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RESUMO

Neste trabalho analisamos parcialmente a lei nº 7.800/16 de Alagoas que foi inspirada nas
proposições do Projeto “Escola sem Partido” (ESP). Inicialmente tecemos breves considerações
acerca da origem e difusão do ESP. Na sequência, discorremos acerca do controle de
constitucionalidade brasileiro, como parte integrante e necessária ao sistema de Separação de
Poderes, instituído pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88). Em
seguida, analisamos a (in)adequação da lei alagoana à ordem constitucional vigente. Por fim,
apontamos possível existência de inconstitucionalidades na Lei nº 7.800/16. Este estudo se inscreve
na abordagem qualitativa de pesquisa, fundamentada na análise documental. Para tanto, recorremos a
CRFB/88, a Constituição do Estado de Alagoas, às obras de Ciavatta (2017), Bobbio (1992), entre
outros.

ABSTRACT

In this paper we partially analyzed the Law No. 7,800 / 16 of Alagoas that was inspired by the
propositions of the Project “School without Party” (ESP). Initially we made brief considerations
about the origin and diffusion of ESP. Following, we discuss the control of Brazilian
constitutionality, as an integral and necessary part of the System of Separation of Powers, established
by the Constitution of the Federative Republic of Brazil of 1988 (CRFB / 88). Then, we analyze the
(in) adequacy of Alagoas law to the current constitutional order. Finally, we point out the possible
existence of unconstitutionalities in Law No. 7,800 / 16. This study is part of the qualitative research
approach, based on document analysis. To this end, we use CRFB / 88, the Constitution of the State
of Alagoas, the works of Ciavatta (2017), Bobbio (1992), among others.

RESUMEN

En este artículo analizamos parcialmente la Ley N ° 7.800 / 16 de Alagoas que se inspiró en las
propuestas del Proyecto "Escuela sin partido" (ESP). Inicialmente hicimos breves consideraciones
sobre el origen y la difusión de ESP. A continuación, discutimos el control de la constitucionalidad
brasileña, como parte integral y necesaria del Sistema de Separación de Poderes, establecido por la
Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988 (CRFB / 88). Luego, analizamos la (in)
adecuación de la ley de Alagoas al actual orden constitucional. Finalmente, señalamos la posible
existencia de inconstitucionalidades en la Ley N ° 7.800 / 16. Este estudio es parte del enfoque de
investigación cualitativa, basado en el análisis de documentos. Para ello, utilizamos CRFB / 88, la
Constitución del Estado de Alagoas, los trabajos de Ciavatta (2017), Bobbio (1992), entre otros.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo analisar a existência de possíveis inconstitucionalidades formais e
materiais na lei nº 7.800/16 de Alagoas, esta lei foi inspirada pelas proposições difundidas pelo
Projeto Escola sem Partido (ESP). Assim, iniciamos realizando explanação acerca da gênese do ESP,
suas características, assim como, das condições que possibilitaram a sua propagação pelo país.

Os defensores do ESP acreditam que a educação brasileira se encontra contaminada, ainda, acusam
professores de realizar “doutrinação ideológica” nos alunos. Para combater tais moinhos de vento,
iniciam um site onde distribuem projetos de lei que buscam impor “neutralidade ideológica” à
educação por meio do Estado.

Apesar das flagrantes imprecisões e, mesmo, inverdades destas proposições, no contexto de
derretimento da ordem democrática brasileira, pós jornadas de 2013, o ESP consegue se difundir
pelo país. Ao ponto de em 2016, Alagoas ter aprovado a lei estadual nº 7.800/16, inspirada pelo ESP.
Após a aprovação da lei, setores da sociedade acionam o Supremo Tribunal Federal para que este
realize sua prerrogativa constitucional no sentido de determinar se a lei de Alagoas é, ou não,
constitucional, através das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidades (ADI) nº 5537, 5580 e
6038.

Antes de adentrar na discussão acerca das possíveis inconstitucionalidades da lei alagoana, é
necessário entender conceitos chaves para o direito constitucional brasileiro. Entre estes conceitos,
destacamos: a tripartição de poderes e o sistema de freios e contrapesos, em especial a modalidade
exercida pelo Judiciário no controle de constitucionalidade dos atos realizados pelos poderes
Executivo e Legislativo. Após a construção deste arcabouço, tomaremos o processo das ADI’s nº
5537, 5580 e 6038 para determinar quais são as possíveis inconstitucionalidades existentes na lei de
Alagoas.

