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FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E 
CÍRCULOS DE PAIS E MESTRES  
 

 

CENTRO DE PROFESSORES DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 
CPERS  
 

 

SINDICATO DOS PROFESSORES DO 
ENSINO PRIVADO DO RIO GRANDE 
DO SUL  
 

 

UNIÃO GAÚCHA DOS ESTUDANTES 
SECUNDARISTAS  
 

IMPETRANTES 

GOVERNADOR DO ESTADO  
 

COATOR 

 

D E C I S Ã O  

Vistos. 

1. Trata-se de pedido liminar no mandado de segurança 

impetrado por FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E CÍRCULOS DE PAIS E 

MESTRES, CENTRO DE PROFESSORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL – CPERS, SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO PRIVADO DO 

RIO GRANDE DO SUL e UNIÃO GAÚCHA DOS ESTUDANTES 

SECUNDARISTAS contra o ato do GOVERNADOR DO ESTADO que, após o 

recebimento das listas tríplices encaminhadas pelos impetrantes, deixou 

de realizar a nomeação de seus representantes junto ao Conselho 

Estadual de Educação. Sustentam os impetrantes que possuem direito 

líquido e certo à nomeação de seus representantes para o Conselho, 

observada a composição e proporção estabelecidas pela Lei 10.591/95, 

que ainda se encontra em vigência. Suscita a satisfação dos pressupostos 
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exigidos para o deferimento da tutela. Postula seja determinado à 

autoridade coatora que proceda à imediata nomeação e posse dos 

conselheiros indicados pelos impetrantes, respeitada a lista tríplice 

apresentada, de acordo com as disposições constantes na Lei n. 

10.591/95. É o relatório. 

2. Não se trata ainda de lançar avaliações sobre a matéria 

de fundo, mas dispõe o artigo 1º da Lei 12016/09 que:  

“Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça.” 

Ainda, nos termos do inciso III do art. 7° da referida Lei, será 

concedida liminar “quando houver fundamento relevante e do ato 

impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida”.  

O direito líquido e certo é aquele que pode ser exercitado no 

momento da impetração do mandamus, estando manifesto na sua 

existência e delimitado na sua extensão. Ainda, é necessária a sua 

comprovação de plano, não sendo possibilitada qualquer dilação 

probatória. 

No caso concreto, os impetrantes suscitam a ocorrência de 

ilegalidade no ato perpetrado pelo Governador do Estado, que, ao 

receber as listas tríplices encaminhadas pelas entidades, absteve-se de 

realizar a nomeação de seus representantes para as vagas de 

conselheiros que se encontram em aberto no Conselho Estadual de 

Educação. 
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Com o propósito de analisar as alegações vertidas no 

mandamus, insta analisar a trama cronológica que envolve as normativas 

relacionadas ao Conselho Estadual de Educação. 

Nesse passo, verifica-se, de início, que o referido Conselho 

encontra respaldo na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que, 

no “caput” de seu artigo 207, dispõe: “O Conselho Estadual de Educação, 

órgão consultivo, normativo, fiscalizador e deliberativo do sistema 

estadual de ensino, terá autonomia administrativa e dotação 

orçamentária própria, com as demais atribuições, composição e 

funcionamento regulados por lei”. 

Por sua vez, o § 1º do mesmo dispositivo da Constituição 

Estadual dispunha a respeito da composição do Conselho, nos seguintes 

termos: “§ 1.º Na composição do Conselho Estadual de Educação, um 

terço dos membros será de livre escolha do Governador do Estado, 

cabendo às entidades da comunidade escolar indicar os demais”. Tal 

disposição era corroborada pelo artigo 2º da Lei estadual n. 9.672/92, que 

esmiuçava o processo de nomeação dos membros do Conselho. Para 

tanto, previa o “caput” do artigo 2º do diploma legal: 

“Art. 2º - O Conselho Estadual de Educação compõe-se de 

dezoito (18) membros nomeados pelo Governador do Estado, sendo seis 

(6) indicados pelo Governador do Estado e doze (12) eleitos diretamente 

pelas entidades estaduais representativas da comunidade escolar 

escolhidos dentre pessoas de reconhecida ética profissional, 

conhecimento e experiência na área de educação.” 

