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CONFEDERAÇÃO
ESTABELECIl\1EN~OS

51259

NACIONAL

DOS

DE ENSINO (CONFENEN), associação sindical de

âmbito nacional e grau superior, com' muitos anos de assistência, com sede e
í\

foro de existência no Distrito Federal, precisamente no Setor Comercial Sul, Ed.
Palácio do Comércio, 13º andar, sala 1308, Cadastrada no CNPJ n.º
33.611.856/0001-52, neste ato representada por seu Presidente, e por. seus
advogados (doc. Anexo), vem,

respeitosam~nte

a presença de. Vossa Excelência,

com fundamento no art. 102, inciso I, letra "a", e art. 103, inciso IX, ambos da
Constituição F~eral de 1988, apresentar

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
COM PEDIDO DE MEDIDA LIMlNAR
Em face da Lei Estadual n.º 12~142, de 8 de dezembro de 2005, publicada pela

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, por afronta
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inquestionável dos arts. 5°, caput e incisos VI e VIII, art. 22, inciso XXIV, art.
61, § 1º, inciso lI, letras "a" e "c", art. 206, inciso I, e art. 207, todos da
Constituição Federal de 1988, e ainda por atentar sobre o princípio· magno do
Estado Democrático de Direito, conforme será .verificado pelos tennos e
fundamentos abaixo exposto.

I.

DA LEGITIMIDADE ATIVA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO

A Autora· é uma confederação formada nas bases

2.

de uma associação sindical de âmbito nacional, já contando com muitos anos de /
J

assistência e, nos termos do art. 103, inciso IX, da Constituição Federal, bem'
~

(

...

como do art. 2º, inciso IX, da Lei n.º 9.868/99, está legitimada a ajuizar ações
diretas de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.
Quanto a isso, é imperioso ressàltar que sua

.3.

legitimidade já foi atestada. em diversas oportunidades por esse Tribunal
Constitucional, merecendo destaque as Ações Diretas de Inconstitucionalidade
n.os 2036/DF e 1007-7/DF.

11. DA LEI N.º 12.142, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2005

A Lei n.º 12.142, de 8 de dezembro de 2005,

4.

publicada pela Assembléia Legislativa, com a superação do veto apresentado
pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo, nos tennos

. .
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art. 28, §8Q1 , da Constituição Estadual, vem a disciplinar os ''períodos para a
realização de concursos ou processos seletivos para· provimento de cargos
públicos e de exames vestibulares no âmbito do Estado e dá outras
providências" .

A legislação supra referida estabelece que "as

5.

provas de concurso público ou processo seletivo para provimento de cargos
públicos e os exames vestibulares das universidades públicas e privadas serão
realizados no período de domingo a sexta-feira, no horário compreendido entre
as 8h e às 18h. "(art. 1º)

Enfim, cumpre trazer em destaque o teor dos arts.

6.

1Q e 2Q da Lei n. Q 12.142, de 8 de dezembro de 2005, os quais ora pugna-se pela
declaração da sua inconstitucionalida~e:
Artigo 1° - As provas de concurso público ou
processo seletivo para provimento de cargos
públicos e·· os exames vestibulares das
universidades pdblicas e privadas serão
realizados no período de domingo a sextajeira,
no horário compreendido entre as 8h e as 18h.
§ 1° - Quando inviável a promoção de certames
em conformidade com o "caput", a entidade
organizadora poderá realizá-los no sábado,
devendo permitir ao candidato que alegar motivo
de crença religiosa a possibilidade de fazê-los
após as 18h.

§ 2° - A permissão de que trata o parágrafo
anterior deverá ser precedida de requerimento, .
assinado pelo próprio interessado, dirigido

:f3

1 Artigo 28 Aprovado o projeto de lei, na forma regimental, será ele enviado ao Governador que, aquiescendo,
o sancionará e promulgará. (... )§ 8° - Se, na hipótese do § 7°, a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito .
horas pelo Governador, o Presidente da Assembléia Legislativa promulgará e, se este não o fizer, em igual prazo,
caberá ao Primeiro Vice-Presidente fazê-lo.

BRASILIA

SÁO PAULO

RIO DE JANEIRO

",

MBSC

ADVOGADOS

entidade organizadora, até 72 (setenta e duas)
horas antes do horário de início do certame.
§ 3° - Na hipótese do § 10, o' candidato ficará
incomunicável desde o horário regular previsto
para os exames até o início do horário alternativo
para ele estabelecido previamente.

Artigo 2° - É assegurado ao aluno~ devidamente
matriculado nos estabelecimentos de ensino
público ou privado, de ensino fundamental, médio
ou superior, a aplicação de provas em dias não
,!oincidentes com o período de guarda religiosa
previsto no "caput" do artigo 10.
§ 1° - Poderá o áluno, pelos mesmos motivos
previstos neste artigo, requerer à escola que, em
substituição à sua presença na sala de aula, e
para fins de obtenção de freqüência, seja-lhe
assegurada, alternativamente, a apresentação de ,
trabalho escrito ou qualquer outra atividade de
pesquisa
acadêmica,
determinados
pelo
estabelecimento de ensino, observados os
parâmetros curriculare.s e plano de aula do dia de
sua ausência.
§ 2° - Os requerimentos de que trata este artigo
serão
obrigatoriamente
deferidos
pelo
estabelecimento de ensino..

7.

Conforme ficará demonstrado pela narrativa dos

fundamentos, que, em seguida serão trazidos ao debate, _o diploma legal
assinalado em destaque é inconstitucional, e não reúne condições mínimas' ,a
permanecer vigente no ordenamento jurídico.
Mesmo diante de uma análise perfunctória acerca

8.

da Lei, em contraposição aos parâmetros determinantes da Constituição da
República, é fácil fazer uma interpretação de que a norma atinge de forma direta

e incompreensível a autonomia didático-científico e administrativa regente

d~

"~
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universidades e faculdades, atinge, também, a própria instituição do modelo de
estado adotado pelo Bràsil, ou seja, a forma federativa, eis que usurpa funções
que são privativas do Poder Publico Federal (art. 22, inciso XXIV), e ainda fere
gravemente princípios básicos da educação (art. 206, inciso I).
Não se pode olvidar, ademais, que a norma

9.

editada pela Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo atinge de forma
direta os direitos e garantias fundamentais da liberdade de crença religiosa,
previstos nos incisos VI e VIII do art. 5º da Constituição da República.
Por todos esses motivos, a Lei ora submetida ao

10.

controle de constitucionalidade foi integralmente vetada pelo Governo do
Estado de São Paulo, justamente em função do fato de entender o Governador
que a norma· é inconstitucional.

Entre~to,

como' já se disse, () veto foi
1.....---./

superado, e a norma acabou sendo publicada pela Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo.
A justificativa do legislador para' que a norma

11.

fosse publicada é a de que ''A liberdade religiosa é um dos direitos essenciais do

homem. A afirmação, hoje uma idéia comum, demorara longo processo
histórico para vir a incorporar-se na coletividade como um valor imanente, a
ser preservada pelo Estado Democrático de Direito."
Não mais que obstante a tal justificativa, muito

12.

embora a justificativa da norma não sirva de fundamento à declaração de
inconstitucionalidade, é importante para os fundamentos que serão apresentados
nesta ação que seja destacada, integralmente, a exposição dos motivos a que se
engajaram os legisladores paulistas para a edição da Lei=!
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Basta ver que a primeira emenda à Constituição
dos Estados Unidos da América, monumento
jurídico que até hoje serve de .inspiração,
preocupara-se em outorgar-lhe proteção e
destaque primordiais.
Entre nós, a. CF. de 1988 a contempla
expressamente no seu art. 5~ VII/, no qual
desponta a preocupação de conciliar as
obrigações e anseios naturais do indivíduo com a
preservação de sua crença.
É nessa esteira qúe se insere o presente projeto;
atentando a uma dificuldade hercúlea que vêm
enfrentando diversas denominações religiosas,
concernentes a guarda do sábado (guarda
sabática), período que se estende do por do sol de
sextafeira até o. por do sol dé sábado.

A guarda em questão, que importa em santificar
esse período mencionado, de dedicação a
profissão relig~osa, tem impedido inumeráveis
pessoas de exercerem, para não violar sua
crença, direitos básicos como o de terem
franqueado sem cerceio, sqb o prisma real e não
meramente nominal, sua atividade estudantil e
acesso a cargo públicos por meio de concurso.
Assim, com vista a preservar tais direitos, a fim
de conciliar os interesses jurídicos em jogo e não
fazer tábula rasa do princípio constitucional de
liberdade de credo acolhido em nosso
ordenamento, é que se propõe este projeto, o qual
visa garantir tal liberdade, preservadas as
responsabilidades, sigilo e o interesse público,
que não pode alhear-se da proteção enfocada. 2 .
Pode-se perceber que o legislador buscou com a

13.

1"

Lei conceber eficácia a princípios constitucionais consagrados pela Constituição

Federal, precisamente aquele desérito pelo art. 52, inciso VIII. Contudo,

BRAS/LIA

SAO PAULO

RIO DE JANEIRO

FLORIANÓPOLIS

entregar-se a esse objetivo, acabou por mmar garantias constitucionais de
diversos outros grupos religiosos do Brasil.
A justificativa da norma guarda em si um grande

14.

desejo de satisfazer um interesse nobre e previsto na Constituição Federal, que é
o de garantir a liberdade de crença religiosa a todos os brasileiros. Contudo,
talvez guiado pelo objetivo [mal, o legislador paulista, sem medir os meios de
sua realização, afrontou diversos outros preceitos descritos pela Constituição de
1988.
Assim, sem mais quanto à justificativa da norma,

15. .

o fato é que el~ é inconstitucional, pois fere prindpios e normas constitucionais
que não devem ser desobedecidas, sob pena de negar toda a história precedente
do. Estado Democrático de Direito e ainda da fórniação do modelo federativo de
Estado.

ill. DA INCONSTITUCIONALIDADE EM FUNÇÃO DA INCOMPETÊNCIA
LEGISLATIVA DO ESTADO

Em que pese. serem suficientes os fundamentos

16.

elididos no sentido de que a Lei Estadual que limitou os dias e horários de
realização de certames vestibulares pelas Instituições de Ensino Superior fere a
autonomia administrativa das universidades, é imperioso o registro de que· o

1

Estado de São Paulo não tem competência legislativa para promulgar tal espécie
normativa, uma vez que a Constituição da República, precisamente em seu

2 Exposição
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22, inciso XXIV, estabelece que a competência para esse tipo de regramento é
privativa da União:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:
XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;
•
Estabelecer regras para a realização de provas

17.

vestibulares, ou mesmo atinente a questões relacionadas à freqüência dos alunos
em sala de aula, no Estado de São Paulo é uma regra que só pode ser
"

"

estabelecida pela União, até mesmo em funçij.o do fato de estarem submetidas às
mesma"regras as Universidades Públicas Federais; em afronta direta ao princípio
federativo, estabelecido logo no art. 1Q da Constituição Federal de 1988.
18. -

"A limitação imposta pela Lei Estadual é de caráter

geral, aplicável a todas as Instituições sediadas nQ" Estado de São Paulo e,
portanto, fora dos limites da competência concorrente estabelecida no art. 24,
inciso IX, da Constituição:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
IX - educação, cultura, ensino e desporto;
Quando a Constituição estabelece que compete à

19.

União e aos Estados, de forma concorrente, legislar sobre determinadas matérias
deixa claro que a um não é permitido inferir-se na esfera de competências do
outro ou, melhor, dizendo, é inconstitucional que um Estado venha a legislar
sobre matéria que atinja a outro Estado ou mesmo à União.
Ao Estado de São Paulo cabe regular questões

20.

específicas relacionadas ao seu sistema educacional, jamais regular~:1
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1P
atinentes às diretrizes básicas do ensmo nacional, ou mesmo aplicáveis a
instituições outras que não as que estão sob sua gerência.
Neste caso a situação é tão evidente, que a Lei n.º

21.

12.142, de 8 de dezembro de 2995, fez com que as Instituições de ensino
mantidas pela União ou que estejam vinculadas ao sistema Nacional de Ensino
se obrigassem a restringir a freqüência dos alunos em sala de aula e linútar os
dias e horários de realização de concursos e vestibulares no Estado de São
Paulo. Ora, tal situação resultaria em um verdadeiro absurdo, uma vez que
existem diversos concursos que são realizados pela União em âmbito nacional, e
que no Estado de São Paulo estariam adstritos à Lei Paulist3..
Neste

22.