A seguir, tomaremos a Constituição do estado de Alagoas como parâmetro para análise de
inconstitucionalidades apontadas na lei 7.800/16 de Alagoas, principalmente as suscitadas bojo do
processo nº 0802207-49.2016.8.02.0000 que tramita perante o Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas. Ao final traçaremos conclusões acerca da existência de inconstitucionalidades na lei
alagoana.

1. ESCOLA SEM PARTIDO: O SURGIMENTO DO PROJETO E A POSTERIOR
APROVAÇÃO DA LEI 7.800/16 DO ESTADO DE ALAGOAS

O projeto Escola sem Partido surgiu em 2004, por iniciativa pessoal do procurador Miguel Nagib, na
cidade de Brasília. O autoproclamado objetivo do movimento é combater suposta “doutrinação
ideológica” que seria realizada pelos profissionais da educação contra os alunos, na escola.

Nagib relata, em entrevista ao El País, que a ideia de iniciar o movimento surgiu quando:

O professor de história (de sua filha) havia comparado Che Guevara, um dos
líderes da Revolução Cubana, a São Francisco de Assis, um dos santos mais
populares da Igreja Católica. O docente fazia uma analogia entre pessoas que
abriram mão de tudo por uma ideologia. O primeiro, em nome de uma
ideologia política. O segundo, de uma religiosa. (EL PAÍS, grifos nossos).

Para externar sua indignação, escreveu uma carta aberta contendo suas críticas ao professor,
distribuiu cópias no estacionamento da escola, buscando arregimentar apoio a sua cruzada. O efeito
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foi o inverso: o professor recebeu apoio tanto da diretoria da escola quanto dos alunos, que fizeram
passeata em sua defesa, e segundo Nagib, nenhum dos familiares dos estudantes foi solidário a ele.

Inconformado, Nagib buscou apoio de outros indivíduos ou instituições que comungassem de suas
ideias. Nesse sentido, afirma ter encontrado inspiração em um movimento norte americano nomeado
no indoctrination:

O movimento (no indoctrination) se declara inspirado, entre outros, na
iniciativa norte-americana denominada No Indoctrination, com base em um
“suposto apartidarismo para questionar as posturas dos professores em sala
de aula”. Seus partidários agem como “a organização também
norte-americana, Campus Watch, que publica informes e incentiva estudantes
universitários a denunciarem professores que possam ter posições ideológicas
anti-israelenses ou que simplesmente sejam simpáticos à causa palestina”.
Outras são de inspiração cristã, a exemplo de o Creation Studies Institute
(CSI), que combate a suposta indoctrination nas escolas públicas
americanas”, como chamam a teoria da evolução, a perspectiva de gênero,
temas afins com o multiculturalismo, “através da difusão de material
audiovisual e publicações”, e “oferecem em seu site um portfólio de serviços,
como o homeschooling” (CIAVATTA, 2017, p.10, grifos nossos).

Partindo dessa concepção, Nagib idealizou o Projeto Escola sem Partido. Este movimento surge
tímido, mas ganha força considerável a partir das discussões travadas no Congresso Nacional, em
2014, durante o processo de elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE). O PNE estabelece
diretrizes, metas e estratégias que orientará a política pública voltada para a educação, com validade
de dez anos após a aprovação.

Em decorrência do princípio da simetria, os estados e municípios deveriam renovar, neste mesmo
ínterim, seus próprios planos locais. Durante esta elaboração legislativa, o projeto ESP angaria
adesões de lideranças conservadoras com filiação política partidária de direita ou extrema direita.
Estas lideranças conseguem retirar do PNE todas as menções às palavras “gênero” e “orientação
sexual”, absurdamente, não há sequer menção a gêneros alimentícios ou gêneros textuais.

