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PROJETO DE LEI
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Estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes
do Estado do Ceará ao aprendizado da língua portuguesa
de acordo com a norma culta e veda a denominada
"linguagem neutra", na grade curricular e no material
didático de instituições de ensino públicas ou privadas, e
dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CEARÁ DECRETA:

Art. 1º. Fica garantido aos estudantes do Estado do Ceará, o direito ao aprendizado da língua portuguesa
de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino estabelecidas com base nas orientações
nacionais de Educação, pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa – VOLP – e da gramática
elaborada nos termos da reforma ortográfica pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP.

Art. 2º. O disposto no artigo anterior aplica-se a toda a Educação Básica do Estado do Ceará, nos termos
da Lei Federal 9.394/96, assim como ao Ensino Superior e aos Concursos Públicos para acesso aos cargos
e funções públicas do Estado do Ceará.

Art. 3º. Fica expressamente vedada a denominada "linguagem neutra", na grade curricular e no material
didático de instituições de ensino públicas ou privadas, assim como em editais de concursos públicos.

Art. 4º. A violação do direito do estudante estabelecido no artigo 1º desta Lei, poderá acarretar em
sanções aos profissionais de educação que concorrerem em ministrar conteúdos adversos aos estudantes,
prejudicando direta ou indiretamente seu aprendizado à língua portuguesa culta.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A presente propositura tem por escopo garantir aos estudantes do Estado do Ceará, o direito ao
aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino
estabelecidas com base nas orientações nacionais de Educação, pelo Vocabulário Ortográfico da Língua
Portuguesa – VOLP – e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica pela Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa – CPLP.
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A proposta pretende ainda vedar a denominada "linguagem neutra", na grade curricular e no material
didático de instituições de ensino públicas ou privadas, assim como em editais de concursos públicos.

Por fim, o projeto prevê ainda que a violação do direito dos estudantes estabelecido nesta Lei, poderá
acarretar em sanções aos profissionais de educação que concorrerem em ministrar conteúdos adversos aos
estudantes, prejudicando direta ou indiretamente seu aprendizado à língua portuguesa culta.

Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste
projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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INFORMATIVO  

 

 O Projeto de Lei n.º 338/2020, de autoria do Deputado Andre 

Fernandes será anexado ao Projeto de Lei n.º 321/2020, de autoria da 

Deputada Dra. Silvana que “ASSEGURA AOS ESTUDANTES DO 

ESTADO DO CEARÁ O APRENDIZADO DA LÍNGUA PORTUGUESA DE 

ACORDO COM A NORMA CULTA E ORIENTAÇÕES LEGAIS DE 

ENSINO, NA FORMA QUE MENCIONA”, por se tratarem de matérias 

correlatas a esta proposição, conforme os termos do art. 235 do Regimento 

Interno, descrito a seguir: 

    

 

“Art. 235. As proposições idênticas ou que versem sobre 

matérias correlatas serão anexadas a mais antiga, desde que 

seja possível o exame em conjunto.” 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Carlos Alberto Aragão de Oliveira 

Diretor do Departamento Legislativo 

4 de 25



  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  INFORMAÇÂO

  Descrição:   ENCAMINHE - SE À PROCURADORIA

  Autor:  99427 - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

  Usuário assinador:  99427 - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

  Data da criação:  04/02/2021 07:59:07  Data da assinatura:  04/02/2021 07:59:14

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

INFORMAÇÂO
04/02/2021

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-014-01

FORMULÁRIO DE QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

FORMULÁRIO DE PROTOCOLO PARA

PROCURADORIA
DATA REVISÃO: 24/01/2020

Encaminha-se à Procuradoria para emissão de parecer.

 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO

5 de 25



  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DESPACHO

  Descrição:   PL 338/2020- REMESSA À CONSULT

  Autor:  99313 - WALMIR ROSA DE SOUSA

  Usuário assinador:  99313 - WALMIR ROSA DE SOUSA

  Data da criação:  04/02/2021 16:48:50  Data da assinatura:  04/02/2021 16:48:58

PROCURADORIA - GERAL

DESPACHO
04/02/2021

ENCAMINHE-SE AO PROCURADOR-CHEFE DA CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ANÁLISE E
EMISSÃO DE PARECER.