último

caso

apresentado,

além

da

·competênCia da União usurpada pelo Estado de São~ Paulo, aqueles que
estivessem· realizando certames nacionais naquele .Estado estariam em
dissonância ao ·princípio constitucional da isonomia, e ainda em desacordo às
regras dispostas no art. 37 da Constituição Federal.
Quanto ao fato de ser a matéria tratada pela norma

23.

estadual de competênciã privativa da União, dúvidas não podem restar nesse .
sentido, até mesmo porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei Federal
n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece critérios e disposições
atinentes à matéria, o que inviabiliza toda e qualquer hipótese de disposição por
parte do ente político do Estado.
A título de exemplo, cumpre traçar o seguinte

24.

parâmetro de análise: A Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece em
seu art. 24, inciso VI, que na educação básica é exigida a freqüência mínima
dos alunos em 75% (setenta e cinco por cento) das aulas para efeito ~
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aprovação e na educação superior a freqüência é obrigatória (§ 3º do art. 47 da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação); por seu turno, a Lei Estadual Paulista,
ora submetida ao controle abstrato de constitucionalidade, assegura a todos os
alunos "que, em substituição à sua presença na sala de aula, e para fins de

obtenção de freqüência, seja-lhe assegurada, alternativamente, a apresentação
de trabalho escrito ou qualquer outra atividade de pesquisa acadêmica,

r·

determinados pelo estabelecimento de ensino, observados os parâmetros
curriculares e plano de aula do dia de sua ausência" (art. 2º, §1° da Lei n.o
12.142, de 8 de.dezembro de 2005).
.
. Para que fique ainda maIS clara· a dissonância

25.

entre uma e outra norma, cumpre trazer em destaque o teor da Lei de Dire.trizes
e Bases da Educação:

Art. 24. A educação básJca, nos mvelS
. fundamental e médio, será orgánizada de acordo
com as seguintes regras comuns:
(... )

r\

\

.

VI - o controle de freqüência fica a cargo da
escola, conforme o disposto no seu regimento e
nas norJ1Ws do respectivo sistema de ensino,
exigida a freqüência mínima de" setenta e cinco
por cento do total de horas letivas para
aprovação;

É exatamente para evitar normas divergentes

26.

sobre a mesma matéria é que o Constituinte optou por deixar determinadas
matérias a cargo exclusivo da União, sob pena de existirem 27 (vinte e sete)
regras distintas em todo o país tratando de uma mesma matéria, que é a

educaçãO~
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E não que se falar, no caso, e hipótese de

27.

competência concorrente, até mesmo em função das discrepâncias acima
declinadas, onde o Estado de São Paulo vem a estabelecer regras distintas das
que outrora já foram disciplinadas pela União.

Ou seja, .não bastasse a Lei Estadual regular

28.

regras para instituições de ensino superior vinculadas ao sistema federal de
/"""'..
,..

ensino (art. 16 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação), impondo ao ente
político federal e as instituições privadas de ensino condutas objetivas a serem
seguidas no âmbito do território do ente federativo do Estado de São Paulo,

so~

pena de incorrer em unl ilícito, disciplina matéria já tratada por lei federal, o que'
é inaceitável em fac::;e da ordem constitucional vigente.
Sobre norma idêntica,' porém . públicada pelo'

29.

Estado do Rio Grande do Sul (Lei Estadual n.2 11830/02), manífestou.:.se esse
Egrégio

C"

Supremo Tribunal Federal, nos

autos

da

Ação

Direta de

Inconstitucionalidade 0. 2 2.806-5, nos seguintes t~rm6s:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. o 11.830,
DE 16. DE SETEMBRO DE 2002, DO ESTADO'
DO RIO GRANDE DO SUL. ADEQUAÇÃO DAS
ATIVIDADES
DO . SERVIÇO
PÚBLICO
ESTADUAL E DOS ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO PÚBliCOS E PRIVADOS AOS DIAS
DE GUARDA DAS DIFERENTES RELIGiÕES
PROFESSADAS
NO
ESTADO.
CONTRARIEDADE AOS ARTS. 22, XXIV; 61, §
1. ~ lI, C; 84, VI, A; E 207 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
No que toca à Administração Pública estadual, o
diploma impugnado padece de vício formal, uma
vez que proposto por membro da Assembléia

Legislativa gaúcha, não observando a

.
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privativa do Chefe do Executivo, corolário do
princípio da separação de poderes.

Já, ao estabelecer diretrizes para as entidades de
ensino de primeiro e segundo graus, a lei
atacada revela-se contrária ao poder de
disposição do Governador do Estado, mediante
decreto, sobre a organização e funcionamento de
órgãos administrativos, no caso das escolas
públicas; bem como, no caso das particulares,
invade competência legislativa privativa da
União.
. Por fim, em relação às universidades, a Lei
estadualn. o 11.83012002 viola a autonomia
_constitucionalmente garantida a tais organismos
-_ -: educacionais. Ação julgada procedente.
Portanto, considerando que sobre norma idêp.tica

30.

já se manifestou essa Corte Suprema, entendendo inconstitucional a nónna
gaúcha, por todos os fatos e fundamentos destacados pelo acórdão supra;- não
deve ser diferente o entendimento sobre a Lei Paulista n. Q 12.142, de 8 de

0"
,,', '.

dezembro de 2005, que trata da mesma matéria e também merece ser afastada do

"

cenário jurídico por atentar sobre as competências privativas da União, ao
princípio federativo, sobre o princípio da separação dos poderes e ainda contra a
autonomia das Universidades.

IV. DA NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO

Além dos fundamentos supra, a Lei Paulista n.Q

31.

12.142, de 8 de dezembro de 2005, também é inconstitucional pelo fato de ser
de iniciativa parlamentar, porém voltada à gerência de atribuições do pOde~

~s~
.I
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Executivo e Judiciário, e demais órgãos estatais (Ministério Público e Tribunal
de Contas).
A Lei publicada pela Assembléia Legislativa do

32.

Estado de São Paulo, com a superação do veto apresentado pelo Chefe do Poder
Executivo, traz em si um vício de iniciativa, configurando intervenção de um
Poder na esfera de competências dos outros, ferindo o princípio da
independência e hannonia dos Poderes do Estado, inscrito no art. 2º da
Constituição Federal.
. A ressalva da inconstitucionalidade apresentada

33.

guarda relevância exatamente no fato de que a um dos Poderes não é permitido
inferir-se na gerência dos demais, ou seja,

(,l

Assembléia Legislativa não pode

dispor sobre a realização de processos seletivos, sejam eles concursos públicos
ou vestibulares, que venham a ser promovidos pelos demais órgãos do Estado.
Sobre esse. tema já .se manifestou em diversas

34.

oportunidades essa Egrégia Corte Suprema, merecendo destaque a ADIN n.º
1.846, de 1998, de relatoria do Ministro Carlos Velloso"e
a ADIN n.º 1.319, de
,
~

1997, de relatoria do Ministro Celso de Mello. '
:.'

Assim, a Lei Paulista, ora questionada, ao tratar

35.

de questões atinentes ao provimento de cargos públicos, acaba por fulminar a
regra

cont~da

no art. 61, § 10, inciso 11, letras "a" e "c", da Constituição, de

observância obrigatória pelos Estados, na conformidade da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal.
Sobre a competência legislativa, cumpre destacar

36.

a norma constitucional em comento:
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10 - 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 de civis, reforma e
transferência de militares para a inatividade;
Disse ainda, nos mesmo autos, o Ministro Ilmar

37.

Galvão:
É fácil perceber que os artigos r e 3° cuidam do
regime jurídico dos servidores civis do Estado,
matéria que, na conformidade da regra do art.
61, §1°, lI, c, da Constituição - de observância
obrigatória pelos Estados, na conformidade da
jurisprudência assente do STF - é de iniciativa
legislativa privativa do Chefe do Poder
Executivo, sendo, portanto, manifesta a ofensa da
lei em apreço ao mencionado dispositivo, visto
haver resultado de iniciativa de membro da
Assembléia Legislativa.

A Lei Paulista ora submetida ao controle abstrato

38.

de constitucionalidade, à semelhança daquela publicada pelo Estado do Rio
Grande Sul, é de iniciativa da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, e
trata de processos seletivos para o provimento de cargos em todo o território do
Estado, inclusive os de natureza Federal. Portanto, as mesmas palavras outrora
utilizadas por essa Egrégia Corte Suprema Federal para declarar inconstitucional
J

,

a Lei Gaúcha, servem-se agora para afastar do cenário jurídico aLei Paulista n.,º
12.142, de 8 de dezembro de 2005.t

BRASíliA

sÃO PAULO

RIO DE JANEIRO

FLORIANÓPOLIS

<,../'--/

",

MBSC

ADVOGADOS

v.

DA INCONSTITUCIONALIDADE EM FUNÇÃO DA AUTONOMIA
UNIVERSITÁRIA

39.

Estabelece o art. 207 da Constituição Federal:
I

Art. 207. As universidades. gozam de autonomia
didático-científica, administrativa' e de gestão
financeira e patrimonial, e obedecerão ao
princípio de indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão.
40.

Quando o Constituinte ponderou traier autonomia

às. Universidades, teve em mente caracterizar o fato de. que é livre a
manifestação científica e cultural proclamada pelos centros de conhecimento,
garantido-lhes autonomia didático-científica, administrativa e de gestão
financeira e patrimonial.
A autonomia universitária contida na Constituição

41.

vem a designar maIS do que um prIncípio constitucional ou uma norma
constitucional de princípio

(norm~

programática), mas sim. um princípio

universitário, ou mesmo uma espécie de direito inclusa no ramo do direito
educacional, inerente à atividade universitária, e não à ordem jurídica, no
sentido de orientação axiológica para a compreensão do sistema jurídico
nacional. A autonomia é causa primária da atividade univ,ersitária e, é neste
.

.

sentido
que deve ser compreendida
a expressão de existência de uni verdadeiro.
.
"
"

princípio de autonomia.
Sinteticamente, a autonomia das universidades

42.

lhes confere .o direito de autoregulação em relação às atividades didático
científicas, administrativas e de gestão financeira e patrimonial, protegendo a

liberdade de difusão e propagação do conhecimento e da ciênciap

. . . . "..
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É. fato que o objetivo maior era o de proteger a

43.

livre iniciativa científica e sócio-educacional das instituições de ensino superior
brasileiras. Para isso, ou melhor, para que não restasse vazia a garantia
. constitucional almejada, o constituinte assegurou às Universidades o direito de
gerir toda a sua estrutura administrativa e financeira sem qua~quer intervenção
Estatal, destacando, sob qualquer enfoque interpretativo, o fato de que a
autonomià estender-se-ia, também, à administração e à sua gestão financeira.

o destaque é, na verdade, resultante do fato

44.

de

que sem uma autonomia financeira e· administrativa o objetivo da garantia
oferecida pelo Texto da Constituição estaria fadado à submissão ao poder
econômico, que acabaria por determinar os rumos da pesquisa e da produção. de
conhecimento nacional.
Sobre o tema, não é demais lembrar que no

45.

período militar toda a produção científica criada no cenário acadêmico
brasileiro,. em· todas as áreas do conheCimento, foi tolhida em respeito a
interesses outros que não o do desenvolvimento do País, mas sim em prol de um.
nacionalismo irreal e em função de um sistema que visava o resguardo cultural
sobre um pensamento social livre do cidadão, que era o temido comunismo.
Crê-se que os objetivos desenvolvimentistas hoje

46.

vigentes no Estado Brasileiro não permitem um retrocesso nesse sentido,
merecendo. a norma constitucional esculpida pelo art. 207 da Constituição da
República ser protegida de qualquer intento estatal de retirar das Universidades
, a garantia de liberdade na produção científica do conhecimento.
Os Legisladores Paulistas parecem desconhecer õ'

47. '

princípio constitucional destacado, ou talvez tenham se olvidado dos fatos qu~
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levaram o Poder C~nstituinte a eli~i-Io, pois há na Lei Estadual n.º 12.142, de 8
de dezembro de 2005, uma verdadeira intervenção· do Estado. na gestão
administrativa das instituições de ensino, não só das Universidades· como dos
Centros Universitários e Faculdades.
Necessário destacar, nesse· sentido, que a norma

48.

paulista faz inferir as regras de conduta a todos os estabelecimentos de ensino,
sejam eles particulares ou públicos, ou ainda fundamental, médio ou superior,
abrangendo, com isso às Universidades. Com efeito, como bem ressaltou o
representante maior do Poder Executivo do Estado de São Paulo, a lei é
inconstitucional e merece ser afastada do cenário jurídico.
Ressalte-se, não cabe ao Poder Público Estadual,

49.

ou mesmo Federal, intervir, por via de lei, no âmago das Universidades para
buscar solucionar questões religiosas ou étnicas, salvo quando estas estiverem a
infringirprirtcípios constitucionais, o que, de qualquer forma, deve ser analisado
especificamente e sobre casos concretos.
Imagine-se a criação de leis para observar as

50.

peculiaridades de cada religião, de cada credo ou etnia(?!). E mais, imagine-se.
'cada ente da federação criando regras específicas para cada uma das religiões.
Certamente seriam. criadas centenas de leis em cada um dos Estados da
Federação e, com efeito, poucos dias e horários restariam a educação.
De qualquer sorte, o fato é que uma lei, estadual

51.

ou federal, .não pode investir-se contra a autonomia administrativa das
Universidades e ditar-lhes regras de horários e critérios de· aprovação. Não é
demais lembrar que quando o legislador opta por esse camiriho,
estará caminhando pela via da inconstitucionalidadej%
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Sobre o tema, conforme anunciado no tópico

52.

anterior, já se manifestou esse Egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos da
ADIN n.º 2.806-5, tendo o Ministro Ilmar Galvão, relator da ação, se
manifestado no sentido de destacar que "quanto ao ensino superior, publico ou

privado, a norma interfere com a autonomia das Universidades, assegurada no
art. 207 da Constituição".
Não há como fugir do fato, pois a Lei n.º 12.142,

53.

de 8 de dezembro de 2005, é inconstitucional, também, em face do art. 207 da
Constituição Federal, e deve, portanto, ser declarada como tal por essa Suprema
Corte.