Em diversos lugares do país foram apresentados Projetos de Lei baseados nos anteprojetos
disponíveis para donwload no site do ESP, estes PL’s condensam as proposições do ESP para a
educação brasileira. A difusão desses PL’s em território nacional foi objeto de levantamento
realizado pela Revista Nova Escola (2018), que sistematizamos na tabela a baixo:

NÚMEROS DE PROJETOS DE LEI NO BRASIL: 147
Conteúdo
Oriundos da “Escola Sem Partido” Contrários aos Conteúdos de Gênero

1. 108 39
Esferas
Municipal Estadual Federal
114 21 12
Status Jurídico
Em Tramitação Rejeitados Em Vigor
103 26 18
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Fonte: Revista Nova Escola (2018)

DAS LEIS QUE ESTÃO ATUALMENTE EM VIGOR (18)
Conteúdo
Oriundos do “Escola Sem Partido” Contrários aos Conteúdos de Gênero
7 11

Fonte: Revista Nova Escola (2018)

Vale evidenciar, que até o presente momento, apesar dos Projetos de Lei (PL), oriundos do projeto
ESP, terem sido apresentados em diversos estados do Brasil, somente, Alagoas o aprovou e
transformou em lei. Em 2015, Nagib esteve no estado para participar de uma das audiências públicas
realizadas durante o processo de elaboração do Plano Estadual de Educação. Nesse contexto,
aproveitou o momento para difundir suas ideias e também o anteprojeto de lei estadual baseado
nelas. Este projeto foi proposto pelo deputado estadual Ricardo Nezinho, com pequenas
modificações, foi renomeado “Projeto Escola Livre”, tendo sido posteriormente aprovado na
Assembleia Legislativa e convertido na lei nº 7.800 de 2016 do estado de Alagoas.

Entretanto, baseado em parecer da Procuradoria Geral do Estado (PGE), o governador do estado,
Renan Filho, vetou o PL na íntegra. Posteriormente, este veto foi derrubado pela Assembleia. Nesta
votação, foram 18 votos favoráveis e 8 contrários à derrubada do veto. A lei seguiu para a
promulgação do governador, que não a fez; retornou para a Assembleia Estadual, onde o presidente
da Casa, a contragosto1 promulgou a lei, que foi publicada no Diário Oficial como Lei Estadual nº
7.800/16.

Durante o tempo entre a tramitação e a provação da lei, diversos setores da sociedade alagoana se
manifestaram contrários ao que denominaram “Lei da Mordaça”. Entre esses setores, destacamos
os Sindicatos representativos dos trabalhadores da educação, país de alunos, membros da Secretaria
de Educação do Estado de Alagoas, estudantes, entre outros.

Desde de sua aprovação, a lei alagoana “Projeto Escola Livre” vem sendo objeto de batalhas
judiciais, em especial àquelas que buscam a decretação da sua inconstitucionalidade, realizadas
tanto no âmbito federal, através de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), apresentadas junto
ao Supremo Tribunal Federal, bem como no âmbito do próprio estado de Alagoas com a ADI que
tramita no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (TJAL), processo nº
0802207-49.2016.8.02.0000 de iniciativa do Governador do estado.

2. A SEPARAÇÃO DE PODERES E O SISTEMA DE FREIOS E CONTRAPESSOS

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) instituiu a tripartição dos
poderes do Estado, em seu artigo 2º: “Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. Esta tripartição tem origem na obra O Espírito
das Leis de Montesquieu.

Acontece que para garantir a independência e harmonia entre os três poderes é necessário que se
estabeleça, entre outras medidas, o que a doutrina norte-americana convencionou chamar de sistema
de freios e contrapesos. A CRFB/88 estabelece limites aos poderes do Estado, porém esses limites
não são suficientes para garantir que não haja perigo de usurpação de poderes. Nesse sentido, o
sistema de freios e contrapesos, surgido com a Constituição Americana de 1780, garante um
determinado autocontrole entre os poderes constitucionais do Estado. Nesse sentido, Moreira Neto
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esclarece quais são as formas de ingerência entre os poderes do Estado:

Sob o critério objetivo as funções de controle podem ser agrupadas em quatro
modalidades básicas: 1 – controle de cooperação; 2 – controle de
consentimento; 3 – controle de fiscalização e 4 – controle de correção. [...]

1 – Controle de cooperação: O controle de cooperação é o que se perfaz
pela co-participação obrigatória de um Poder no exercício de função de outro.
[...]

