qual veiculava 

matéria bastante semelhante à disposta neste projeto e instituía no âmbito do 

município o “programa escola sem partido”, afirmando, no caso, a competência da 

União para tratar da matéria: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pretensão que envolve 
a Lei nº 12.928, de 13 de abril de 2018, do município de São José do Rio 
Preto, que institui, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino, o "Programa 
Escola sem Partido" – Norma que invade a competência privativa da 
União para legislar sobre diretrizes e bases da educação, conforme 
inc. XXIV do art. 22 da Constituição Federal – Ofensa ao princípio 
federativo e aos arts. 1º e 144 da Constituição do Estado de São Paulo 
– Tema que deve estabelecer um sistema uniforme em todo o território 
nacional, não podendo, os demais entes federados, inovar e criar 
diferentes parâmetros e restrições locais – Texto legal que não se 
enquadra em eventual suplementação da legislação federal, mas sim 
traz norma de aspecto geral e inovador, que extrapola o interesse 
local do município para legislar – Inviabilidade de limitar, no ensino, a 
liberdade, a igualdade e o pluralismo que dirigem as Constituições Federal 
e Estadual – Ação procedente.

8
 (original sem destaque) 

Cabe mencionar, ainda, que está tramitando no Supremo Tribunal 

Federal a ADI 5537, cujo objeto é a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 

7.800/2016 do Estado de Alagoas, a qual possui conteúdo semelhante ao da 

presente proposição. 

                                                 
7
 STF. ADI 4167, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 

PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220- PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83. 

8
 TJSP;  Direta de Inconstitucionalidade 2085589-96.2018.8.26.0000; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: Órgão 

Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 31/10/2018; Data de Registro: 03/11/2018. 

Identificador: 340030003400300032003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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Em sede de medida cautelar, o Ministro Roberto Barroso, relator da ADI 

5537/AL, concedeu a liminar suspendendo os efeitos da lei alagoana, por entender 

violada a competência da União para estabelecer normas gerais sobre o tema e por 

usurpação da iniciativa do Governador para deflagrar o processo legislativo. Confira, 

verbis: 

Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. 
Programa Escola Livre. Lei estadual. Vícios formais (de competência e de 
iniciativa) e afronta ao pluralismo de ideias. Cautelar deferida. I. Vícios 
formais da Lei 7.800/2016 do Estado de Alagoas:  1. Violação à 
competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da 
educação nacional (CF, art. 22, XXIV): a liberdade de ensinar e o 
pluralismo de ideias são princípios e diretrizes do sistema (CF, art. 206, II e 
III); 2. Afronta a dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação: 
usurpação da competência da União para estabelecer normas gerais 
sobre o tema (CF, art. 24, IX e § 1º); (...) 4. Violação à iniciativa privativa 
do Chefe do Executivo para deflagrar o processo legislativo (CF, art. 61, 
§ 1º, “c” e “e”, ao art. 63, I): não é possível, mediante projeto de lei de 
iniciativa parlamentar, promover a alteração do regime jurídico aplicável aos 
professores da rede escolar pública, a alteração de atribuições de órgão do 
Poder Executivo e prever obrigação de oferta de curso que implica aumento 
de gastos. II. Inconstitucionalidades materiais da Lei 7.800/2016 do Estado 
de Alagoas: 5. Violação do direito à educação com o alcance pleno e 
emancipatório que lhe confere a Constituição. Supressão de domínios 
inteiros do saber do universo escolar. Incompatibilidade entre o suposto 
dever de neutralidade, previsto na lei, e os princípios constitucionais da 
liberdade de ensinar, de aprender e do pluralismo de ideias (CF/1988, arts. 
205, 206 e 214). 6. Vedações genéricas de conduta que, a pretexto de 
evitarem a doutrinação de alunos, podem gerar a perseguição de professores 
que não compartilhem das visões dominantes. Risco de aplicação seletiva da 
lei, para fins persecutórios. Violação ao princípio da proporcionalidade 
(CF/1988, art. 5º, LIV, c/c art. 1º). 7. Plausibilidade do direito e perigo na 
demora reconhecidos. Deferimento da cautelar. 7. O Advogado-Geral da 
União manifestou-se, (...) pronunciou-se pelo deferimento da medida 
cautelar, ao fundamento de que: (i) teria havido usurpação da competência 
legislativa da União para editar normas gerais sobre educação (CF, arts. 22, 
XXIV, e 24, IX); (...) 9. O Procurador-Geral da República manifestou-se pelo 
deferimento da liminar e pela procedência do pedido, por entender que: (i) 
houve vício de iniciativa por parte da Assembleia Legislativa do Estado de 
Alagoas ao legislar sobre matéria de iniciativa do Chefe do Executivo (CF, 
art. 61, §1º, II, ‘c’ e ‘e’), porque a norma impôs à Secretaria de Estado de 
Educação obrigações que modificaram suas atribuições e geraram impactos 
financeiros e orçamentários; (ii) houve usurpação de competência privativa 
da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, 
arts. 22, XXIV, e 24, IX); (iii) a norma impugnada afronta os princípios gerais 
editados pela União na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a 
liberdade constitucional de ensino, por suprimir a manifestação e discussão 
de tópicos inteiros da vida social. (...) 13. A plausibilidade do direito invocado, 
por sua vez, envolverá o exame: (i) da competência legislativa da União para 
dispor sobre educação (CF, art. 22, XXIV, e art. 24, IX); (...) (iii) da iniciativa 
privativa do Executivo para propor projeto de lei sobre regime jurídico de 
servidor público, bem como sobre organização e atribuições de órgãos do 
Poder Executivo (CF/1988, art. 61, §1º, II, “c” e “e” art. 63, I); (iv) do teor do 
direito à educação, tal como previsto na Constituição (CF/1988, arts. 205, 
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206 e 214); e (v) do respeito ao princípio da proporcionalidade, em sua 
vertente de adequação entre meios e fins (CF/1988, art. 5º, LIV, e 1º). I. A 
competência legislativa da União para dispor sobre educação (CF, art. 22, 
XXIV, e art. 24, IX) 14. No que se refere ao poder de legislar sobre educação, 
a Constituição Federal estabelece: (i) a competência privativa da União para 
dispor sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF/1988, art. 22, 
XXIV), bem como (ii) a competência concorrente da União e dos Estados 
para tratar dos demais temas relacionados à educação que não se incluam 
no conceito de diretrizes e bases (CF/1988, art. 24). (...) 16. Assim, em 
matéria de diretrizes e bases da educação nacional, há competência 
normativa privativa da União; ao passo que, nos demais temas 
pertinentes à educação, haverá competência concorrente entre a União 
e os Estados. No último caso, de competência concorrente, caberá à 
União dispor sobre as normas gerais aplicáveis à educação, ao passo 
que caberá aos Estados tão-somente complementar tais normas.[1] 1. 
Violação à competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e 
bases: competência para dispor sobre a liberdade de ensinar e sobre a 
promoção humanística do país (CF, art. 22, XXIV)     17. A competência 
privativa da União para dispor sobre as “diretrizes” da educação implica o 
poder de legislar, com exclusividade, sobre a “orientação” e o 
“direcionamento” que devem conduzir as ações em matéria de educação. Já 
o poder de tratar das “bases” da educação refere-se à regulação, em caráter 
privativo, sobre os “alicerces que [lhe] servem de apoio”, sobre os elementos 
que lhe dão sustentação e que conferem “coesão” à sua organização[2]. 18. 
Portanto, legislar sobre diretrizes e bases significa dispor sobre a 
orientação, sobre as finalidades e sobre os alicerces da educação. 
Ocorre justamente que a liberdade de ensinar e o pluralismo de ideias 
constituem diretrizes para a organização da educação impostas pela 