VI.

DA INCONSTITUCIONALIDADE EM FUNÇÃO DA LIBERDADE DÊ CRENÇA
RELIGIOSA

De outra parte, sabido é que o Estado Brasileiro é

54.

laico, e isso desde o Decreto n.º 510, de 22 de outubro de 1890, editado pelo
Governo Provisório, e que culminou na primeira Constituição da República do
Brasil, em 1891, que consagrou a liberdade de crença e culto r~ligiosos.
Assim, se o Estado brasileiro é laico, significa que

55.

o Brasil não tem uma religião própria, respeitando todas as existentes. Com
efeito, não pode ficar submetido às determinações de nenhuma delas, ainda mais
quando se pensa na imensidão. de crenças religiosas existentes no pais, ou no
Estado.
Além disso, há que se pensar nos mais valiados·

56.

concursos e provas que serão realizados no
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pensasse em estabelecer regras atinentes a cada uma das crenças existentes,
certamente seria difícil a realização de qualquer certame.

o fato

57.

é que para a fixação de datas e horários

para a realização de provas e vestibulares, tanto as instituições de ensino, como
o próprio Poder Público, se utiliza critérios técnicos e administrativos, baseados
na razoabilidade e na neutralidade.
Os parágrafos seguintes do caput do art. 1ºda Lei

58.

permitem que a pessoa que deva prestar prova vestibular ou concursos para o
provimento em cargos públicos fiquem incomunicáveis durante o período em
que sua religião vede a prática de tal ato. Neste caso, verifica-se a falta de ~m
mínimo de razoabilidade em impor-se à Administração Publica, e às 'instituições
de ensino superior, que promovam toda uma estrutura para abarcar as pessoas
que, eventualmente, em função de sua crença religiosa, não possam prestar
, vestibulares ou concursos outros, no dia e/ou horário previamente determinados.,
A opção de prestar concurso ou prova é de cada

59.

um, e não pode a instituição de ensmo, ou mesmo a própria Administração
Pública, se submeter 'à crença religiosa de cada um. Aliás, em regra os
vestibulares são realizados nos finais de semana justamente para atender a um
interesse social maior, eis que facilitam o deslocamento dos concorrentes,
/ .

"

invariavelmente quando residem em localidades distintas da instituição ,e do
local da prova, e ainda evita que determinadas pess,oas deixem de realizar, o
vestibular em função do fato de estarem trabalhando no momento da prova.
Enfim, as provas realizadas nos finais de semana

60.

visam, justamente" a conceder um tratamento isonômico a todos ·os candidatos

ff!
~
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uma vaga no ensino superior, e. não pode uma lei, visando a proteger um credo
específico, fulminar o direito de uma grande maioria.
Cumpre ainda ressaltar aqui a indagação do

61.

Ministro Sepúlveda Pertence quando do voto .proferido nos autos da ADIN n.º
2.806-5, que tratava de matéria idêntica. a esta, porém,' como já mencionado,
sobre uma Lei publicada pelo Estado do Rio Grande do Sul:

Pergunto: seria constitucional uma lei de
iniciativa do Poder Executivo que subordinasse
assim o andamento da administraçãó publica aos
"dias de guarda"· religiosos? Seria razoável,
malgrado fosse a iniciativa do governador, acaso
crente de alguma fé religiosa que faz os seus
cultos na segunda-feira à tarde, que todos esses
crentes teriam direito a não trabalhar na
segunda1eira e pedir· reserva de outra hora para
o seu trabalho?
É desnecessário à conclusão, mas considero

realmente violados, .no caso, princípios
substanciais, a partir do "due process"
substancial e do caráter laico da República.
Deixo claro que também julgo a lei materialmente
incQnstitucional
Portanto, ao atender a uma minoria pertencente a

62.

.

um credo restrito e específico, o legislador paulista acabou por atingir um direito
de uma maioria, que nada tem a ver com o credo daqueles protegidos pela
norma paulista, mas que acabaram por sofrerem as conseqüências de sua
proteção.
\

Àssim, a Lei n. Q 12.142, de 8 de dezembro de

63.

2005, acabou por minar a própria concepção de Estado laico elidido pelo Brasil
a quase 200" . (duzentos) anos,
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desconstituiu

O

direito de todos aquele que professam uma crença distinta ..Com

efeito, cumpre fazer o destaque de que a Lei Paulista afronta de maneira direta o
art. 5º, caput, bem como os incisos VI e VIII, pois fere o direito de igualdade e

de liberdade religiosa:

Art. 5° Todos .são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:
(... )

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de
crença, sendo assegurado o livre· exercício dos
cultos religiosos e garantida, naIorma da lei, a
proteção aos locais de culto e a suas liturgias; .
(... )

VIII - ninguém será privado de· direitos por
motivo de crença religiosa ou de convicçiio
filosófica ou política, salvo se as invocar para
eximir-se de obrigação legal a todos imposta e·
recusar-se a cumprir prestação alternativa,
fi~mda em lei;·

Além dos dispositivos supra, como a questão

64.

adentra à seara do direito educacional, há que se fazer o destaque do art. 206,
inciso I, da Constituição Federal, que garante a todos o direito de igualdade ·nas
condições de acesso e permanência:

Art. 206. O ensino será ministrado cóm base nos
seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso· e

permanência na escola;
No momento em que a norma edita pelo Estado

65.

de São Paulo estabelece critérios distintos para .o acesso e a permanência do
aluno nos estabelecimentos, cria regras e condições desiguais entre os discentes
e, com isso, fere, mais uma vez, a Constituição Feder~ .
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Com efeito, não mais que obstante a todos os

66.

fundamentos elididos, também p'or esse motivo a Lei n.º 12.142, de 8 de
dezembro de 2005, deve ser declarada inconstitucional.

VII. DA NECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR

A medida cautelar é necessária, e sua hipótese de

67.

concessão está prevista pelo art. 102, inciso I, letra "p", da Constituição Federal,
e também no art. 10 e seguintes da Lei n.º 9.868/99, sempre que houver uma
excepcional urgência no fato em função de seus reflexos sociais.
No· caso, a medida é de extrema urgência, ,até

68.

mesmo em função dos fatos e fundamentos já suscitados, eis que até mesmo
instituições públicas federais hoje se vêem no Estado de São Paulo submetidas à
regras que lhe ferem a sua autonomia e gerência financeira.
De outra forma,' a vigência da norma ora

69.

impugnada poderia levar à certames vestibulares balizados por uma norma cuja
constitucionalidade é atacada perante o Supremo Tribunal Federal, trazendo um
gravame irreparável às relações estabelecidas entre as instituições de ensino e
aquele que deixou de prestar o exame vestibular pela barreira imposta pela Lei.
Assim, quanto ao periculum in mora, este' resta

70.

evidenciado pelo simples fato do questionamento acerca da constitucionalidade
da norma que, vigente por determinado tempo sem legitimidade constitucional
para tanto, revelará direitos ilegítimos no seio da sociedade, o que deve ser
evitado a todo cust0i!.
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71.

Quanto ao bom direito a ser amparado pela

medida, basta uma breve análise dos fundàmentos suscitados nesta Ação
Declaratória, para que a inconstitucionalidade da Lei Estadual seja revelada.
Nestes

72.

termos,

dada

a

relevância

dos

fundamentos,·e o prejuízo .gerado pela manutenção da norma no ordenamento
jurídico, espera-se que seja esta ação apreciada em sede de urgência, sendo
deferida,

desde

logo,

inaudita
.

altera pars,
.

a

medida

cautelar

de

inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 12.142, de 8 de dezembro de 2005;
publicada pelo Estado de São Paulo.
A medida é requerida com amparo no art. 10, §3º,

73.

da Lei n.o 9.868/99, art. 170, 1º, do Regimento Interno desse Eg. Tribunal
Supremo, e também do art. 102, inciso I, letra "p", do Constituição Federal.

VIII. Do PEDIDO

Diante de todos os fundamentos constitucionais

74.

suscitados, requer-se:
I - Que seja concedida a medida liminar inaudita

altera pars, nos termos e fundamentos suscitados,
sendo. declarada a inconstitucionalidade· da Lei
Estadual n.º 12.142, de 8 de dezembro de 2005,
publicada pelo Estado de São Paulo, nos termos
do art. 10, §3º, da Lei n.º 9.868/99, art. 170, 1º, do
Regimento Interno desse Eg. Tribunal Supremo, e
também do art. 102, inciso I,· letra· "p", do
Constituição Feder~
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11 - Que, depois de concedida a medida cautelar
requerida,

sejam

solicitadas

informações

à

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo,
sediada na Av. Pedro Álvares Cabral, 201 - São
Paulo - SP - CEP 04097-900, uma vez que esta
superou o veto do Governador, e publicou a
referida norma;
111

Que,

ao

final,

seja

declarada

a

inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 12.142,
de 8 de dezembro de 2005, publicada pelo Estado
de São Paulo, e que os efeitos dessa declaração
sejam ex tunc, abrangendo todas as relações
jurídicas que sob a sua égide foram elididas.
Termos em que,
Pede deferimento.
Brasília, DF, 18 de abril de 2006.

JQsé Roberto Covac

OAB/SP
.C:::3EoABDF
----~
.
Felipe In cio Zanchet Magalhães
n.º93.l02
n.º21966

.

..

OABIDF n.º 13.252
,-,,.,...-,,,.».
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PROCURAÇÃO
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO (COM'ENEN),
associação sindical de âmbito nacional e grau superior, com muitos anos de existência, incrita no
Ministério do Trabalho desde 1990, com sede e foro de existência no Distrito Federal, precisamente no
Setor Comercial Sul, Ed. Palácio do Comércio, 13º andar, sala 1308, Cadastrada no CNPJ n.o
33.611.856/0001-52, neste ato representada por seu Presidente, Roberto Geraldo de Paiva Dornas,
brasileiro, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados .do Brá~il, Seção de Minas Gerais, sob o n.º 7802,
constituido nos termos do do Estatuto e empossado na forma da Ata de Posse anexa, por intérmédio deste
instrumento particular de procuração, nomeia e constitui seus bastantes procuradores os Drs. FELIPE
INÁCIO ZANCHET MAGALHÃES, brasileiro, casado, advogado inscrito na OABIDF sob on.º 13.252
ena OAB/SP sob o nº 212.574/A; JOSÉ ROBERTO COVAC, brasileiro, casado, advogado inscrito na
OAB/SP sob o n.º 93.102; KILDARE ARAÚJO MEIRA, brasileiro, casado, advogado inscrito na'
OABIDF sob o n.º 15.889; PAULO ROBERTO MACHADO CUNHA, brasileiro, casado, advogado

~scrito na OABIDF sob o n.º 13.635; ANDRÉ FILLIPE BERTHO MACEDO, brasileiro, solteiro,
advogado inscrito na OABIDF sob o n.º 15.902; FRANCISCO VITOR BOmSSOU, brasileiro, solteiro,
. advogado inscrito na OABIDF sob o n.º 1.932/A; DYOGO CÉSAR BATISTA VIÂNA PATRIOTA,.
brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OABIDFsob o n.º 19.397; DANffiL CAVALCANTE SILVA,
brasileiro, casado, advogado inscrito na OABIDF sob o n.º 18.375; RAFAEL F. MACHADO DE
OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OABIDF sob o n.º 21.265; JOÃO PAULO DE
CAMPOS ECHEVERRIA, brasileiro, solteiro, advogado .inscrito na OABIDF sob o n.º 21.695;, todos
integrantes do escritório Macedo, Magalhães, Meira, Bouissou, Seba, Covac, Cunha e Graça Couto
Advogados Associados, sociedade civil de profissão regulamentada, inscrita na OABIDF sob o n.º 597/99
R.S., e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o n°. 03.606.154/0001-10., com endereço
profissional no Setor Hoteleiro Sul (SHS), quadra 06, Ed. Business Center Park, salas 1001 a 1011,
Brasília-DF, aos quais outorga os poderes da cláusula ad judicia et extra para ingressar com ação ação
direta de inconstitucionalidade sobre a Lei Estadual n. o 12.142, de 8 de dezembro de 2005, publicada pelo
Estado de São Paulo.