2 – Controle de consentimento: O controle de consentimento é o que se
realiza pelo desempenho de funções atributivas de eficácia ou de
exequibilidade a atos de outro Poder. [...]

3 – Controle de fiscalização: O controle de fiscalização é o que se exerce
pelo desempenho de funções de vigilância, exame e sindicância dos atos de
um Poder por outro. [...]

4 – Controle de correção: O controle de correção é o que se exerce pelo
desempenho de funções atribuídas a um Poder de sustar ou desfazer atos
praticados por outro. [...] (MOREIRA NETO, 1989, p.14 - 19).

Entre exemplos dessas formas de controle, podemos citar exemplos de: a) Controle de Cooperação: o
poder de veto do poder Executivo em relação às lei produzidas pelo Legislativo, art. 66, § 1º da
CRFB/88; b) Controle de Correção: prerrogativa do Presidente da República em conceder indulto e
comutação de penas, art. 84, XII da CRFB/88; ainda, o Controle de Constitucionalidade de leis e atos
normativos oriundos do Executivo e Legislativo, de competência do Supremo Tribunal Federal
(STF), artigo 102, I “a” da CRFB/88; c) Controle de Consentimento: competência do Legislativo em
decidir sobre tratados, acordos e atos internacionais, art. 49, I, da CRFB/88, e d) Controle de
Fiscalização: possibilidade do Legislativo realizar a fiscalização do Poder Executivo, art. 71, IV da
CRFB/88.

Dentre as formas de controle dos poderes do Estado, para efeitos deste trabalho, a que mais nos
interessa é o controle de constitucionalidade exercido pelo Poder judiciário sobre as leis e atos
normativos oriundos do Poder Legislativo. Desta forma, passaremos a discorrer sobre como se dá o
controle de constitucionalidade no Brasil, perante a ordem constitucional iniciada em 1988.

3. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL

O controle de constitucionalidade se constitui em uma prerrogativa concedida ao Poder Judiciário
nos termos previamente definidos pela Constituição Federal de 1988. Este controle é dividido em
duas formas: o controle difuso e o controle concentrado. No que se refere ao controle difuso este é
exercido por qualquer jurisdição quando da análise de casos concretos. Assim, pode se dá no bojo de
qualquer ação apresentada nos diversos Juízos que compõe o Poder Judiciário brasileiro.

Quanto ao controle concentrado, este somente é exercido pelo Supremo Tribunal Federal, por
determinação expressa da CRFB/88, por simetria, as ações do controle concentrado, podem ser
apresentadas nos Tribunais de Justiça dos estados quando se busca a verificação da
constitucionalidade de leis ou atos normativos perante a Constituição do próprio estado. Este é o caso
do processo nº 0802207-49.2016.8.02.0000 que tramita no TJAL questionando a constitucionalidade
da lei nº 7.800/16 de Alagoas.

Este tipo de controle pode ser deflagrado com a propositura de ações de quatro naturezas: i) Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI), que tem por finalidade declaração de inconstitucionalidade de
determinada lei ou ato normativo, seja este, federal ou estadual. Esta declaração de
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inconstitucionalidade que tem como parâmetro o texto da CRFB/88, é regulamentada pela lei nº
9868/99; ii) Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), que serve para
defender unicamente preceitos como são definidos pelo próprio STF, é usada de forma suplementar,
quando não cabe nenhuma outra ação do controle concentrado, sendo regulamentada pela lei nº
9.882/99; iii) Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC), que tem por finalidade declarar uma
lei ou ato normativo federal, constitucional é regulamentada pela lei nº 9868/99; e iv) Ação Direta de
Inconstitucionalidade por Omissão (ADO), que questiona a inércia do legislador em promover a
regulamentação de disposições constitucionais de eficácia limitada. Neste caso, o STF, somente
notifica o legislador ou órgão administrativo da sua mora em legislar.

Com a aprovação da lei nº 7.800/16 de Alagoas foram apresentadas junto ao STF três ADI’s, as nº
5.537, 5.580 e 6.038 de iniciativa respectivamente, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Estabelecimentos de Ensino (CONTEE), da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação
(CNTE) e do Partido Democrático Trabalhista (PDT). No âmbito deste tipo de ação constitucional é
possível arguir dois tipos de inconstitucionalidades, as formais e as materiais.