WALMIR ROSA DE SOUSA

COORDENADOR DA PROCURADORIA

6 de 25



  Nº do documento:  00007/2021  Tipo do documento:  TERMO DE DESENTRANHAMENTO

  Descrição:  
TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO DOCUMENTO: PARECER DA PROCURADORIA (1 ASSINATURA) Nº
(S/N)

  Autor:  99313 - WALMIR ROSA DE SOUSA

  Usuário assinador:  99313 - WALMIR ROSA DE SOUSA

  Data da criação:  03/05/2021 11:20:12  Data da assinatura:  03/05/2021 11:20:13

PROCURADORIA - GERAL

TERMO DE DESENTRANHAMENTO Nº 00007/2021
03/05/2021

Termo de desentranhamento PARECER DA PROCURADORIA (1 ASSINATURA) nº (S/N)
Motivo: equÃvoco

NÃO HÁ ASSINADOR ASSOCIADO

7 de 25



  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PARECER DA PROCURADORIA (1 ASSINATURA)

  Descrição:   PARECER PROJETO DE LEI 338-2020

  Autor:  99334 - ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

  Usuário assinador:  99334 - ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

  Data da criação:  04/05/2021 10:09:47  Data da assinatura:  04/05/2021 10:10:22

CONSULTORIA JURÍDICA

PARECER DA PROCURADORIA (1 ASSINATURA)
04/05/2021

PROJETO DE LEI Nº 00338/2020

AUTORIA: DEPUTADO ANDRE FERNANDES.    

MATÉRIA: ESTABELECE MEDIDAS PROTETIVAS AO DIREITO DOS
ESTUDANTES DO ESTADO DO CEARÁ AO APRENDIZADO DA LÍNGUA

 PORTUGUESA DE ACORDO COM A NORMA CULTA E VEDA A
DENOMINADA LINGUAGEM NEUTRA, NA GRADE CURRICULAR E NO

 MATERIAL DIDÁTICO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICAS OU
 PRIVADAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

PARECER TÉCNICO JURÍDICO

 

Submete-se à apreciação da Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, com fulcro no
ato normativo 200/96, art. 1º, inciso V, com o escopo de análise e emissão de parecer técnico quanto à
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e regimentalidade, o Projeto de Lei nº 00338/2020, de
autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado Andre Fernandes, que na Ementa assim preceitua: “
ESTABELECE MEDIDAS PROTETIVAS AO DIREITO DOS ESTUDANTES DO ESTADO DO CEARÁ
AO APRENDIZADO DA LÍNGUA PORTUGUESA DE ACORDO COM A NORMA CULTA E VEDA A
DENOMINADA LINGUAGEM NEUTRA, NA GRADE CURRICULAR E NO MATERIAL DIDÁTICO DE

.”INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICAS OU PRIVADAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

 

- I -

DO PROJETO

Trata-se de proposição originária do gabinete do Exmo. Deputado Andre Fernandes, assim disposta:  
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Art. 1º. Fica garantido aos estudantes do Estado do Ceará, o direito ao
aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta e orientações
legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de Educação,
pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa – VOLP – e da gramática
elaborada nos termos da reforma ortográfica pela Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa – CPLP.

Art. 2º. O disposto no artigo anterior aplica-se a toda a Educação Básica do
Estado do Ceará, nos termos da Lei Federal 9.394/96, assim como ao Ensino
Superior e aos Concursos Públicos para acesso aos cargos e funções públicas do
Estado do Ceará.

Art. 3º. Fica expressamente vedada a denominada "linguagem neutra", na grade
curricular e no material didático de instituições de ensino públicas ou privadas,
assim como em editais de concursos públicos.

Art. 4º. A violação do direito do estudante estabelecido no artigo 1º desta Lei,
poderá acarretar em sanções aos profissionais de educação que concorrerem em
ministrar conteúdos adversos aos estudantes, prejudicando direta ou indiretamente
seu aprendizado à língua portuguesa culta.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

Em sede de justificativa e exposição de motivos, explicita que:

 

A presente propositura tem por escopo garantir aos estudantes do Estado do
Ceará, o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta
e orientações legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de
Educação, pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa – VOLP – e da
gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica pela Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa – CPLP.