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
NEN)

8RASILIA

sÃO PAULO

RIO DE JANEIRO

FLORIANÓPOLIS

I.

·IHIEBIÇIO IIClall1 las ESTABElECI.EI1IS IEEI..

~~~1!

~j W

Ed Palácio do Coméreio
e 1307 a 1311 : BnsIlio - DF
CEPo 70.318-900 - Fones: Oxx (61) 3226-4873 e 3226-8166 - p.x:.Dxx.(6L)3214.-,432'L__..'____._~ .. _' ___ '_l

r

bttP://www.confenen.com.br.E-mau:confenen@rrJB11w· , W~~~~ ]'l'n,JsMÁ~ 1ll~mii:,\.~~
'NS

'ai I

'li.

W':lIIo' !:'IIIIa

!"

,lI;I~l'IIl:Id=

ATA DE POSSE DE DIRETORIA ECONSElH"~IStiit:~:,::~~=~~~~-

~' . . . üi~ ..

,-",

--_._ --.- . 

i FICOU ARGUIVADÁ CúPIA MICR.GF tL:-!Afh~

í
.

i

;

No dia 23 (vinte e três) de novembro de 2005, na sede ~~ iWAtt8~de, ~.
'são de
impugnações pelo Conselho de Representantes, que homologou los resultado~\)\
, i,+=leições
realizadas no dia 18 (dezoito) de outubro, foram empossados os ilitegrantes da Diretoria e do
'Conselho Fiscal da CONFENEN - Confederação Nacional dos Estabelecimentos cté/tl2r'fSJ~, que
estavam presentes à sessão, para exercício de mandato durante qua'tri:t'-anos,-e:'Offi-er-c-ompesiçã&--"-_·,,·,
abaixo discriminada. Impedidos, por motivos particulares, estiveram ausentes Ronald Araújo de
Andrade, Carlos Anselmo Corrêa, João Bosco Argôlo Delfino, Valter Rincolato, Coloanan Costa Aguiar
e Arnaldo Cardoso Freire. Decidiu o Conselho de Representantes que os ausentes deverão tomar
posse perante a Presidência em data posterior a ser marcada por ela. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Presidente
: Roberto Geraldo de Paiva Dornas - MG

1.° Vice-Presidente

: Paulo Antônio Gomes Cardim - SP

2.° Vice-Presidente

: Dascomb Barddal - SC

3.° Vice-Presidente

: Sérgio Antonio Pereira Leite Saltes Arcuri - SP

4.° Vice-Presidente

: Natálio Conceição Dantas - BA

5.° Vice-Presidente

: Ary Gomes dos Santos - RJ

Diretor-Secretário

: Rosa Cecília Santos Pereira - BA

Diretor-Tesoureiro

: Ignez Vieira Cabral - MG

Diretor de Relações Públicas e Políticas

: José Ferreira de Castro - PE

Diretor-Adjunto e Presidente do
Conselho Consultivo

: Leonil de Aquino Pena Amanajás - AP

Diretor-Adjunto

: Ronald Araújo de Andrade - PA (posse posterior)

Diretor-Adjunto

: Alexandre José Leal Umbelino de Souza - GO

Diretor-Adjunto

: Amaury Antônio Meller - PR

Diretor-Adjunto

: Raimundo Soares Figueiredo - MA

Diretor-Adjunto

: José Joaquim Macedo - SE

Diretor-Adjunto

: Carlos Anselmo Corrêa - PR (posse posterior)

Diretor-Adjunto

: Coloanan Costa Aguiar - GO (posse posterior)

Diretor-Adjunto

: Arnaldo Cardoso Freire - GO (posse posterior)

Conselheiro Fiscal

: Paulino Delmar Rodrigues Pereira - MA

Conselheiro Fiscal

: José Sebastião dos Santos - SE

Conselheiro Fiscal

: João Luiz Cesarino da Rosa - RS

Conselheiro Fiscal (Suplente)

: João Bosco Argôlo Delfino - SE (posse posterior)

Conselheiro fiscal (Suplente)

: Valter Rincolato - RO (posse posterior)

Conselheiro Fiscal (Suplente)

: José Ricardo Dias Diniz - PE

,~'

•

Feita a leitura desta ata e prestado pelos eleitos, conjuntamente, o compromisso de bem
cumprir o seu mandato, em conformidade com as previsões legais e estatutárias, o Presidente os
convidam para assinarem a presente, ficando assim empossados nos respectivos cargos. xxxxxxxxx
Nada mais havendo, foi encerrada a reunião, da qual, eu, Rosa Cecília Santos Pereira,
Diretora-Secretária, para constar lavrei a presente ata, que será assinada por todos os empossados.
Brasília, 23 de novembro de 2005. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3° OFIcIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
SOMENTE ANVERSO(VERSO EM BRANCO)
De acordo com o a rI. 7", V,daLei8.935,de18/11/1994

aulentico esta fotocópia, que é reprodu:;;ão fiel do original.

Brasilia· DF.

19' ABR 2006

~1~C;;~t~F;;;it;$SC:f;;;;~; - TnbeUão
José Ansm31do (la Siiv.o Tab Substituto
NHson MarCUlino Pereira - 4','" SllosUtuto
ESCRi:'I/ENTSlS AUTC::W~iz,\nOS

COlFEDEllÇI8 IlelONll DOS ESTIIBEClIEIITIS DE·E"••

CO11FEIIEII
Ed. Palácio do Comércio - SCS - Salas 1305 e 1307 a 1311 - Brasflia - DF
CEPo 70.318-900 - Fones: Oxx (61) 3226-4873 e 3226-8166 - Fax: Oxx (61)3224-4326

bttp://www.confenen.com.br - E-mail: confenen@confenen.com.br
I-'..... -'-~·_--_· .. _---_·_--"'_·_--_ .... _·..---_·_··_- "'"f

----DaSCOr~~~~---_

J

l
1

.._-·-----··-

30 OFíCIO D
CONFEl E C
SOMENTE ANVr..'(S rJERSO EM BRANCO)
v da Lei 8.935. de 18/1111994
é reprodu:;ão fiel do original.

Brasília· DF,

Ca·rL')S f,/ja::;no drtl {,,!vzrGng " ~ M.1'g.::;;r,:da. Di\l~na
00u;.~dc.. k~ (,!'!'I

Fo.d:'1 AlbG .. 'itZ

~'1.b\.cia EC;U~~né::!

de M. Anc.L

~ Nor:-n~,,:,; f; "~):l(ca

do

~ !..UcilT\(;;'f 1.<;,",'1!'>

Gt,lmaraea

SHva Mo

S,;f:nlQ€j

...

CONfEDEBlÇIo I.CIOIl1 DOS ESTHBECI.EU. DE EISlII

COIIFEIIEII
Ed Palácio do Comércio - SCS - Salas 1305 e 1307 a 1311 - Brasllia - DF
CEP. 70.318-900 - Fones: Oxx (61) 3226-4873 e 3226-8166 -Fax.: Oxx(6I) 3224-4326

bttp://www.confenen.com.hr - E-mail: confenen@confenen.com.br

Carlos Anselmo Corrêa (posse posterior)

Coloanan Costa Aguiar (posse posterior)

Arnaldo Cardoso Freire (posse posterior)
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João Bõs o Arg610 Delfino (posse posterior)

Valter Rincolato (posse posterior)
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ATA DE POSSE SUPLEMENTAR DE DIRETORES
Aos 15 (quinze) dias de dezembro de 2005, cumprindo decisão do Conselho de
Representantes, perante o Presidente, deu-se a posse suplementar de integrantes da
Diretoria e Conselho Fiscal da CONFENEN - Confederação Nacional dos Estabelecimentos
de Ensino, não ocorrida antes por impedimento dos ora empossados. O Presidente
cumprimentou os eleitos e solicitou que cada um assinasse, diante da designação do cargo
para o qual foi eleito, a presente ata, declarando-os empossados, a saber Ronald Araújo de
Andrade, Carlos Anselmo Corrêa, João Bosco Argôlo Delfino, Valter Rincolato, Coloanan
Costa Aguiar e Arnaldo Cardoso Freire.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Para constar, eu, Rosa Cecília Santos Pereira, Diretora-Secretária, para todos os
efeitos, lavrei a presente ata, assinada por mim, pelo Presidente e pelos empossados.
Brasília, 15 de dezembro de 2005.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Diretor-Adjunto

': Arnaldo Cardoso Freire
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(Suplente)
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Alteração e Consolidação do Estatut~li""""c;'Ir~ i',I'C;,Yí l.Y"('f'
da
: " " ; : " ::'f:
CONFENEN . Confederação Nacional dos Estabele~i_~e.....~?~.~~.Ensi""l:).:-"
Em observância às alterações estatutárias aprovadas pelo Conselho de
Representantes, em 14 (quatorze) de dezembro de 1994, em 13 (treze) de junho de
1996 e 20 (vinte) de novembro de 1996, o Estatuto da CONFENEN - Confederação
Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, incorporadas as alterações e consolidado em
instrumento único, passa a vigorar como abaixo segue:

ESTATUTO
DA
CONFEDERAÇÃO
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO - CONFENEN

NACIONAL

DOS

CAPíTULO I
Disposições Preliminares.

Art. 1° - A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de
Ensino - CONFENEN, com sede e foro em Brasília - D.F., resulta da transformação em
Confederação, em 7 (sete) de março de' 1990, da Federação Nacional dos
Estabelecimentos de Ensino - FENEN, registrada, conforme Carta Sindical, no
Ministério do Trabalho, em 12 (doze) de março de 1948, e no Cartório do 1° Ofício de
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Brasília - D.F., em 29/0111990.

§ 1° - A Confederação se acha registrada no Cartório do 2°
Ofício de Pessoas Jurídicas de Brasília - D.F., sob o n.O 1889, em 9 (nove) de março de
1990, microfilme 5645, e do Ministério do Trabalho, em 14/03/90, processo n.o
24000.001996/90, conforme. publicação do D.O.U. de 22/03/90, página 5861,
averbadas ainda as alterações ocorridas posteriormente, no mesmo Cartório.

§ 2° .:. Os bens móveis e imóveis, patrimônio, recursos,
depósitos bancários, ativo e passivo pertencentes à FENEN - Federação Nacional dos
Estabelecimentos de Ensino, existentes em 7 (sete) de março de 1990, passam a
pertencer à Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino - C ONFENEN , à
qual são transferidos.
.

Art. 2° - A Confederação é constituída de, no lTIlmmo, três
federações de estabelecimentos de ensino, regionais, estaduais ou interestaduais.
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,CAPíTULO II
Da Confederação, Seus Fins, Prerrogativas e Deveres.
Art. 3° - A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de
Ensino - CONFENEN, com sede e foro na cidade de Brasília - D.F., é constituídacomo
associação sindical de grau superior, com base territorial nacional, para estudo, defesa e
coordenação dos intéresses culturais, econômicos e profissionais da categoria e das
atividades compreendidas no Grupo dos Estabelecimentos Particulares de Ensino, e se
regerá por este Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis.

Parágrafo UlllCO
A Confederação Nacional dos
Estabelecimentos de Ensino CONFENEN reunirá, filiará e representará as federações
da categoria econômica de estabelecimentos de ensino, bem como os sindicatos
mencionados no § únieo do art. 2°, obedecida a legislação aplicável e o disposto neste
Estatuto, constituindo uma entidade sindical de 3° (terceiro) grau.

Art. 4° - São prerrogativas da Confederação:
I - representar os interesses gerais da respectiva categoria
econômica, das federações e dos sindicatos dos
estabelecimentos de ensino;

n -eleger

ou designar os representantes da respectiva
categoria;

In -colaborar com o Poder Público, como órgão técnico e
representativo, no estudo e solução dos problemas que se
relacionam com a educação, a cultura e as atividades da
categoria que representa;
IV - recolher e aplicar as contribuições que lhe são devidas;
V - exercer os direitos previstos no art. 5°, inc. LXX, letra b,
art. 8° inc. In e art. 103, inc. IX da Const. Federal.

Art. 5° - São deveres da Confederação:
I - agir como órgão de colaboração com os Poderes
Públicos e com as entidades a ela filiadas" no sentido da
solidariedade social e da integração das atividades
educacionais, culturais, econômicas e profissionais:
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III -promover serviços de pesquisas e de informações
relativas aos interesses do ensino e da categoria que
representa;
IV -adotar medidas que concorram para o aprimoramento do
ensino e para o desenvolvimento da educação e cultura;
V - abster-se de qualquer propaganda de
doutrinas
incompatíveis com as instituições, os interesses
nacionais, e de candidaturas a cargos eletivos estranhos
à Confederação;
VI -impedir o exercício de cargos eletivos cumulativamente
com os de empregos remunerados pela Confederação;
VII -não permitir a cessão gratuita ou remunerada da sede a
entidade de índole político-partidária;
VIII -não filiar-se a organizações internacionais, nem com
elas manter relações, sem prévia licença concedida
pelos órgãos competentes, se necessária esta.

CAPíTULO 111
Dos filiados
Art. 6° - A toda federação de estabelecimentos de ensino,
organizada como entidade sindical de 2° (segundo) grau, bem como aos sindicatos
mencionados no parágrafo único art. 2°, satisfeitas as exigências de lei e deste Estatuto,
inclusive registro não impugnado no Ministério do Trabalho ou órgão que o substituir,
asiste o direito de filiar-se à Confederação.
§ 10 - A filiação dependerá de aprovação do Conselho de

Representantes.
§ 20

O Conselho de Representantes poderá autorizar,
excepcionalmente, filiação provisória, por prazo que ele determinar, de entidade com
registro impugnado no Ministério do Trabalho.
-

§ 3° - A autorização mencionada no parágrafo anterior não
poderá ser deferida se, na mesma base territorial, já houver outra entidade com registro,
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§ 4° - Sem direito a voto, mas apenas com os direitos