própria Constituição. Assim, compete exclusivamente à União dispor a 
seu respeito. O Estado não pode sequer pretender complementar tal 
norma. Deve se abster de legislar sobre o assunto. (...) 19. Do mesmo 
modo, não há dúvida de que a regulamentação do tipo de educação apto 
a gerar “o pleno desenvolvimento da pessoa” e a “promoção 
humanística do país” integra o conteúdo de “diretriz da educação 
nacional” e, portanto, constitui competência normativa privativa da 
União. É intuitivo, ainda, que a supressão de campos inteiros do saber da 
sala de aula desfavorece o pleno desenvolvimento da pessoa. 20. Há, 
portanto, plausibilidade na alegação de violação da competência privativa da 
União para legislar sobre diretrizes e bases da educação, uma vez que os 
Estados não detêm competência legislativa – nem mesmo concorrente – 
para dispor sobre princípios que integram as diretrizes do sistema 
educacional, como se infere do teor expresso do art. 22, XXIV, CF/1988. Mas 
não é só. 2. Violação à competência legislativa concorrente entre União e 
Estados para legislar sobre educação: competência da União para 
estabelecer normas gerais (CF, art. 24, IX § 1º) 21. Ainda que se 
reconhecesse que o Estado tem de competência para dispor sobre a 
liberdade de ensinar (o que não me parece ser o caso, como já 
exposto), o exercício de tal competência, por meio da norma 
impugnada, teria deixado de observar os limites determinados pela 
Constituição. É que, em matéria sujeita à competência legislativa 
concorrente, como já mencionado, cabe à União dispor sobre normas 
gerais, ao passo que cabe aos Estados dispor sobre questões residuais 
de interesse específico do ente da federação, desde que, ao tratar do 
tema, observe as normas gerais ditadas pela União. 22. Ora, a Lei 
9.394/1996 (“Lei de Diretrizes e Bases de Educação”) – norma geral em 
matéria de educação – previu que a educação deve se inspirar “nos 
princípios da liberdade” e ter por finalidade “o pleno desenvolvimento do 
educando” e “seu preparo para o exercício da cidadania”. Determinou, ainda, 
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que o ensino deve ser ministrado com respeito à “liberdade de aprender e 
ensinar”, ao “pluralismo de ideias e concepções pedagógicas” e com “apreço 
à tolerância” (arts. 2º e 3º, II, III e IV). 23. A Lei 7.800/2016 do Estado de 
Alagoas, muito embora tenha reproduzido parte de tais preceitos, determinou 
que as escolas e seus professores atendessem ao “princípio da neutralidade 
política e ideológica”. A ideia de neutralidade política e ideológica da lei 
estadual é antagônica à de proteção ao pluralismo de ideias e de 
concepções pedagógicas e à promoção da tolerância, tal como previstas na 
Lei de Diretrizes e Bases. 24. (...) 4.3. (...) 4.5. Diante do exposto, considera-
se que o Projeto de Lei diverge das Diretrizes Educacionais brasileiras 
estabelecidas pelo CNE, da LDB, do PNE e da Constituição Federal." 
(Grifou-se). 26. Desse modo, ainda que a questão atinente à liberdade de 
ensinar e ao pluralismo de ideias pudesse ser objeto da competência 
estadual concorrente para legislar, há plausibilidade na alegação de que 
o Estado, ao exercê-la, usurpou a competência da União para legislar 
sobre normas gerais, na medida em que, a pretexto de complementar as 
normas nacionais, estampadas na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, regulou a questão de forma conflitante com o que disse a 
LDB, em evidente violação a seus preceitos. Ora, a competência 
estadual para suplementar as normas gerais da União não abrange o 
poder de contrariá-las. II. (...) III. Violação à iniciativa privativa do Executivo 
para dispor sobre regime jurídico de servidor público, sobre organização e 
atribuições de órgãos do Poder Executivo (CF, art. 61, §1º, II, “c” e “e”, e art. 
63, I) 29. Como se nota, ademais, a norma, que foi produzida por 
iniciativa parlamentar[3], estabelece uma série de comportamentos a 
serem observados pelos professores da rede estadual de ensino e veda 
outros tantos, sob pena de serem processados e punidos 
disciplinarmente (art. 7º c/c arts. 1º, 2º e 3º). Interfere, portanto, com o 
regime jurídico dos servidores do Executivo, em desrespeito à iniciativa 
reservada ao Chefe do Executivo para encaminhar projetos de lei sobre 
a matéria (CF/1988, art. 61, §1º, II, “c”), tal como reiteradamente afirmado 
pelo Supremo Tribunal Federal. Veja-se: ADI 2.300, rel. Min. Teori Zavascki; 
ADI 2.329, rel. Min. Cármen Lúcia; ADI 3.061, rel. Min. Ayres Britto. 30. Não 
bastasse isso, os arts. 5º e 6º da lei determinam que a Secretaria Estadual 
de Educação – órgão do Poder Executivo – realize cursos de ética do 
magistério para professores, estudantes e responsáveis e imputa a tal 
secretaria e, ainda, ao Conselho Estadual de Educação de Alagoas, a 
atribuição de fiscalizar o cumprimento da lei. Confiram-se os dispositivos da 
lei alagoana (...). 31. Assim, a lei alterou o regime jurídico aplicável a 
servidores públicos, dispôs sobre atribuições de órgão do Poder Executivo e 
criou obrigação – oferta de curso em favor de professores, alunos, pais e 
responsáveis – que implica aumento de gastos. Há, portanto, plausibilidade 
jurídica na alegação de violação ao art. 61, § 1º, “c” e “e”, ao art. 63, I, 
CF/1988 e, ainda, ao princípio da separação dos poderes. (...) Conclusão 56. 
Diante do exposto, defiro a liminar pleiteada para determinar a suspensão da 
integralidade da Lei 7.800/2016 do Estado de Alagoas. Inclua-se em pauta 
para referendo do plenário. Intime-se. Pulique-se. Brasília, 21 de março de 
2017. Luís Roberto Barroso Ministro do Supremo Tribunal Federal.