Inconstitucionalidades formais acontecem quando uma lei ou ato normativo fere o processo
legislativo definido pela Constituição Federal de 1988. Este processo é disciplinado, entre outros,
pelos artigos 51 a 59 da CRFB/88. As inconstitucionalidades materiais são arguidas quando a lei ou
ato normativo viola o disposto pelas regras e princípios constitucionais. Neste sentido, os processos
iniciados contra a lei nº 7.800/16 de Alagoas suscitam tanto inconstitucionalidades formais quanto
inconstitucionalidades materiais.

Em março de 2017 o Excelentíssimo Ministro Barroso, em sede de decisão interlocutória determinou
a suspenção da eficácia da lei alagoana em sua totalidade. Na fundamentação da competente decisão,
afirmou existir plausibilidade quanto a existência de inconstitucionalidades de ordem formal e
material na lei de Alagoas. Neste sentido, partiremos ao exame das possíveis inconstitucionalidades
existentes na lei de Alagoas.

4. POSSÍVEIS INCONSTITUCIONALIDADES FORMAIS E MATERIAIS NA LEI 7.800/16
DE ALAGOAS PERANTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

O processo legislativo é complexo. Para que um Projeto de lei adentre o ordenamento jurídico
brasileiro, é necessário o rigoroso respeito ao processo legislativo instituído pela Constituição de
1988, assim como, das regras e princípios de direito material abrigadas pela CRFB/88. A lei nº
7.800/16 de Alagoas não seguiu as normas procedimentais determinadas nem pela Constituição
Federal, nem pela Constituição do estado de Alagoas e ainda feriu regras e princípios constitucionais
de forma a perecer de inconstitucionalidades materiais.

Iremos analisar, neste tópico, os vícios procedimentais e materiais existentes na elaboração da lei de
Alagoas perante a Constituição de 1988, tal qual foram alegados no processo das ADI’s nº 5537,
5580 e 6038. Mais adiante, resguardamos um tópico próprio para analisar possíveis
inconstitucionalidades formais e materiais da lei nº 7.800/16 de Alagoas perante a Constituição do
estado de Alagoas.

a. INCONSTITUCIONALIDADES FORMAIS
Uma lei estadual não pode estabelecer diretrizes e bases para a educação pública, sendo esta uma
competência privativa da União Federal, como consta no artigo 22, XXIV da CRFB/88:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: [“...] XXIV –
diretrizes e bases da educação nacional;”. Esta limitação tem eco no artigo
24, §1º da CF/88 “§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência
da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

Ao estabelecer em seu artigo 1º que escolas e professores deveriam obedecer o princípio “Art.1º, I
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[...] neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado”, princípio inexistente em toda o
ordenamento jurídico da educação brasileira, a lei 7.800/16 cria regra geral para a educação. Desta
forma, extrapola os limites constitucionais estabelecidos ao poder dos estados em legislar sobre a
educação. Outra norma, do processo legislativo, violada é a esculpida no artigo 24, IX da
Constituição:

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;

Esta norma deve ser interpretada à luz do disposto no artigo 22, §1º da CRFB/88; assim, estados e
municípios somente podem legislar sobre diretrizes e bases para a educação pública de forma
residual, desta forma, nunca podem fazê-lo ao arrepio das normas gerais instituídas pela União.
Entretanto, assim faz o artigo 1º da lei alagoana:

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;

Este viola o disposto pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em seu artigo 3º,
incisos I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, e XII, quando define os princípios do ensino brasileiro:

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 idéias e de concepções pedagógicas;

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;

[...]

VII - valorização do profissional da educação escolar;

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da
legislação dos sistemas de ensino;
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IX - garantia de padrão de qualidade;

X - valorização da experiência extra-escolar;

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;

XII - consideração com a diversidade étnico-racial [...].

Outra competência usurpada da União é a definida pelo artigo 22, inciso I da CRFB/88, no que se
refere a competência para legislar em matéria civil:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: I - direito civil,
comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico,
espacial e do trabalho;

Esta violação acontece de fato, pois a lei alagoana pretende regular a as relações contratuais entre as
escolas confessionais, instituições de direito privado, e os particulares que dela fazem uso, vejamos o
disposto no artigo 2º da lei nº 7.800/16 de Alagoas:

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. [...]