referentes à participação em reuniões e ao recebimento de assessoria, de informações e
orientações, poderão filiar-se diretamente à CONFENEN:

I-

sindicato de estabelecimentos de ensino, sem as
condições previstas no § único do Art. 2°;

II - assocmçoes
profissionais
ou
civis
de
estabelecimentos de ensino ou entidades que
atendam a estabelecimeentos de ensino, devida e
legalmente constituídas;

III - estabelecimentos particulares de ensino.
Art. 7° - De todo ato lesivo de direito, ou contrário a este Estatuto,
emanado da Diretoria ou do Conselho de Representantes, poderá qualquer filiado
recorrer, dentro de 30 (trinta) dias, para a autoridade ou órgão competente.
Art. 8° - Para filiar-se à, Confederação, a entidade apresentará
prova de seu reconhecimento ou registro conforme exigência legal, requerimento de
filiação e os dados necessários à identificação de seu presidente, vice-presidente e
delegados-representantes.

§ 1° - O pedido de filiação será submetido à apreciação da
Diretoria e do Conselho de Representantes - (art. 6°, § 1°).
§ 2° - Em livro ou formulário próprio, serão registrados os
filiados, com as especificações necessárias à sua qualificação.

Art. 9° - São direitos da federação filiada, bem como dos
sindicatos mencionados no § único art. 2°, através de seus delegados-representantes,
quando for o caso:
I - participar do Conselho de Representantes e, quando
eleitos, da Diretoria e do Conselho Fiscal da
Confederação;
II - colaborar com a Confederação;

III -gozar de assistência e dos serviços mantidos pela
Confederação.

Parágrafo único - Os direitos dos filiados são intransferíveis.
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I - comparecer regularmente às ....reuniões..do.. COnse.rh'o::::~·:·
de Representantes;
II - cumprir o presente Estatuto, acatar as deliberações
do Conselho de Representantes e da Diretoria,
prestigiar a Confederação e concorrer para o
desenvolvimento do espírito associativo da
categoria;
III -efetuar com pontualidade o pagamento das
contribuições devidas, no valor e forma fixados
pelo Conselho de Representantes.

Art. 11 - O filiado está sujeito, além de outras decorrentes de lei
ou deste Estatuto, às penalidades previstas neste artigo.
§ 1°· À advertência, pela Diretoria, quando:

I - deixar de comparecer, sem motivo justificado, a
duas assembléias consecutivas do Conselho de
Representantes;
II - deixar de efetuar, sem motivo justo e aceitável, o
pagamento de duas contribuições consecutivas.
§ 2° - À suspensão, pela Diretoria, dos direitos de associados,

quando:
I - houver motivo previsto em lei;
II - vier a tomar-se nocivo à Confederação e à
categoria;
III -reincidir na falta prevista no inciso II do parágrafo
anterior;
IV -deixar de comparecer, sem motivo justificado, a
quatro assembléias consecutivas do Conselho de
Representantes.
§ 3° - À eliminação, por proposta de Diretoria e por decisão do
Conselho de Representantes, quando:
6
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§ 4° • À aplicação de penalidades, sob pena de nulidade,
precederá a audiência do filiado, o qual terá direito a aduzir, por escrito, sua defesa, no
prazo de 15 dias após a notificação.
§ 5° • Da penalidade imposta pela Diretoria caberá recurso
para o Conselho de Representantes.
.
§ 6° - A aplicação de qualquer penalidade só terá cabimento
nos casos previstos em lei ou neste Estatuto.
Art. 12 A entidade eliminada poderá ser readmitida no quadro
social, mediante novo processo, na forma do art. 8°, e prova de haver cessado a causa
da eliminação.

CAPíTULO IV
Direitos e Deveres dos Filiados
Art. 13 - São direitos do representante da entidade filiada quite:

I - tomar parte, votar e ser votado nas assembléias do
Conselho de Representantes;
II - requerer ao Presidente, mediante declaração dos
objetivos, convocação de reunião extraordinária,
desde que o total de requerentes constitua um terço,
pelo menos, dos filiados.
Art. 14 - São deveres do filiado e de seus representantes:

I - bem desempenhar a sua representação e o cargo em
que forem investidos;
II - acatar as deliberações do Conselho de
Representantes e da Diretoria. prestigiar a
Confederação, propagar o espírito associativo e
concorrer para a solidariedade social;
III -observar as disposições deste Estatuto e zelar pelo
seu cumprimento.
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CAPíTULO V
Do Conselho de Representantes
Art. 15 - O Conselho de Representantes é o órgão máximo da
Confederação e se compõe de delegações de representantes das entidades filiadas,
sendo cada delegação constituída de 2 (dois) membros efetivos e de 2 (dois) suplentes,
com mandato por 3 (três) anos, eleitos pelas respectivas entidades em Assembléia
Geral, de acordo com o previsto no Estatuto da entidade representada.
§ 1° - Sem direito a voto, poderão participar das reuniões do
Conselho de Representantes os presidentes ou componentes de entidades filiadas a
qualquer título, mesmo não sendo delegados-representantes de sua entidade junto à
CONFENEN.
§ 2° - Os ex-diretores efetivos da Confederação e os ex
presidentes de federações e de sindicatos de estabelecimentos de ensino poderão
participar, sem direito a voto, das reuniões dà CONFENEN, independentemente de
convite ou convocação.
§ 3°. - Também poderão participar das reumoes da
CONFENEN, sem direito a voto, os representantes das entidades mencionadas no
parágrafo quq.rto do art. 6°.
§ 4° - Sem direito a voto, os delegados da CONFENEN,
representantes de outras entidades ou pessoas convidadas.
§ 5° - Os ex-diretores efetivos da CONFENEN, que tenham
exercido os cargos nos dois mandatos antecedentes, deverão ser convidados para as
reuniões da Confederação.
.
§ 6° - A Presidência poderá colher a opinião de todos os
presentes à reunião, a qual não será computada para os efeitos de votação.

§ 7° - Compete ao Conselho de Representantes:

I - eleger os membros da Diretoria e do Conselho
Fiscal da Confederação;

II - fixar o valor da contribuição devida pelo filiado,
bem como a forma e data de seu pagamento;
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IV - apreciar e votar, visto o parecer do Conselho
Fiscal, a prestação de contas do exercício anterior,
acompanhada de balanço, apresentada pela
Diretoria~

V - decidir acerca dos recursos interpostos de atos da
Diretoria;
VI -deliberar sobre o que
Confederação;

possa interessar à

VII -deliberar sobre transação de bens imóveis, sua
aquisição, alienação ou permuta.

Art. 16 - O Conselho de Representantes deliberará em
assembléias ordinárias e extraordinárias,
sempre que convocadas legalmente,
podendo
realizar-se em qualquer cidade do País.
§ 1° • A assembléia é a reunião dos representantes dos filiados

a ela presentes.
§ 2° • A assembléia ordinária se realizará, pelo menos, uma

vez em cada semestre.
§ 3° - A convocação da assembléia será feita por via de

correspondência, que mencione a pauta expedida, com a antecedência mínima de três
dias para a primeira convocação, sem prejuízo da publicação do respectivo edital, com
a mesma antecedência, quando for o caso.
.
§ 4° - A assembléia se instala, em primeira convocação, com a

presença de representantes da maioria de filiados, e, em segunda, uma hora depois, com
qualquer número de representantes.
§ 5° • A assembléia deliberará sobre os assuntos constantes da

ordem do dia, que será redigida de modo preciso e objetivo, e de outros, quando,
preliminarmente, decidir votá-los.
§ 6° - Salvo nos casos em que expressamente se exigir neste

Estatuto quorum e vQtações especiais, as deliberações serão tomadas por maioria
simples dos votantes presentes, tendo o Presidente, em caso de empate, voto de
qualidade.
.
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computado:
H - como 1 (um), no caso de sindicato~
IH - como 1 (um), o do presidente, representando a
Diretoria, conforme o previsto no § 8°.
§ 8° - A Diretoria terá direito a um voto, exceto em eleições,
propostas orçamentárias, prestação de contas, alienação de imóveis e recursos contra
seus atos ou decisões.

§ 9° • Os votos em branco não serão computados para
qualquer proposta, mas apenas para verificação do quorum.
§ 10° • Observado o disposto no art. 34, inciso IX, dependerão
de aprovação por maioria absoluta dos filiados, em condições de votar, as propostas
referentes ao ajuizamento de ações pela CONFENEN, como autora, ou a manifestação
oficial ou pública de posição ou orientação única, em nome de toda a escola particular
brasileira.
§ 11 • Em casos de urgência, a votação poderá ocorrer por
correspondência, comprovadamente solicitada, com prazo de 12 (doze) horas úteis para
manifestação, por escrito, de cada voto, considerado favorável se não houver, no
referido prazo, manifestação do votante.

§ 12 ;. Se a manifestação do voto por correspondência ocorrer
por meio de escrita não duradoura, a Presidência poderá exigir, para efeito de
arquivamento, a remessa posterior do original, no prazo de três dias e, não sendo
remetido, considerá-lo favorável nos termos do parágrafo anterior.
§ 13 • Esgotada a ordem dó dia , o secretário, ou quem suas
vezes fizer, lavrará, em livro próprio, ata das deliberações tomadas, a qual, após lida e
achada conforme, será considerada aprovada e assinada pelo presidente e pelo
secretário e por quem mais quiser.
§ 14 • O exercício do direito do voto se dará pelo delegado
representante da entidade filiada, observando-se, para seu exercício, a ordem de
menção na chapa eleita pela respectiva entidade, e, no caso de Diretoria, pelo
Presidente.

Art. 17 - A assembléia ordinária anual se destinará a deliberar
sobre o relatório, o balanço e as contas da Diretoria, referentes ao ano civil anterior, e
decidir acerca da proposta orçamentária da receita e despesa para o exercício seguinte,
obedecida a legislação aplicável.
10
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Art. 18 - A assembléia extraordinária -sereunirá quando
convocada por deliberação do Presidente, da Diretoria ou do Conselho Fiscal, ou a
requerimento da representação de um terço das entidades filiadas, quites, as quais'
especificarão porrnenorizadamente os motivos da convocação.

Parágrafo único - As reuniões requeridas pelas entidades não
poderão ser negadas pela Diretoria, a qual se obriga a convocá-las dentro do prazo de
15 (quinze) dias, contados da entrada do requerimento na Confederação ..

Art. 19 - As despesas dos integrantes do Conselho de
Representantes, para participar de suas reuniões, serão de responsabilidade das
entidades a que pertencerem, salvo decisão em contrário do próprio Conselho.

Art. 20 . As despesas do Presidente, do primeiro Vice-Presidente,
do primeiro Secretário e primeiro Tesoureiro, ou de seus substitutos nas suas ausências
e impedimentos, para participar de reuniões de Diretoria ou do Conselho de
Representantes, serão de responsabilidade da Confederação.

Parágrafo único - As despesas dos demais membros serão pagas
pela Confederação, quando houver necessidade e recursos disponíveis.

CAPíTULO VI
Das Eleicões e Posse
Art. 21 - As eleições para Diretoria e Conselho Fiscal serão
convocadas pela Presidência, até 60 (sessenta) dias antes do término do mandato
daqueles que estiverem em exercício, cabendo ao Presidente dirigir os processos
eleitorais e decidir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, as impugnações e protestos.
§ 1 - Das decisões do Presidente sobre impugn~ções e
protestos, caberá recurso, no prazo de 12 (doze) horas , ao Conselho de Representantes,
que deverá decidi-lo em 24 (vinte e quatro) horas.
0

0

§ 2 - A convocação de eleições se fará por edital publicado
em órgão oficial, devendo cópia ser afixada na sede da Confederação e enviada, por
correspondência, aos presidentes das entidades filiadas e a todos os integrantes do
Conselho de Representantes.
.
0

§ 3 - A inscrição de chapas se dará na sede da Confederação,
no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da publicação do edital.
11
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art. 26.

.::,:.