 

A proposta pretende ainda vedar a denominada "linguagem neutra", na grade
curricular e no material didático de instituições de ensino públicas ou privadas,
assim como em editais de concursos públicos.

 

Por fim, o projeto prevê ainda que a violação do direito dos estudantes
estabelecido nesta Lei, poderá acarretar em sanções aos profissionais de educação
que concorrerem em ministrar conteúdos adversos aos estudantes, prejudicando
direta ou indiretamente seu aprendizado à língua portuguesa culta.

 

Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão
da importância deste projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares
para a aprovação da presente propositura.
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Encaminhada proposição legislativa à consultoria técnica, cabe a esta Procuradoria especializada
manifestar-se quanto à constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei, atentando para o seu cabimento
à luz do arcabouço formado pelas Constituições Federal e Estadual, e com observância nos entendimentos
jurisprudenciais consolidados pelos nossos egrégios tribunais.

 

É o relatório. Opina-se.

 

- II -

DOS ASPECTOS CONSTITUCIONAIS E DA INICIATIVA DE LEIS.

 

Nossa Constituição Federal/88 estabelece diferentes autonomias no seu texto que variam bastante na sua
amplitude. Desta forma, encontra-se as autonomias políticas que caracterizam um federalismo de três
níveis com a capacidade de auto-organização recebida pelos Municípios e o Distrito Federal, mantida a
autonomia política dos Estados Membros.

 

Nesse contexto, a , com fulcro no seu artigo 18[1], transcreve que os entes federadosLex Fundamentalis
possuem sua autonomia caracterizada pela capacidade de elaborar suas Constituições, recebendo no nível
municipal e distrital o nome de leis orgânicas.

 

E é justamente na CF/88 onde exsurgem enumerados os poderes (competências) da União, cabendo aos
Estados os poderes remanescentes. É bem verdade que cabem aos Estados não só as competências que
não lhes sejam vedadas, mas também as enumeradas em comum com a União e os Municípios (Artigo
23[2]); assim como a competência concorrente, citada no Artigo 24[3] e a competência exclusiva referida
no Artigo 25[4], parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal.

Desta forma, entende-se que os Estados podem exercer em seu território as competências que, explícita
ou implicitamente,  ),não lhes sejam vedadas pela Carta Magna Federal (CF/88, art. 25[5],  e §1ºcaput
observados determinados princípios constitucionais, tendo em vista que organizam-se e regem-se pelas
Constituições e leis que adotarem, conforme alhures dito.  

 

Nesse liame, a Carta Magna Estadual, seguindo o princípio da simetria constitucional e do paralelismo
das formas, estatui em seu artigo 14[6], incisos I e IV, que o Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito
público interno, exerce em seu território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhe sejam
vedadas pela Constituição Federal, observados os princípios em respeito à Constituição Federal, à
unidade da Federação, à legalidade, à impessoalidade, à publicidade, à eficiência, à moralidade e à
probidade administrativa, respectivamente.

 

Em sendo assim, observados os regramentos citados, nota-se, à , possibilidade do juízo deprimeira vista
proposição e tramitação, uma vez que, a elaboração do presente Projeto de Lei, encontra guarida nos
artigos 58[7], inciso III e 60[8], inciso I, ambos da Constituição do Estado do Ceará, cumulado com os
artigos 196[9], inciso II, alínea “b” e 206[10], inciso II, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa
do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96 e posteriores atualizações), no qual admite o seu
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processamento por inexistir manifesta inconstitucionalidade ou um dos demais vícios, cabendo aos
Nobres Deputados a elaboração de leis ordinárias com respaldo regimental.

 

Finalizadas essas considerações acerca de federação e competências legislativas, lembra-se, com o devido
respeito, que se pretende mostrar que é a Constituição Federal que determina qual das pessoas políticas
fará o quê, , incluindo-se, igualmente, as normas fixadas pelanão podendo uma invadir a seara da outra
Constituição Política Estadual. Portanto, a repartição de competências entre os diferentes níveis de
governo é um dos elementos da autonomia dos entes federativos.

 

Transcritas as exposições jurídicas alhures frisadas, passa-se a análise da propositura sob os seus aspectos
legais.

- III -

DO PARECER - CONSIDERAÇÕES COM PERTINÊNCIA TEMÁTICA AO PROJETO.