§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. (ALAGOAS, 2016)

Os contratos entre uma pessoa jurídica privada – a escola confessional – e uma pessoa física –
particular – são geridos pelo direito civil brasileiro. Desta maneira, de acordo com a regra
constitucional qualquer mudança nas obrigações oriundas destes somente pode ser estabelecida pela
União Federal.

Entre os vícios formais existentes na lei de Alagoas o mais emblemático é o chamado vício de
iniciativa. Por ter sido apresentado por um deputado estadual o Projeto de Lei, que originou o
“Projeto Escola Livre” é natimorto jurídico. Vejamos, a Constituição Federal estabelece que projetos
de lei que tratem acerca de servidores públicos e seu regime jurídico são de iniciativa privativa do
Chefe do Executivo. Em Alagoas, este é o governador do estado. Conforme o mandamento do artigo
61, §1º, II, “c”:

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
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Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal
Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

[...]

II - disponham sobre:

[...]

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

Assim, também é de iniciativa exclusiva do governador do estado a apresentação de projetos de lei
que venham a dispor sobre a organização administrativa do estado:

Art. 61. § 1º II:

[...]

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária,
serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

Neste sentido, a lei alagoana, ao buscar interferir no regime jurídico dos servidores; na sua formação;
nas possíveis punições a que estarão submetidos, assim como, nas atribuições da Secretaria de
Educação do Estado (SEDUC), termina por violar, mais uma vez, as determinações constitucionais.

Ainda, desrespeita a vedação constitucional à apresentação de projetos de lei pelo legislativo que
venham a promover o aumento de despesa ao erário, art. 63, I da CRFB/88: “Art. 63. Não será
admitido aumento da despesa prevista: I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da
República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e § 4º;”.

Neste sentido, o artigo 5º da lei nº 7.800/16 de Alagoas cria despesas ao estado de alagoas ao impor à
Secretaria de Estado da Educação a obrigação de promover a “realização de cursos de ética do
magistério para os professores da rede pública”, além de violar o disposto no art. 61, §1º, II da
CRFB/88, pois busca alterar as atribuições da SEDUC.

B) INCONSTITUCIONALIDADES MATERIAIS

O legislador originário de 1988 resolveu definir uma gama variada de regras e princípios aptos a
estabelecer preceitos fundamentais que deveriam ser respeitados no futuro pelo Estado brasileiro. No
bojo da arguição de inconstitucionalidade da lei n 7.800/16 do estado de Alagoas, os autores, amicus
curiae e outros envolvidos no processo identificam a violação a diversos regras e princípios
constitucionais.

Entre eles, destacamos a violação do preceituado nos artigos: a) a dignidade da pessoa humana (art.
1º, inciso III, CRFB/88); b) o pluralismo político (art. 1º, V, CRFB/88); c) os valores sociais do
trabalho (art. 1º, IV, CRFB/88); d)a sociedade livre, justa e solidária (art.3º, I, CRFB/88); e) ao livre
manifestação do pensamento (art. 5º, IV, CRFB/88); f) liberdade da atividade intelectual (art. 5º, IX);
g) o pleno desenvolvimento da pessoa humana e o seu preparo para o exercício da cidadania (art.
205); h) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber (art. 206,
II); i) o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (art. 206, III); j) a gestão democrática do
ensino público (art.206, VI). Essas violações, presentes principalmente nos artigos primeiro e
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segundo da lei de Alagoas, expressam desrespeito ao direito à educação assim como este se encontra
definido da Constituição Federal.

Neste sentido, lei alagoana não mensura a seriedade do direito à educação. Nos ensinamentos de
Bobbio (1992, passim), a educação é necessária a própria construção do Estado Democrático e
Direito. Assim, a nossa ordem constitucional identificou o direito social à educação como
pressuposto de construção da cidadania. Neste sentido, Saveli & Tenreiro afirmam que:

[...] Vários de seus dispositivos (da constituição) enfatizam os direitos
sociais dos cidadãos e a educação é reconhecida como um direito público
subjetivo, fundante da cidadania, podendo todo e qualquer cidadão exigir
juridicamente a efetivação desse direito perante o poder público responsável.
O texto constitucional de 88 reconhece a educação como um direito social e
como um dever do Estado, e, para garantira concretização desse direito, são
criados mecanismos para protegê-lo e assegurar o seu acesso a todos os
sujeitos. O Brasil conta, atualmente, com uma constituição guiada pelo
princípio da cidadania, acenando para uma perspectiva mais universalizante
do direito à educação. No entanto, temos clareza de que não basta constar,
nos textos legais, o direito à educação. (SAVELI & TENREIRO, 2012, 56,
grifos nossos).

