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PROJETO DE LEt N.697/2OL9
PROPONENTE: DEPUTADA JOANA DARC

RELATOR: DEPUTADO DELEGADO PÉRICLES

DISPöE sobre garantias constitucionais
de liberdade de expressão e de
pensamento do professor no exercício
da docência nas escolas de educação
básica e universidades integrantes da

rede de ensino do Estado do Amazonas.

PARECER

I - RELATÓR¡O

No dia 06 de novembro de 201-9, a ilustre Deputada Joana Darc apresentou
o Projeto de Lei de ne. 697/2019, que assegura aos professores, no exercício da
docência, o pleno exercício das garantias constitucionais de liberdade de expressão e
de pensamento, no âmbito das escolas de educação básica e universidades integrantes
da rede de ensino do Estado do Amazonas.

A justificativa do referido projeto encontra-se anexa,

A proposição foi incluída em pauta, não tendo recebido emendas.

Seguindo o Processo Legislativo, os autos foram encaminhados a esta
Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise de seus aspectos
constitucional, legal e jurídico, nos termos do disposto no Art. 27, inciso l, alínea "a,,
c/c Art. I27,|Ie, inciso lll, do Regimento lnternol.

É o breve relatório. passo a opinar.

il - FUNDAMENTAçÃO

A proposta da eminente Deputada Joana Darc visa assegurar aos
professores de educação básica e universidades integrantes da rede de ensino do

t Arl' 2t. As Comissões Técnicas Permanentes exercem os procedimentos firmados no art. 26 deste
Regimento, nos limites estabelecidos na Constituição Estadual, com as seguintes denominações e
abrangências temáticas: l- Comissão de Constituição, Justiça e Redação: a) aspecto constitucional, legal,
jurídico, regimental e de técnica legislativa de proposições sujeitas à apreciação da Assembleia e de
matérias que lhe sejam encaminhadas.
Arl. 127' (...) Srs A proposição é despachada às comissões pelo Presidente da Assembleia, obedecendo
aos seguintes procedimentos: (...) lll - distribuição da matéria às comissões permanentes, iniciando a

análise pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que efetua o exame de admissibilida
jurídica e legislativa, salvo exceçöes contidas neste Regimento.
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Estado do Amazonas o exercício do direito constitucional de
pensamentos e opiniões, zelando pelo pluralismo de ideias e
pedagógicas, além do respeito às opiniões divergentes.

Consoante Justificação, a Autora destaca:

expressar s

de concepções

lmporta lembrar que a Escola deve ser lugar de acolhimento,
de liberdade e principalmente um espaço democrático para se

debater ideias, pois a discordância faz parte de uma sociedade plural.

Dessa maneira, esse projeto de lei tem por finalidade, além de

tudo acima explicitado, garantir um espaço de respeito pelas

diferenças, pois são essas diferenças que enriquecem e compõem
nossa sociedade.

Observa-se que a matéria é de interesse estadual, estando no

âmbito da competência legislativa concorrente, no qual a União

disporá sobre normas gerais e os Estados sobre normas específicas.

Dessa forma, não existe óbices para tramitação da presente
propositura. Assim, face o exposto e a importância da matéria,
solicito aos nobres Deputados o apoio e a aprovação deste Projeto de

Le i".

Pelo prisma da constitucionalidade, não há qualquer obstáculos a serem
invocados. Na verdade, da análise do projeto, depreende-se conteúdo altamente
meritór¡o, que encontra amparo jurídico-constitucional, nos termos do art.206, inciso

ll, da Constituição da República, que preconiza:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

ll - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o

pensamento, a arte e o saber;

No mesmo sentido, dispõe os incisos ll, lll e lV, do art.3s, da Lei

9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, a saber:

Art. 3s O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

ll - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber;

lll - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;

lV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;

lmperioso destacar, ainda, os mandamentos constitucionais previstos nos

incisos lV, lX e XVI do art. 5e da Constituição do Brasil, que tratam do tema ora em

exame:
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"Art. 5e. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de q
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à riberdade, à iguardade, à

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

lV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o
anonimato;

(...)

lX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e
de comunicação, independentemente de censura ou licença;

(..,)

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais
abertos ao público, independentemente de autorização, desde que
não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo
local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;,,.

Ademais, acerca a matéria da liberdade de expressão e de pensamento, no
âmbito de ensino, a ilustre Ministra Cármen Lúcia, nos autos da ADpF n. 54g-DF, com o
brilhantismo que sempre lhe marcou os votos, esclareceu:

"(,..), toda interpretação de norma jurídica que colida
com qualquer daqueles princípios, ou, o que é pior e mais
grave, que restrin¡a ou impeÇa a manifestaçäo da l¡berdade é
inconstitucional, inválida, írrita.