 

Em princípio, relacionando à competência legislativa sob exame, cabe destacar que a capacidade de
autoadministração decorre das normas que distribuem as competências entre União, Estados e
Municípios, ou seja, o processo legislativo  , decorrente de tais competências deverá observar sob pena de

, ‘ ’.flagrante vício inconstitucional as leis e princípios elencados na referida Carta Magna Federal

 

Nesse contexto, nossa Carta Magna/88 reservou à União a competência privativa para legislar sobre
diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV), que fixa as normas gerais sobre Educação,
condicionando a atuação legislativa dos Estados membros sobre questões específicas relacionadas ao
tema (educação) à edição de lei complementar autorizadora.

 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XXIV – diretrizes e bases da educação nacional;

(...)

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar
sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.

(Grifo Nosso)

 

Vê-se que o texto constitucional conferiu primazia à União ao imputar-lhe a competência para estabelecer
normas gerais sobre educação e ensino, reservando aos Estados e ao Distrito Federal um espaço de
competência suplementar, que ocupar-se-ão das especificidades, os modos e os meios de se implementar
o disposto na legislação federal ou que supram a ausência ou omissão destas.
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Dessa forma, a eventual arguição da competência concorrente (CF, art. 24[11], IX), ou da necessidade de
suplementação da legislação federal (CF, art. 24[12], §2º) - por se tratar de matéria educacional -, não
pode ser utilizada como ferramenta para inibir conteúdos pedagógicos e pragmáticos, para a edição de
novas normas e metodologias de ensino, dada repartição de competências desenhadas no texto
constitucional.  

 

Nesse sentido, são os julgados do Supremo Tribunal Federal (STF): ADI-MC-Ref. 5.341, Rel. Min.
EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 28/3/2016; ADI 4060, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
DJe de 30/4/2015; ADI 3098, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ 10/3/2006; ADI 1399,
Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ 11/6/2004.

 

Consubstanciada na competência legislativa constitucionalmente assegura, a União editou a Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, fixando diretrizes e bases educacionais em âmbito nacional, entre as quais,
em conformidade com o art. 206, II e III da CF/88, necessita destaque a imposição dos princípios da (i)
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; (ii) da liberdade de aprender, ensinar,
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; (iii) do pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; (iv) do respeito à liberdade e
apreço à tolerância; dentre outros.

 

Lei 9.394/95

 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de
 tem por finalidade o plenoliberdade e nos ideais de solidariedade humana,

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.

 

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

(...) (Grifo nosso)

 

 

Constituição Federal
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Art. 206. 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 o pensamento, a arte
e o saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de
instituições públicas e privadas de ensino;

(...) (Grifo Nosso)

 

Em assim sendo, ao objetivar o estabelecimento de medidas protetivas ao direito dos estudantes ao
aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta (art. 1º do PL), com a vedação de
linguagem neutra (art. 3º do PL), referida proposição acaba por colidir, sobremaneira, com os princípios e
fins da educação instituídos pela norma federal, contrariando àqueles norteadores da República
Federativa do Brasil, e constantes na Lei nº 9.394/96, que fixou diretrizes e bases educacionais
nacionalmente, em manifesta inconstitucionalidade formal por usurpação de competência privativa da
União.

 

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

 

CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA
. COMPETÊNCIA LEGISLATIVAEDUCAÇÃO. LEI 9.394, DE 1996

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, §2º). 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. (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.) (Grifo Nosso)
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Evidencia claro, que aos Estados não é permitido, mediante lei própria, agindo " ", transgredirultra vires
norma ou princípios consagrados pela União, que no desempenho legítimo de sua competência privativa,
editou as diretrizes e bases gerais pertinentes a Educação. Logo, eventual necessidade de suplementação
da legislação federal, com vistas à regulamentação de interesse local, não justifica como medida de
vedação de conteúdo, linguagem, aprendizado, metodologia, enfim, que coíba a liberdade de aprender,
ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de ideias e de
concepções pedagógicas; e o respeito à liberdade e apreço à tolerância, correspondente às diretrizes
fixadas na Lei 9.394/1996.