9
 

 
 

A matéria ainda aguarda julgamento pelo plenário, e, eventualmente, 

pode haver mudança do entendimento jurisprudencial daquela Corte com relação à 

                                                 
9
 ADI 5537 MC, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 21/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO 

DJe-056 DIVULG 22/03/2017 PUBLIC 23/03/2017. 
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competência estadual e à iniciativa parlamentar sobre o tema. Contudo, até o 

presente momento, a lei alagoana está suspensa por decisão liminar do Relator. 

Destarte, forçoso reconhecer a violação das normas constitucionais, 

configurando o vício de inconstitucionalidade formal, atingindo a divisão de 

competência legislativa dos entes federativos e ofendendo, assim, o processo 

legislativo para a criação da norma. 

Logo, apesar da louvável a iniciativa da ilustre Deputada Estadual, não há 

como deixar de anuir quanto à inconstitucionalidade formal de todo o projeto de lei 

em análise, por vício de incompetência legislativa. 

Por fim, deixa-se de analisar os demais aspectos do projeto de lei, uma 

vez que não há outro vício de inconstitucionalidade a ser apontado e não é possível 

sugerir emenda visando sanear o vício de inconstitucionalidade apontado, nos 

termos do parágrafo único, do art. 16, do Ato n. 964/2018. 

3.  CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opinamos pela INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL do Projeto de Lei nº 772/2019, de autoria da Exma. Deputada Iriny Lopes, 

e, por conseguinte, pela MANUTENÇÃO DO DESPACHO DENEGATÓRIO do 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Diretora, não devendo o projeto seguir 

sua regular tramitação nesta Casa de Leis, nos termos da fundamentação supra. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 23 de setembro de 2019. 

 

Vinícius Oliveira Gomes lima 

Procurador da Assembleia Legislativa ES 
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