§ 5° • A impugnação de chapas ou de seus integrantes e a

impugnação de eleições deverão ser apresentados no prazo máximo de três dias após a
realização ou oficialização do ato impugnado.
§ 6°

Até 12 (doze) horas após a decisão final que aceitar a
impugnação do candidato, deverá ele ser substituído, o que poderá ser feito depois da
decisão da Presidência, com desistência expressa de recurso ao Conselho de
Representantes, por parte de qualquer um dos integrantes da chapa.
w

Art. 22 - As eleições deverão ser realizadas até 30 (trinta) dias
antes do término do mandato dos que estiverem em exercício, com a posse dos eleitos
dentro dos trinta dias subsequentes, observadas as disposições legais.

Art. 23 - Será considerada eleita a chapa que, em primeira
convocação, obtiver maioria absoluta em relação ao número dos que exercerem o
direito de voto e, em segunda convocação, maioria simples.

Art. 24 - O processo eleitoral obedecerá ao previsto neste
Estatuto.

Art. 25 - Só terão direito a voto as entidades devidamente
registradas em cartório 'e filiadas à Confederação até 12 (doze) meses antes da data das
eleições e que estiverem quites com suas obrigações perante a CONFENEN até o dia
anterior à realização das mesmas.
§ 10 - O exercício do voto se fará pelo delegado-representante
da entidade, observando-se, para seu exercício, a ord~m de menção na chapa eleita pela
respectiva federação.
§ 2° • Cada entidade filiada só terá direito a um voto.
§ 3° • Os votos serão computados consoante o previsto nos

incisos I

en, do § 7° do art. 16.

§ 4° • Para obtenção dO.previsto no parágrafo anterior, a cada
entidade fiiliada, em condições de votar, será distribuída a cédula correspondente à
validade, para efeitos de computação, de seu voto.

Art. 26 - Obedecidos os requisitos previstos em lei e neste
Estatuto poderão candidatar-se:

12
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l-os diretores efetivos e ~;tíi~~~~~~n~de.··sindio.ãtcis-í~:;~;
representados pelas federaç:õe~'fl.tiadas~:':ii,
"

II

os delegados-representantes;litUlãféS -(msuplehtes~"
de federação filiada;

III - os diretores efetivos e titulares de federação
filiada;
IV - os diretores e ex-diretores efetivos e titulares da
Confederação, se estiverem
no exercício da
atividade própria da categoria econômica ou nela
aposentados;
V - sócios
proprietários
ou
diretores
de
estabelecimentos particulares de ensino, com poder
de gerência, assim entendida a administração e
representação máxima da instituição de ensino, se
estiver vinculada à CONFENEN, indiretamente
através de entidade filiada à CONFENEN ou nos
termos previstos no parágrafo quarto do art. 6°.

Parágrafo único - Pertencendo o candidato a' entidade ou
instituição de ensino filiada nos termos do § 4° do art. 6°, deverá a filiação contar, até a
data de realização das eleições, pelo menos 6 (seis) meses.
Art. 27 - Não será admitida a inscrição de chapas que não
tenham candidatos a todos os cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal.
Art. 28 - A eleição se realizará na sede da Confederação, por
escrutínio secreto, e durará seis horas consecutivas.
§ 1° - Cada eleitor sufragará uma chapa, computando-se o voto
para toda ela quando o nome de algum de seus integrántes for inutilizado ou marcado.
§ 2° - Será aceito o voto por correspondência que chegar à
CONFENEN até o dia anterior, ao das eleições, desde que dentro de envelope lacrado,
tendo afixada, no seu lado de fora, a ficha assinada de identificação do votante ou por
outro meio escrito se o eleitor não se importar com sua identificação.

§ 3° - A mesa apuradora, verificando a condição de votante
pela ficha de identificação, destacará esta e colocará o envelope contendo o voto
juntamente com os demais a serem apurados.

Art. 29 - Havendo impugnação ou enquanto não ocorrerem
eleições ou a posse válidas dos eleitos, declarada por quem competente ou pelo
Judiciário, continuarão nos seus cargos e funções os integrantes da Diretoria e
Conselho Fiscal em exercício, eleitos anteriormente.
'
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CAPíTULO VII
Da Diretoria e sua Constituicão:,jJ,;~/:t,.'!
t .....,.....
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Art. 30 - A Diretoria, com mandato de quatro anos, é o órgão
executivo da Confederação e se constitui de sete membros efetivos e sete suplentes,
eleitos pelo Conselho de Representantes, cabendo um voto a cada entidade, observado
o disposto no Capítulo VI.
§ 1°

- a Diretoria elegerá, dentre os seus membros, o

Presidente da Confederação.
§ 2° - Os demais membros

da Diretoria, pela ordem de
menção na chapa, ocuparão os cargos de primeiro e segundo vice-presidentes; primeiro
e segundo secretários; primeiro e segundo tesoureiros.
§ 3° • As vagas que ocorrerem nos cargos da Diretoria serão

preenchidas, respectivamente, pelos suplentes, conforme a ordem constante na chapa
eleita, cabendo aos diretores remanescentes decidir o cargo a ser ocupado pelo suplente
convocado, remanejando-se os demais, salvo o de Presidente.

Art. 31 - Além de outras atribuições constantes deste Estatuto,
compete à Diretoria:
, I - dirigir a Confederação e administrar: o patrimônio
social;
II - organizar o quadro do pessoal necessário aos
serviços da Confederação, fixando-lhe atribuições
e vencimentos;

III - fazer organizar, por contabilista legalmente
habilitado, e submeter, após parecer do Conselho
Fiscal,
à aprovação
do
Conselho
de
Representantes, a proposta de orçamento da
receita e despesa para o exercício seguinte,
observada a legislação em vigor;
IV - orientar estudo, defesa
e coordenação dos,
interesses gerais da categoria;
V - designar representantes da Entidade e da categoria'
e constituir comissões para estudo e desempenho
de missões especiais;
14
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VI - designar delegado oiH ,;'~t~pl;esentânte;ú;~da:.·· .'. !'
CONFENEN em qualquê~'c~j~itªiJlçÚ:[)~·i~g:iãq;';·:~:Ô1J.};\r:'\'J}·
cidade, o qual deverá perte;nM~'~;'gnti~i~~~)t~Va?a a
qualquer título à Confederação, cabenab~lhe alQ.p-ê,l2nP'-!l
a nomeação e a destituição;"-~-"-"""'" .........._.... _- ....... .
VII - promover
medidas
adequadas
desenvolvimento da Confederação;

ao

VIII - organizar e submeter a parecer do Conselho
Fiscal e à aprovação do Conselho de
Representantes relatório das ocorrências, contas e
balanço do ano anterior, nos temos da lei;

. IX - fixar valor de diária para diretores, assessores,
representantes e empregados, quando em viagem a
serviço da Entidade;

x -

propor verba de representação para os membros da
diretoria incumbidos da representação e da
responsabilidade
pelo
funcionamento
administrativo da Entidade;

XI - designar, "ad referendum" do Conselho de
Representantes, comissões e grupos de trabalho, de
estudo e de representação da Entidade e da
categoria;
XII - contratar e destituir empregados, assessores
colaboradores;

XIII

e

constituir comissões, departamentos, seções,
setores ou grupos de trabalho para assuntos
especiais.

Art. 32 - A Diretoria deliberará em reumoes ordinárias e
extraordinárias, com a p'resença de, pelo menos, quatro dos seus membros efetivos e,
das decisões, tomadas por maioria simples de voto, se lavrará ata em livro próprio.
Parágrafo único - Os três primeiros suplentes serão convocados
para participar das reuniões da Diretoria.
§ 10 • A Diretoria se reunirá, ordinariamente, pelo menos uma

vez em cada bimestre e, extraordinariamente, quando convocada, por iniciativa do
Presidente ou por maioria dos Diretores efetivos.
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§ 30

Votarão todos os diretores efetivos e suplentes que
estiverem presentes, deliberando-se por maioria simples.
-

§ 4°· O Presidente, além do voto simples, proferirá voto de
desempate, quando for o caso.
Art. 33 - As reuniões da Diretoria e do Conselho Fiscal deverão
realizar-se, sempre que possível e preferencialmente, nas mesmas datas e locais em que
forem realizadas reuniões do Conselho de Representantes.
§ 1° - As passagens dos membros efetivos da Diretoria e do

Conselho Fiscal para participar de suas reuniões, bem como de integrantes de
comissões criadas ou de representantes designados pelo Conselho de Representantes
para missões especiais, serão providenciadas pela Confederação Nacional dos
Estabelecimentos de Ensino, rateado seu valor igualmente entre todos os filiados, que
pagarão a respectiva cota diretamente ao emissor dos bilhetes, salvo quando a entidade
a que pertencerem financiar as despesas.
0

§2

- O disposto no parágrafo primeiro não se aplica quando
a reunião ou desempenho de missão especial coincidir com reuniões do Conselho de
Representantes, bem como quanto àqueles membros que residirem na cidade em que
ocorrer a reunião ou missão.

0

§ 3

O pagamento das despesas de locomoção se fará por
reembolso, mediante recibo, dos gastos referentes a passagens aéreas, quando o
deslocamento for para outra unidade federada do país, ou de transporte terrestre,
quando para a mesma unidade.
-

0

§4

As despesas de hospédagem e alimentação serão pagas
por atribuição de diárias, fixadas em conformidade com o previsto no art. 39.
-

§ 5° - As despesas do Presidente, a serviço da Confederação,
da categoria econômica ou' de entidade filiada, serão de responsabilidade da
Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino.

Art. 34 - Compete ao Presidente:

I - representar a Confederação em juízo ou fora dele,
podendo, no primeiro caso, constituir mandatários
com poderes especiais;
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II -

III - presidir as so.lenidades pro.mo.vidas pela
Co.nfederação., as assembléias do. Co.nselho. de
Representantes e as reuniões da Direto.ria;
IV - no.mear, "ad referendum" da Direto.ria, o.S
servido.res e assesso.res da Co.nfederação., bem
cQmo. suspendê-Io.s e demiti-Io.s;
V - o.rdenar as despesas especiais auto.rizadas e as
previstas para manutenção. e funcio.namento. da
Entidade;
VI - assinar, co.m o. IO-Teso.ureiro., o.S do.cumento.s e
ato.s que co.nstituam o.brigações da Co.nfederação.;
VII - assinar a co.rrespo.ndência, exceto. a de
expediente, e rubricar o.S livros da Secretaria e da
Teso.uraria;
VIU - o.rganizar, com o 1°-Tesoureiro, a proposta de
orçamento da receita e da despesa, bem como a
prestação de contas, acompanhada de balanço, e,
com o 1°-Secretário, o relatório de atividades;
IX - tomar, ouvido.s os membros da Diretoria, sempre
que possível, e "ad referendum" do Conselho de
Representantes, providências e decisões de
emergência.

Ar!. 35 - Compete ao 1°-Vice-Presidente substituir o Presidente
em suas ausências e impedimentos e auxiliá-lo no desempenho de suas atribuições.
Parágrafo. único. - O 10-Vice-Presidente, nas suas ausências e
impedimentos, será substituído pelo 2°_Vice-Presidente.

Art. 36 - Compete ao 1°-Secretário superintender os trabalhos da
Secretaria e os serviços mantidos pela Confederação.
Parágrafo. único - Compete ao Segundo Secretário auxiliar o 1°_
Secretário e substituí-lo em suas ausên~ias e impedimentos.

Art. 37 - Compete ao 1°-Tesoureiro:
17
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II - fazer recolher a banco designado pela Diretoria os
valores disponíveis;
III - apresentar, nas reuniões ordinárias da Diretoria,
balancetes das contas do bimestre anterior.

§ 10 _ O lO-Tesoureiro não poderá manter sob sua guarda, sem
depósito bancário, e para efeitos de movimento de caixa, valor superior ao de vinte
salários-mínimos.
§ 2 0 - Compete ao 2°-Tesoureiro auxiliar o r-Tesoureiro e
substituí-lo em suas ausências e impedimentos.

Art. 38 - Além das atribuições expressamente previstas neste
Estatuto, outras poderão ser deferidas pela Diretoria a seus integrantes, visando à sua
participação nas atividades da Confederação.
Art. 39 - Por proposta da Diretoria, o Conselho de
Representantes, através de escrutínio secreto, poderá arbitrar remuneração aos membros
da Diretoria que responderem pela efetiva representação e funcionamento
administrativo da Confederação.