 

Nesse diapasão, prescreve o art. 9º, incisos I a IV, da norma federal, a competência da União para
elaborar o Plano Nacional de Educação, bem como estabelecer, em colaboração com os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental
e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação
básica comum, justamente com o objetivo de proporcionar uma uniformidade na educação em todo país, 

:in verbis

 

Art. 9º A União incumbir-se-á de:      

I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios;

II - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema
federal de ensino e o dos Territórios;

III - prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento
prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e
supletiva;

IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino
fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos
mínimos, de modo a assegurar formação básica comum;

(Grifo Nosso)

 

Verifica-se que as normas acerca da Educação são elaboradas por meio de um planejamento, o qual
começa pelo Plano Nacional de Educação que norteará os Planos Estaduais de Educação, não podendo,
assim, no raio de competência suplementar reconhecida aos Estados, contrariar o sentido expresso nas
diretrizes e bases da educação nacional estatuídos pela União.

 

Logo, naquilo que a Lei Federal (norma geral) já preceituou, o poder regulamentar dos Estados, Distrito
Federal e Municípios acerca da competência comum e concorrente em legislar sobre normas gerais que
versem sobre educação,  (ou complementar), não podendo serdeve limitar-se à competência suplementar
alterada, mas tão somente complementada, ou suplementada na sua lacuna, não podendo o legisferador
alterar significativamente regras e dispositivos definidos pela Lei nº 9.394/1996, sob flagrante invasão da
competência legislativa federal.
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Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial dominante:

EMENTA: 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

 - A CartaFederal, exercer competência suplementar (CF, art. 24, §2º).
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 legítimo de sua competência constitucional
e de cujo exercício deriva o poder de fixar, validamente, diretrizes e bases

 (6)".gerais pertinentes a determinada matéria (educação e ensino, na espécie)
Ementa da ADIMC nº 2.667-4 DF, julgada em 19 de junho de 2002 -  Acórdão
relatado pelo Ministro CELSO DE MELLO. (Grifado)

 

Destarte, verifica-se que o legislador estadual termina por invadir a esfera de competência da União,
violando norma de eficácia plena, visto que as diretrizes e bases da educação nacional, já foram definidas
e exauridas pela norma geral.

 

Por derradeiro, cumpre observar que a regulamentação da matéria disposta no art. 3º deste Projeto de Lei,
qual seja, a vedação da denominada “linguagem neutra”, na grade curricular e material didático de
instituições de ensino públicas ou privadas, assim como em editais de concursos públicos, constitui
elemento conceitual das normas gerais de âmbito nacional, daí porque sua regulamentação tem de ser de
observância obrigatória e aplicação uniforme pelos entes federados, não constituindo assunto de interesse
estrito da seara local, a autorizar a iniciativa de legislação específica sobre regulamentação da matéria em
destaque.

 

Nesse interim, por conta da necessidade de aplicação uniforme em nível nacional, em face do tratamento
igualitário aos estudantes de escolas públicas e privadas de todo o território nacional, incluindo o ensino
superior e os concursos públicos de acesso aos cargos e funções públicas do Estado, o assunto deve ser
disciplinado em lei federal.

 

Indubitável e de grande relevância a finalidade almejada pelo Nobre Parlamentar. Contudo, pela boa
leitura dos dispositivos legais sobreditos do nosso ordenamento, incorpora óbices juridicamente
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insanáveis, porquanto inconstitucional em razão da matéria por vício de incompetência legislativa, pois,
embora disponha sobre Educação, a qual está inserta na competência concorrente do art. 24, inciso IX, da
Constituição Federal, o assunto é alvo de regulamentação pela União por meio do seu Plano de Educação.

 

Finalizadas tais considerações acerca de federação e competências legislativas, lembra-se, com o devido
respeito, que se pretende mostrar que é a Constituição Federal quem determina qual das pessoas políticas
fará o quê, não podendo uma invadir a seara da outra, aí incluindo as normas fixadas na Constituição
Estadual. A repartição de competências entre os diferentes níveis de governo é um dos elementos da
autonomia dos entes federativos.

 

- V -

DA CONCLUSÃO.

Ocupando a Constituição o topo da hierarquia do sistema normativo, é nela que o legislador encontrará a
forma de elaboração legislativa e o seu conteúdo. Qualquer espécie normativa editada em desrespeito ao
processo legislativo, mais especificamente, inobservando aquele que detinha o poder de iniciativa
legislativa para determinado assunto, apresenta vício de inconstitucionalidade.  