Neste sentido, o controle de constitucionalidade exercido pelo Judiciário brasileiro é de fundamental
importância na manutenção dos princípios e regras fundamentais insculpidos na Constituição
Federal, razão pela qual deve se promover uma vigilância constante da sociedade sobre os atos dos
poderes do Estado, principalmente do Executivo e Legislativo, no sentido de que para a realização do
controle de constitucionalidade o Judiciário prescinde de provocação. Esta provocação pode advir da
sociedade civil organizada na sua práxis de defesa dos direitos fundamentais, tal qual evidenciamos
no processo das ADI’s 5537, 5580 E 6038.

5. AS INCONSTITUCIONALIDADES DA LEI Nº 7.800/16 DE ALAGOAS PERANTE A
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS

Durante o processo legislativo que culminou com a aprovação da lei “Escola Livre” em Alagoas,
houve o veto integral da lei, por parte do Governado do estado. Posteriormente, a lei voltou à
Assembleia Legislativa alagoana, que derrubou o veto e aprovou a referida lei. Inconformado com a
aberração jurídica proferida pelo Legislativo, o governador do estado, através da Procuradoria Geral
do Estado (PGE) ingressou com ADI no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
(TJAL).

A ação foi aceita, pois o parâmetro de constitucionalidade elegido pela PGE foi Constituição do
Estado de Alagoas, de forma que a petição iniciou o processo nº 0802207-49.2016.8.02.0000. Dos
fundamentos para a averiguação da existência de inconstitucionalidade na lei 7.800/16 de Alagoas,
todos extraídos da Constituição Estadual, passaremos a tratar das inconstitucionalidades formais,
novamente vislumbramos o vício de iniciativa (art.86, §1º, “b” e “e”):

Art. 86. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado,
ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Procurador-Geral de
Justiça, ao Defensor Público-Geral do Estado e aos cidadãos, na forma
prevista nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privada do Governador do Estado as leis que:
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b) organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços
públicos e pessoal de administração do Poder Executivo;

[...]

e) criação, estruturação e atribuição das Secretarias de Estado e órgãos da
administração pública, direta ou autárquica e fundacional pública.

Assim como, a proibição do aumento de despesa pelo Legislativo (art. 87, I):

Art. 87. Não serão admitidas emendas que impliquem aumento da despesa
prevista:

I – nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Estado, ressalvados
os projetos de lei do orçamento e de diretrizes orçamentárias.

Já quanto as inconstitucionalidade materiais, podemos destacar que, a lei 7.800/16 de Alagoas fere,
entre outros dispositivos, a própria finalidade do estado de Alagoas. Vejamos:

Art. 2º É finalidade do Estado de Alagoas, guardadas as diretrizes estabelecidas na Constituição
Federal, promover o bem-estar social, calcado nos princípios de liberdade democrática, igualdade
jurídica, solidariedade e justiça, cumprindo-lhe, especificamente:

I – assegurar a dignidade da pessoa humana, mediante a preservação dos direitos invioláveis a ela
inerentes, de modo a proporcionar idênticas oportunidades a todos os cidadãos, sem distinção de
sexo, orientação sexual, origem, raça, cor, credo ou convicção política e filosófica e qualquer outra
particularidade ou condição discriminatória, objetivando a consecução do bem comum;

II – garantir a participação da comunidade na condução e no controle da administração pública, nas
condições e pelos meios que a lei especificar;

[...]