Todo ato particular ou estatal que limite, fora dos
princípios fundamentais constitucionalmente estabelecidos, a

liberdade de ser e de manifestacão da forma de pensar e
vtver o ue se e. nao iuridicamente. ser
imoedido. desfeito ou retirado do universo s práticas

aceitas ou aceitáveis

Em oualouer espaco no oual se imoon m aleemas à

liberdade de manifestacão há nulidade a ser desfeita, euando
esta imposição emana de ato do Estado (no caso do Estado-juiz
ou de atividade administrativa policial) mais afrontoso é por
ser ele o responsável por assegurar o pleno exercício das
liberdades, responsável juridicamente por impedir sejam elas

indevida mente tolhidas.

Fazendo incidir restrição no ambiente de informação,
ensino e aprendizagem como é o universitário, que tem o
reforço constitucional da garantia de autonomia, assegurado
de maneira específica e expressa constitucionalmente, para se
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blindar esse espaço de investidas indevid as restrit
direitos, a demonstração da nulidade faz-se mais patente e
também mais séria,,.

lsto posto, percebe-se, de plano, a necessidade de assegurar às instituições
de ensino o efetivo exercício de sua autonomia constitucional, prevista no art. 207 da
Lei maiorz, o que, por certo, inclui os princípios constitucionais assecuratórios da
liberdade de manifestação do pensamento, assim como da liberdade dos docentes e
dos discentes,

lsso de justifica pelo simples fato de que a liberdade é o pressuposto
necessário para o exercício de todos os direitos fundamentais, mormente aqueles
relacionados às formas de manifestação da liberdade de pensamento, de divulgação
de ideias, exposiçäo de

u n iversitário.
opiniões, seja no âmbito escolar, seja no ambiente

Ainda nos autos da ADpF n

Cármen Lúcia assevera que:
548-DF já mencionada ao norte, a Ministra

A liberda de de oensamento não é concessão o Estado. É

direito fundamental do indivíduo que a pode até mesmo contrapor
ao Estado. Por isso não pode ser impedida, sob pena de substituir_se
o indivíduo pelo ente estatal, o que se sabe bem onde vai dar. E onde
vai dar não é o caminho do direito democrático, mas da ausência de
direito e déficit democrático.

Exercício de autoridade não pode se converter em ato de
autoritarismo, que é a providência sem causa jurídica adequada e

fundamentada nos princípios constitucionais e legais vigentes.,,

Destarte, no que tange à juridicidade, não se verificou desarmonia entre a
matéria discutida no projeto e as regras jurídicas positivas e os princípios gerais de
Direito, previstos explícita ou implicitamente na constituição da República.

Pelo contrário, as normas trazidas pelo projeto em exame harmonizam-se,
como de outra forma não seria, com os direitos às liberdades de expressão do
pensamento, de informar-se, de informar e de ser informado, constitucionalmente
assegurados, para o que o ensino e a aprendizagem conjugam-se assegurando espaços
de libertação da pessoa, a partir de ideias e compreensões do mundo e que se expõem
para convencer ou simplesmente como exposição do entendimento de cada qual.

(...)

' Art. 207.
financeira e

exte n sã o.

As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão
patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
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Diante dessas evidências, resta patente a competência legis
concorrente suplementar do Estado para dispor sobre a propositura em apreço, nos
exatos termos artigo 24, inciso lX, da constituição Federa13.

De igual modo, no que tange à competência para a iniciativa do processo
legislativo, também não se verificou óbices para a deflagração deste projeto membro
deste Poder Legislativo, nos termos do art, art. 33 da Constituição do Estadoa e do art.
87, inciso l, do Regimento lnterno deste poder Legislativos.

Por derradeiro, verifica-se que o inteiro teor desta proposição obedece às
regras de boa redação e técnica legislativa, estando sistematizada e livre de
obscuridade ou erros materiais.

ilr- coNcLUSÃO

Diante do exposto, considerando que a presente proposição tramita em
conformidade com a legislação que deve ser observada por esta Comissão de
Constituição, Justiça e Redação - CcJR, MANIFESTO VOTO FAVORÁVEL à aprovação do
Projeto de Lei n.697/2019.

É o parecer

Ma zembro de 2019

DEPUT ELEGADO PÉRICLES

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Relator

' Arl.24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
lX - educação, cultura, ensino e desporto;

5ls No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas
gerais. 5 2s A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência
suplementar dos Estados.
o Art. 33. 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 procurador-Geral de
Justiça, ao Defensor-Geral, ao Tribunal de Contas do Estado e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.
t Art' 87. A apresentação de projetos respeita a iniciativa privativa, nos termos da Constituição Estadual,
admitindo-se as seguintes hipóteses quanto à autoria:
l- Deputado e ou Deputados, em conjunto, com limite de 02 (dois) Deputados por projeto;
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