 

Postas tais considerações, conclui-se pela inconstitucionalidade, antijuridicidade e ilegalidade quanto da
propositura do Projeto de Lei supra abordado, ocasião em que opina-se pelo PARECER CONTRÁRIO
à sua regular tramitação, visto que (i) redunda em inadmissibilidade jurídica em colisão com linhas
mestras constitucionais; (ii) por incorrer em vício de inconstitucionalidade formal, por ofensa ao art. 22,
XXIV da CF/88, que reservou à União a competência privativa para legislar sobre diretrizes e bases da
educação nacional; (iii) por contraria o disposto na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que fixou as
diretrizes e bases educacionais em âmbito nacional, em conformidade com o art. 206, II e III da CF/88.

 

Em tempo: sugere-se que o presente projeto seja anexado e, por conseguinte, apreciado conjuntamente
com a proposição do PL nº 00321/2020, de autoria da Excelentíssima Deputada Dra. Silvana, com fulcro
no art. 235 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de
11/12/96 e posteriores atualizações), por tratar de matéria idêntica, qual seja, “ASSEGURA AOS
ESTUDANTES DO ESTADO DO CEARÁ O APRENDIZADO DA LÍNGUA PORTUGUESA DE
ACORDO COM A NORMA CULTA E ORIENTAÇÕES LEGAIS DE ENSINO, NA FORMA QUE
MENCIONA”.

 

É o parecer, salvo melhor juízo.

 

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ

 

[1] Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.
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[2] Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (...)

 

[3] Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...)

 

[4] Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os
princípios desta Constituição.

§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.

§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado,
na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.            

§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações
urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a
organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

 

[5] Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os
princípios desta Constituição.

§ 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. (...).

 

[6] Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, exerce em seu território as
competências que, explícita ou implicitamente, não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal,
observados os seguintes princípios:

I – respeito à Constituição Federal e à unidade da Federação.

(...)

IV – respeito à legalidade, impessoalidade, à moralidade, à publicidade, à eficiência e à probidade
administrativa. (...).

 

[7] Art. 58. O processo legislativo compreende a elaboração de:

III – leis ordinárias; (...).

 

[8] Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I-aos Deputados Estaduais; (...).
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[9] Art. 196. As proposições constituir-se-ão em:

II – projeto:

(...)

b) de lei ordinária; (...).

 

[10] Art. 206. A Assembléia exerce a sua função legislativa, além da proposta de emenda à Constituição
Federal e à Constituição Estadual, por via de projeto:

II – de lei ordinária, destinado a regular as matérias de competência do Poder legislativo, com a sanção do
Governador do Estado. (...).

 

[11] 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;               

 

[12] Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

    § 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar
dos Estados.          

ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

ANALISTA LEGISLATIVO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DESPACHO
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CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
06/05/2021

De acordo com o parecer.

Encaminhe-se ao Senhor Procurador Geral.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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GABINETE DO PROCURADOR

DESPACHO
10/05/2021

Acolho o parecer da consultoria jurídica.

À CCJ.

HELIO DAS CHAGAS LEITAO NETO

PROCURADOR
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMORANDO
11/05/2021
 

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-002-02

FORMULÁRIO DA QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
DATA EMISSÃO: 11/06/2018

MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO DE RELATORIA DATA REVISÃO: 24/01/2020

COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Salmito

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emenda(s): NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:
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I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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Projeto de Lei de Nº 00338/2020, de autoria do Deputado André Fernandes

Matéria: Estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes do Estado do Ceará ao aprendizado da
língua portuguesa de acordo com a norma culta e veda a denominada "linguagem neutra", na grade
curricular e no material didático de instituições de ensino públicas ou privadas, e dá outras providências.

Pela análise da presente proposição, vislumbra-se a existência de impeditivos no tocante aos requisitos de
admissibilidade para a sua regular tramitação, conforme o parecer da Procuradoria desta Casa Legislativa.

Nesses termos, nos filiamos à douta procuradoria para, igualmente, ofertar parecer  aCONTRÁRIO
tramitação do projeto em epígrafe.

 

DEPUTADO OSMAR BAQUIT

DEPUTADO (A)
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