IV – dar proteção aos valores e ao patrimônio cultural, preservando os bens de natureza material e
imaterial referenciados à identidade e à memória dos diferentes grupos da sociedade;

V – promover e estimular, com a colaboração da sociedade, amplas oportunidades de educação,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, ao seu preparo para o exercício da cidadania e
a sua qualificação para o trabalho. (ALAGOAS,

Macula ainda os objetivos que a Constituição Estadual delimita para a educação (artigo 197):

Art. 197. O Estado, com a contribuição da sociedade, favorecerá o
desenvolvimento integral da pessoa humana, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para trabalho, provendo a educação, garantindo
acesso às fontes culturais e de comunicação social e fomentando as práticas
desportivas formais e não formais.

Fere ainda os princípios que a Constituição Estadual definiu para a educação (art. 198, X):

Seção II Da Educação

Art. 198. O dever do Estado e do Município com a educação será efetivado
com guarda dos seguintes princípios:

[...]

06/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/projeto_escola_livre_lei_nº_780016_de_alagoas_analise_parcial.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.12-15,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



X – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar pensamento, a arte e
o saber;

[...]

XII – orientação do processo educativo de modo a formar consciência da
igualdade entre os cidadãos, independentemente de sexo, cor, raça, origem,
bem assim da especial contribuição da mulher, como mãe e trabalhadora,
para a construção da grandeza da Nação.

Em síntese, a lei 7.800/16 de Alagoas fere diversas regras e princípios constitucionais, definidos
tanto pela Constituição Federal quanto pela própria Constituição do Estado de Alagoas. Acerca do
processo de ADI iniciado pelo Governador, no TJAL, este, se encontra suspenso, em pendência do
julgamento do mérito, no STF, das ADI’s 5.537, 5.580 e 6.038. Assim quando ocorrer o julgamento
do mérito das ações constitucionais acima citadas esta decisão será, obrigatoriamente, repetida no
âmbito do processo de ADI junto ao TJAL.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, podemos afirmar que a lei nº 7.800/16 de Alagoas viola preceitos
constitucionalmente resguardados, seja no descumprimento de normas procedimentais durante a sua
elaboração, seja por seu conteúdo ferir regras e princípios constitucionais. Neste sentido, o controle
de constitucionalidade de leis e atos normativos desenvolvido pelo Poder Judiciário é um mecanismo
necessário ao controle de correção de atos oriundos dos demais Poderes.

Por esta razão, o referido controle de constitucionalidade, foi acionado para o questionamento da lei
nº 7.800/16 de Alagoas, através das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5537, 5580 e 6038. As
três ações estão apensadas, e foram distribuídas à relatoria do Excelentíssimo Ministro Barroso que,
em sede de decisão liminar, determinou a suspensão da lei alagoana por verificar a plausibilidade da
existência de inconstitucionalidades na mesma.

Este também, foi o entendimento expressado, no processo e através de documentos oficiais da
Procuradoria do Estado de Alagoas, da Advocacia Geral da União, da Procuradoria Geral da
República, da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas, entre outros envolvidos nas ADI’s.
Assim, apesar de não ter havido, ainda, julgamento do mérito das Ações no STF, o resultado parcial
da análise, que considerou como objeto a lei 7.800/16 de Alagoas assim como os autos dos processos
que a impugnam, apontou a existência de inconstitucionalidades formais e materiais na lei nº
7.800/16 de Alagoas o que a torna incompatível com a atual ordem constitucional, de forma que a lei
alagoana deve ser declarada, pelo Poder Judiciário, nula in totum.
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Relator Desembargador Fernando Tourinho de Omena Souza
[1] Vejamos as declarações do presidente da Assembleia, Ronaldo Medeiros, à época da
promulgação: “Fui contra o Projeto de Lei da “Escola Livre” em Alagoas, não seria pertinente de
minha parte, como educador, referendar uma proposta que silencia o professor. Sou a favor, sim, da
democracia e da liberdade em sala de aula! Como é de conhecimento, o projeto também gerou
insatisfação dos alunos, professores e da maioria da sociedade, porque a Lei vai impedir o processo
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de ensino - aprendizagem. Mas, como presidente em exercício da Assembleia Legislativa, tenho o
dever constitucional de promulgar esta Lei, o que não me deixará satisfeito, mas é o que tem que ser
feito! Professor tenha certeza, confio na sua ética e conduta moral!”. Disponível em:
http://www.alagoas24horas.com.br/972401/ronaldo-medeiros-anuncia-que-vai-promulgar-lei-da-
escola-livre/. Acesso em 13 de agosto de 2019
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