§ 10 - Igualmente, o Conselho de Representantes fixará o valor
de diária a ser pago a integrante da Confederação, em conformidade com o previsto no
parágrafo quarto do art. 33, e de seus servidores, ou assessores, quando. em viagem a
serviço da Entidade.
§ r - Será fixada uma diária por pernoite na localidade em
que se realizar a reunião ou desempenho da missão.
§ 30
quando não houver pernoite.

•

Far-se-á apenas o reembolso das despesas realizadas,

CAPíTULO VIII
Do Conselho Fiscal
Art. 40 - O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização da gestão
financeira da Confederação e se constitui de três membros e respectivos suplentes,
eleitos, para mandato de quatro anos, pelo Conselho de Representantes, dentre seus
componentes.
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Art. 41 - Compete ao Conselho Fiscal:
I - emitir parecer sobre o balanço e as
Diretoria;

contas da

II - emitir parecer sobre a proposta de orçamento da
receita e da despesa;
III - emitir parecer sobre aquisição e alienação 'de bens
imóveis da Confederação.

Art. 42 Em caso de vacância de cargo no Conselho Fiscal ou de
impedimento de titular, a substituição se fará pelo suplente, obedecida a ordem de
colocação na chapa eleita.

CAPíTULO IX
Das Disposições Gerais
Art. 43 - Os direitos e deveres dos membros do Conselho de
Representantes, da Diretoria e do Conselho Fiscal, vigorarão a partir da posse, que
constará de termo lavrado em livro próprio.
§ 10 - Se o eleito deixar de assinar o livro de posse, será
convocado o suplente para assumir o cargo.
§ 20 - O mandato dos eleitos para os cargos da Diretoria e do
Conselho Fiscal não se extingue pela não recondução dos mesmos como representantes
da entidade filiada ao Conselho de Representantes.

Art. 44 - Em caso de renúncia, morte ou impedimento coletivo da
Diretoria ou Conselho Fiscal, não havendo suplentes em número suficiente, o
integrante, titular ou suplente', que restar e, na sua ausência, o membro mais idoso do
Conselho de Representantes, dará ciência da vacância e convocará o Conselho de
Representantes para a constituição de uma junta governativa provisória, de três
membros, a qual providenciará a eleição de nova Diretoria ou Conselho Fiscal,
conforme o caso, observado o disposto nos capítulos VI e VII.

Parágrafo único - A Junta Governativa procederá às diligências
necessárias à realizaçãç de novas eleições para a investidura nos cargos da Diretoria e
Conselho Fiscal, de conformidade com a legislação em vigor e o previsto neste
Estatuto.
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I - malversação ou dilapidação do patrimônio da
Confederação;
II - violação deste Estatuto ou reiterada inobservância
de seus dispositivos;
III - abandono do cargo, consideradas como tal a
ausência a três reuniões consecutivas, sem motivo
justificado, ou a renúncia expressa;
IV - aceitação ou solicitação de transferência que
importe afastamento do exercício do cargo;
V '" uso indevido ou não autorizado do nome da
Confederação;
VI - atos que importem em enfraquecimento ou divisão
da Confederação ou da categoria;
VII - não cumprimento das decisões e recomendações
do Conselho de Representantes; respeitada a
autonomia administrativa e regional de cada filiado.

Parágrafo único '" Toda suspensão ou destituição de cargo da
Diretoria ou do Conselho Fiscal deverá ser precedida de notificação que assegure ao
interessado pleno direito de defesa, a ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias ,
cabendo recurso na forma deste Estatuto.
Art. 46 '" A convocação dos suplentes, quer para a Diretoria, quer
para o Conselho Fiscal, compete ao Presidente, ou ao seu substituto legal, e obedecerá à
ordem de menção na chapa eleita.
Art. 47 '" Havendo renúncia ou destituição de qualquer membro da
Diretoria, será observado o disposto no art. 30.
§ 10
As renúncias serão comunicadas, por escrito, ao
Presidente da Confederação, que informará a ocorrência aos filiados.
w

0

.
§ 2 - Em se tratando de renúncia do Presidente' da
Confederação, será esta notificada, igualmente por escrito, ao seu substituto legal, que,
dentro de 72 (setenta e duas) horas, reunirá a Diretoria para ciência do ocorrido.
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Art. 49 - Co.nstituem patrimônio. da Co.nfederação.:
I - o. produto. da co.ntribuição. sindical o.U de o.utra,
. arrecadado. na fo.rma da lei;
II - as co.ntribuições de seus filiado.s;
IH - as do.ações e legado.s;
IV - multas e o.utras rendas eventuais;

v - a co.ntribuição. do.s integrantes da catego.ria;
VI - receitas eventuais de serviço.s prestado.s.

Parágrafo único - A impo.rtância da co.ntribuição. estipulada no.
inciso. lU do. art. 10 não. po.derá so.frer alterações sem prévio. pro.nunciamento. do.
Co.nselho. de Representantes.

Art. 50 - Os título.s de renda e o.S bens imóveis só po.derão. ser
alienado.s mediante decisão. do. Co.nselho. de Representantes, em escrutínio. secreto.,
to.mada po.r maio.ria abso.luta do.s representantes das entidades quites e presentes.
Art. 51 - O Presidente e o. IO-Teso.ureiro. po.derão. determinar a
aplicação. do. numerário. dispo.nível, para rendimento., em instituições financeiras o.ficiais
federais o.U auto.rizadas pelo. Go.verno. Federal.

Art. 52 - A refo.rma deste Estatuto., a disso.lução. o.U transfo.rmação.
da Co.nfederação. só po.derão. ser reso.lvidas. em assembléia do. Co.nselho. de
Representantes, para isto. especialmente co.nvo.cada, mediante apro.vação. de do.is terço.s
do.s filiado.s quites.
.
Parágrafo único - No. caso. de disso.lução., po.r se achar a
Co.nfederação. incursa nas leis que definem crimes co.ntra a perso.nalidade internacio.nal,
a estrutura e a segurança do. Estado. o.ua o.rdem po.lítico.-so.cial, será o.bedecida a
legislação. aplicável.
Art. 53 No. caso. de disso.lução. da Co.nfederação., o. que só se dará
po.r deliberação. expressa do. Co.nselho. de Representantes, para este fim co.nvo.cado. e
c~m a presença mínima de representantes de 2/3 (do.is terço.s) das entidades filiadas e
quites, o. seu patrimônio., pagas as dívidas legítimas deco.rrentes de sua
respo.nsabilidade, o. numerário. em caixa e em banco.s o.U em po.der de cr~do.res diverso.s
21
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Art. 54
arquivados:
I - atas,

anais

e

livros

publicados,

por

prazo

indeterminado~

II - fiscais e contábeis, pelo prazo de seis anos;

IH - trabalhistas e previdenciários, pelo prazo previsto
em lei;
IV - demais, pelo prazo de quatro anos.
Parágrafo único - O Conselho de Representantes poderá diminuir
os prazos, respeitado o mínimo previsto em lei.

Art. 55 - As atas de reuniões, depois de aprovadas, serão
assinadas pelo Presidente e Secretário çia Confederação e por quem mais quiser.
Art. 56 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de
Representantes.

Art. 57 - O presente Estatuto entrará em vigor após sua aprovação
pelo Conselho de Representantes, observadas as determinações da legislação aplicável.

CAPíTULO IX
Disposicões Transitórias e Finais
Aft. 58 - O patrimônio, renda, bens, recursos e serviços da
Federação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino
FENEN passam
automaticamente a pertencer à Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino
- CONFENEN, desde 7 (sete) de março de 1990.
<

<

Art. 59 - O Estatuto, aprovado em 7 (sete) de março de 1990,
contém a assinatura de todos os membros efetivos da Diretoria da transformada
Federação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino - FENEN e dos representantes dos
sindicatos a ela filiados na mencionada data.
Art. 60 - Integrarão a CONFENEN as federações que resultarem
da transformação ou desmembramento das Federações Interestaduais de
Estabelecimentos de Erisino do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste e do Sul-Sudeste,
além das demais já filiadas em 14 (quatorze) de dezembro de 1994 e outras que, criadas
posteriormente, requererem sua filiação.
<
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JÁ
INCORPORANDO AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS EM 14
(QUATORZE) DE DEZEMBRO DE 1994,13 (TREZE) DE JUNHO DE
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OUTUBRO DE 1998 E 07 (SETE) E 08 (OITO) DE AGOSTO DE
2001, CONFORME ATAS PRÓPRIAS DE REUNiÕES DO
CONS-=LHO DE REPRESENTANTES, nas quais foram aprovadas.

Brasília, D.F., 20 de novembro de 2001.

.. Presid nte .. OAB/MG N.o 7802

Rosa Cecília Santos Pereira ..
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Lei n9 12.142, de 8 de dezembro de 2005

(Projeto de lei nº 590, de 2001 do Deputado Campos Machado - PTB)
Estabelece períodos para a realização de concursos ou processos seletivos para provimento
de cargos públicos e de exames vestibulares no âmbito do Estado e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo, nos termos
do artigo 28, § 8°, da Constituição do Estado, a seguinte lei:
Artigo 1° - As provas de concurso público ou processo seletivo para
provimento de cargos públicos e os exames vestibulares das universidades
públicas e privadas serão realizados no período de domingo a sexta-feira, no
horário compreendido entre as 8h e as 18h.
§ 1° - Quando inviável a promoção de certames em conformidade com o
"caput", a entidade organizadora poderá realizá-los no sábado, devendo
permitir ao candidato que alegar motivo de crença religiosa a possibilidade de
fazê-los após as 18h.
§ 2° - A permissão de que trata o parágrafo anterior deverá ser precedida de
requerimento, assinado pelo próprio interessado, dirigido à entidade
organizadora, até 72 (setenta e duas) horas antes do horário de início do
certame.
§ 3° - Na hipótese do § 1°, o candidato ficará incomunicável desde o horário
regular previsto para os exames até o início do horário alternativo para ele
estabelecido previamente.
Artigo 2° - É assegurado ao 'aluno, devidamente matriculado nos
estabelecimentos de ensino público ou privado, de ensino fundamental, médio
ou superior, a aplicação de provas em dias não coincidentes com o período de
guarda religiosa previsto no "caput" do artigo 1°.
§ 1° - Poderá o aluno, pelos mesmos motivos previstos neste artigo, requerer à
escola que, em substituição à sua presença na sala de aula, e para fins de
obtenção de freqüência, seja-lhe assegurada, alternativamente, a apresentação
de trabalho escrito ou qualquer outra atividade de pesquisa acadêmica,
determinados pelo estabelecimento de ensino, observados os parâmetros
curriculares e plano de aula do dia de sua ausência.
§ 2° - Os requerimentos de que trata este artigo serão obrigatoriamente
deferidos pelo estabelecimento de ensino.
Artigo 3° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Artigo 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 8 de dezembro de 2005.
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COORD. DE ANÁLISE DE JURISPRUDÊNCIA
D.J.17.06.1003
TRIBUNAL PLENO
EMENfÁRIO N° 2116-2

23/04/2003
AÇÃO DIRETA DE

INCONST~TUCIONALIDADE

2.806-5 RIO GRANDE DO SUL

RELATOR : MIN. tLMAR GALVÃO
REQUERENTE(S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE 00 SUL
ADVOGADO (A!S) : PGE-RS - PAULO PERETTI TORELLY E OUTRO(A!S)
REQUERIDO (A!S) : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA:

AÇAO

DIRETA

DE

INCONSTITUCIONALIDADE. ,LEI

N.o

11.830, DE 16 DE SETEMBRO 'DE 2002, DO ESTADO DO RIO GRANDE 00 SUL.
ADEQUAÇÃO
DAS
ATIVIDADES
DO
SERVIÇO
PÚBLICO ESTADUAL E
DOS
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICOS E PRIVADOS AOS DIAS DE GUARDA
DAS DIFERENTES RELIGIÕES PROFESSADAS NO ESTADO. CONTRARIEDADE AOS
ARTS. 22, XXIV; 61, § 1. 0 , II, C; 84, VI, A; E 207 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
No que toca à Administração pública estadual, o diploma

impugnado padece de vicio
formal, uma vez que proposto por membro
da Assembléia Legislativa gaúcha, não observando a iniciativa
privativa do Chefe do Executivo, corolário do principio da separação
de poderes.
Já, ao estabelecer diretrizes para as entidades de ensino
de primeiro e segundo graus', a lei atacada revela-se contrária ao
poder de disposição do Governador do Estado, mediante decreto, sobre
a organização e funcionamento de órgãos administrativos, no caso das
escolas públicas; bem como, no caso das. particulares, invade
competência legislativa privativa da Unilo.
Por fim, em relação às universidades, a Lei estadual n.o
11. 830/2002 viola a autonomia constitucionalmente ga:r:antida a tais
organismos educacionais.
Ação julgada procedente.

Vistos,

relatados

e

discutidos

estes

autos,

acordam

os

Ministros do Supremo Tribunal Federal, por seu Tribunal Pleno, na
conformidade da ata do julgamento e das notas taqufgráficas, por
unanimidade de votos, em acolher o pedido formulado na inicial para
declarar a inconstitucionalidade da Lei n. a 11.830, de 16· de
setembro de 2002, do Estado do Rio Grande do Sul. Votou o
Presidente, o Senhor
Aurélio.
Brasilia,
2003.
(
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTI'l!t1CIONALIDAnB 2.906-5 1U0 GMNDE DO SOL
RELATOR : MIN. :tLMAR GALVÃO

REQUERENTE(S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO {A/S) : PGE-RS - PAULO PERETTI TORELLY E OUTRO/AIS)
REQUERIDO (A/S) : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL

o

SmfHOR MINIS'l'M tLMAR GALVÃO -

(Relator): Trata-se

de

ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto a Lei n. o

11.830 1 de 16.09.2002 1 do Estado do Rio Grande do Sul, que se acha
assim redigida:

"Art.
1. "
O processo
seletivo
pi~ra
investidura de cargo, função ou emprego; nas estruturas do
Podal:
Público Estadual,
na administração direta
e
indireta, das funç6es executiva.; legislativa e judiciár.ia,
e, a:nda, as avaliações de desempenbo funcional e out.t'as
similares,
realizar-se-ão
com
respeito
às
crenças
religiosas da pessoa, propiciando a observ&ncla do dia de
guarda e descanso, celebração de festas e cerimõnias em
conformidade com a doutrina de sua religião ou convicç60
religiosa .
.-'
§ 1." - QUélndo inviável a promoção de certames
em conformidade com o caput:, dar-5e-á à pessoa a
alternativa de realizar a prova no primeiro horário em que
lhe permitam suaS convicções,
ficando
o candidato
incomunicável desde o horário reglhar previsto para os
exames até o início do horário alternativo previamente
estabelecido.
. I
§ 2." - Considera-se primeiro horário, para
efeitos desta led, à luz das aon';"iaçoes religiosas dos
judeu.s ortodoxos, adventistas do sétimo dia, entre outras·
antlloqds, o término do interregno dos pores-do-sol de
sexta-feira a sábado.
§ 3. 0
Aplica-se também o disposto neste
artig':J à realização de provas de acesso a cursos, em
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qualquer nl vel,
priwldas.

de instituições educacionais públicas e

Art. 2. 0 - É assegurado ao aluno, por motivo de
crença religiosa, requerer à instituiç&o educacional em
que esciver regularmente matriculado, seja ela pública ou
privi!da, e de qualquer nível, que lhe sejam aplicadas
prov<!s e trabalhos em dias não coincidentes com o período
de guarda religiosa.
§ 1. o - A instituição de ensino fixará data
alternativa para a realização das atividades estudantis,
que deverá coincidir com o periodo ou turno em que o aluno
estiver matriculado, contando com sua expressa anuência,
se em turno diferente daquele.
§ 2. o - Para o gozo dos direi tos dispostos
neste artigo, o aluno comprovará, preferencialmente, no
ato de matricula, esta condição de crença religiosa,
atrat-és de declaração da instituição religiosa a que
perte'nça.
§ 3.
O aluno, caso venha a se congregar a
uma instituição religiosa no decorrer do ano letivo,
gozazá dos mesmos direitos, com a apresentação de
declãração ap6s a s~a congregação.
(?

-

Art. 3. o
Os servidores públicos C~Vl.s de
qualquer das funções que compõem a estrutura do Estado, da
administração direta e indireta, gozarão do repouso
semari'al remunerado preferencialmente aos dom.ingos, ou' em
outro dia da semana, a requerimento do servidor, por
motivo de crença religiosa, desde que compense a carga
horária exigida pelo Estatuto é Regime Jurídico Único dos
Servidores Públicos civi.s do Estado dó Rio Grande do Sul
ou legislação especial.
Art. 4." - Esta lei entra em vigor na dada de
tua publicação.
Art.
S. o
Revogam-se as disposições em
contr:írio."
Sustenta
iniciativa

o

autor

parlamentar,

.

que

o

referldo diploma

ofende

o

principid

da

normativo,

independência

de
e

harmonia dos Poderes e, bem assim, o principio da igualdade e o art.
61, § 1.0, 11,

Cl

e a, e, ainda, os arts. 5.°, caput e 84,I11 e VI,
2
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Constituição

Federal,

além de

porquanto,

dispor

sobre

atribuições relütivas a outros Poderes e órgãos estatais, chegando a
estabelecer

obrigações

para

instituições

quanto

privadas,

à

realização de processos seletivos, incorreu em vicio de iniciativa,
ao instituir regras vinculadas ao regime dos servidores póblicos do
Estado.
Aduz que, sendo o Brasil um Estado laico, que consagra a
liberdade de crença e culto religioso, não pode ficar submetido ao
interesse de UTna religião,

na fixação de datas e horários para a

realização de provas dos concursos promovidos pela Administração,
como

previsto

~o

caput do

art.

1.°,

e

nem

tampouco

sujeito

a

p::::áticas destinéldas a assegurar a incomunicabilidade < dos candidatos
de

determinada

crença,

como as

previstas

no

§

1.°

do

referido

artigo.
Ao

pedido

de

referido diploma legal,

declaração

de

inconstitucionalidade

do

ajuntou-se requerimento de medida c<tutelar

de pronta suspensão de sua eficácia.

tm

suas informações, disse a Assembléia Legislativa que a

lei impugnada te've por objetivo disciplinar o
liberdade

de

religião,

preconizado

na

~xercicio

Declaração

do direito à

Universal

dos

Direitos do Homem e no Pacto de São José da Cost~
Rica, que tem como
\
um dos corolários a observância do dia de repouso e dos feriados e
cerimônias, de acordo com os preceitos de cada religião ou crença,

3
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que

estão

submetidas

e

condicionadas

as

ações

administrativas de qualquer natureza, tanto as praticadas no âmbito
do setor público como no setor privado,
administrativo

não podendo nenhum ato

obrigar qualquer cidadão a

abdicar de

sua crença

, religiosa para poder ter acesso a seu direito.
que

Sust~nta

diferentes

as

santificados, dias de festa,

religiões

dias de repouso,

têm

seus

dias

os quais devem· ser

preservados e l'espeitados em razão dos Direitos Humanos,

objetivo

visado pela lei sob enfoque.
processada pelo rito do art.

foi

A açilo

12

da

Lei nO

mediante a concessão de sucessivas vistas ao Advogado-

9.868/99,

Geral da União o ao Procurador-Geral da República. O primeiro aluga,
em resumo,

que a lei em apreço ofende o principio da iniciativa

legislativa do Chefe do Poder Executivo juridico de

servidores públicos,

processo seletivo

para

semanal dos'" S9IVidorEiã
estabelecer

horário

ao disciplinar a

investidura
-í

em

e r ainda,

especial

por dispor sobre o regime

para

cargo

realização de

público,

o

repouso

o· principio da isonomia,

adeptos

de
I

determinado

ao

culto,

quando todos os cidadãos estão obrigados a cumprir as normas gerais,
não obstante

CQm exclusão das

objeções de consciência,

mas com

implicações que dai decorram. O segundo sustenta que se verifica, na.
espécie,

nitida

hipótese de ofensa

4

aos principios

da iniciativa
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legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo e da independência
dos poderes.
É: o relat6rio.

/isrnr
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mmOR MINISTRO

ILMAR GALVÃO

A lei sob

(Relator):

-

apreciação, no ,art. 1. ° e seus parágrafos, disciplina a realização
de processo sel.etivo para investidu.ra em cargo,
público,

nos

indireta,

entes

e

6rgãos

da

Administração

função ou emprego
Pública,

diretél

e

do Estado do Rio Grande do Sul, nas estruturas do Poder

Público Estadual. Assegura, ainda, ao aluno, o direito de requerer,
à

instituição

matriculado,

de

que

ensino,
as

pública

provas

e

ou

privada,

exerc1cios

e.Ql

escolares

que

nao

esti.ver

lhe

se,jam

aplicados em dias considerados de guarda pela religião de que .for
adepto. E, no artigo 3.°, assegura aos servidores públicos civis do
Estado o gozo de repouso semanal nos domingos ou em outros dias da
semana considerados de guarda pelo credo adotado.
~

j uúdico

fácil perceber que os artigos 1,° e 3.° cuidam do regime

dos

servidores

civis

do

Estado,

matéria

na

que,

conformidade da regra do art. 61, § 1.°, 11, o, da Constituição
de

observância

jurisprudência

obrigatória
assente

do

pelos
STF

.1

Estados,
é

de

na ,, conformidade
\

iniciativa

da

legislativa

privativa do Chllfe do Poder Executivo, sendo, portanto, manifesta a
ofensa

da

lei

em apreço

ao mencionado dispositivo,

visto

resultado de iniciativa de membro da Assembléia Legislativa.

SH
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art. 2.°, por sua vez, no que toca às escolas públicas

de primeiro e segundo graus, revela-se ofensivo ao art. 84, VI, .,
da

Constituiç~o,

por igual de

aplicaç~o

extensiva aos Estados, visto

cuidar de 6rgão da Administração, cuja organização e funcionamento
.: hão de ser disciplinados, privativamente,

por decreto do Chefe do

Poder Executivo. Já quanto ao ensino superior, público ou privado, a
norma interfere com a autonomia das Universidades,
art. 207 da Constituição.

Por fim,

assegurada no

acerca das casas de ensino de

primeiro e segundo graus, mantidas pela iniciativa privada, a norma,
por

estabelecer

União,

que,

diretrizes

no caso,

à

educação,

é privativa,

invade

a

competência

corno previsto no. art.

da

22,

inc.

Ante o exposto, meu voto julga procedente a ação,

para

XXIV, da Carta da República.

declarar

a

inconstitucionalidade

da

Lei

n. o

11.830,

setembro de 2002, do Estado do Rio Grande do Sul.

* * * * * * * * *
lismr

~

~

?
I

2

STF

H)2.0~

de

16

de
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O

Sr.

SENHO:R MINIsmo SEPÚLVEDA PERTENCE -

Presidente,

estou de pleno acordo com o eminente Relator, mas creio que a lei
tem implicaçÕes maiores do que o simples problema de ini.ciativa
legislativa.
Pergunto: seria constitucional uma lei de iniciativa dc
Poder Execut-ivo que subordinasse assim o andamento da administração
pública aos "dias de guarda" religiosos? Seria razoável, malgrado
fosse

~

a

iniciativa

do

governador,

acaso

crente

de

alguma

fé

religiosa que faz os seus cultos na segunda-feira à tarde, ::Jue todos
esses crentes teriam direito a não trabalhar na segunda-feira e
pedir reserva de outra hora para o seu trabalho?

É

violados,

no

desnecessário
caso,

à

conclusão,

principios

mas

considero

substanciais,

a

partir

realmente
do

"due

prooess" substancial e do caráter laico da República.

Deixo
inconstitucional.

claro

que

também

julgo

a

lei

materialmente
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AçKoDIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.806-5
PROCED.: RIO GRANDE DO SUL
RELATOR : MIN. ILMAR GALVKO
REQTE.(S): GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADV.(AjS): PGE-RS - PAULO PERETTI TORELLY
REQDO.(AjS): ASSEMBLÉlIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu o
pedido formulado na inicial para declarar a inconstitucionalidade da
Lei nO 11.830, de 16 de setembro de 2002, do Estado do Rio Grande do
Sul. Votou o Presidente, o Senhor Ministro Marco Aurélio. Ausentes,
justificadamente, os Senhores Ministros Celso de Mello e Nelson
Jobim. Plenário, 23.04.2003.

Presidência do Senhor Ministro Marco Aurélio.
Presentes à sessão os Senhores Ministros Sydney Sanches, Sepúlveda
Pertence, Carlos Velloso, lImar Galvão, Maurício Corrêa, Ellen
Gracie e Gilmar Mendes.
Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro.
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