O supramencionado § 1º do artigo 207 da Constituição 

Estadual, contudo, foi, em outubro de 2018, declarado inconstitucional, 

por vício formal, pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a 

ocorrência de usurpação, pela Assembleia Legislativa gaúcha, do poder 

de iniciativa reservado, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo 
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Estadual. Nomeadamente, assim discorreu o Relator, Sr. Min. Celso de 

Mello:  

“(...). No caso ora em exame, o legislador constituinte 

estadual, ao elaborar a norma pertinente à composição do Conselho 

Estadual de Educação, antecipou-se ao Chefe do Poder Executivo, 

impondo-lhe, em matéria sujeita à sua exclusiva esfera de iniciativa, um 

vínculo jurídico subordinante que lhe afetou a discricionariedade na 

formulação inicial de propostas legislativas” (ADI 854/Celso de Mello). 

Embora originalmente a ADI 854 impugnasse, além do § 1º 

do artigo 207, o preceito normativo constante do artigo 2º, “caput” e §§ 

1º a 3º, da Lei 9.672/92, a ação restou julgada parcialmente prejudicada 

neste ponto, caracterizando-se a perda superveniente de objeto em razão 

da edição das Leis n. 10.591/95 e 11.452/2000, que introduziram 

modificações substanciais no dispositivo contestado. 

Ocorre que, ajuizada a ADI 2442 pelo Governador do Estado, 

também foi declarada, em outubro de 2018, a inconstitucionalidade 

integral, por vício formal, da Lei n. 11.452/2000, “eis que configurada, na 

espécie, hipótese de usurpação do poder de iniciativa atribuído ao Chefe 

do Poder Executivo local, considerado o fato de que o diploma legislativo 

em questão, resultante de projeto apresentado por Deputado Estadual, 

veicula matéria inerente ao regime jurídico de servidores públicos” (ADI 

2442/Celso de Mello).  

A questão que exsurge com a impetração do presente 

mandamus diz respeito, pois, à identificação do regramento atualmente 

aplicável – isto é, caso existente – para orientar a composição dos 

membros do Conselho Estadual de Educação, cujos mandatos se 

encerraram em abril do ano corrente, sem que, até então, tenham sido 

nomeados pelo Poder Executivo estadual os conselheiros indicados pelas 

entidades que ora requerem a concessão da segurança. 
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Os impetrantes argumentam, nesse sentido, que, ante a 

declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 11.452/2000, estar-se-ia 

diante de hipótese de efeito repristinatório, apto a produzir o 

restabelecimento da vigência da Lei n. 10.591/95, que havia sido 

revogada pelo diploma legal eivado de vício. Em outros termos, sendo 

inconstitucional a Lei 11.452/2000, a Lei 10.591/95, por ela revogada, 

voltaria a produzir efeitos, de modo que a composição do Conselho 

Estadual de Educação deveria observar os seguintes parâmetros: 

“Art. 2º - O Conselho Estadual de Educação compõe-se de 

vinte e um membros, sendo sete de livre escolha do Governador do 

Estado e quatorze indicados por entidades representativas da 

comunidade escolar, escolhidos dentre pessoas de reconhecida ética 

profissional, conhecimento e experiência na área da educação, 

comprovados através de títulos e trabalhos realizados nesta área. 

(Redação dada pela Lei n.º 10.591/95) 

“Parágrafo único - Os Conselheiros serão nomeados pelo 

Governador do Estado, dentre representantes da comunidade escolar, 

indicados pelas entidades de âmbito estadual, através de listas tríplices 

elaboradas para cada uma das respectivas vagas, como segue: (Redação 

dada pela Lei n.º 10.591/95) 

“I - quatro (4) pela entidade representativa do Magistério 

Público; (Redação dada pela Lei n.º 10.591/95) 

“II - dois (2) pela entidade representativa do magistério da 

rede privada de ensino; (Redação dada pela Lei n.º 10.591/95) 

“III - dois (2) pela entidade que congrega pais de alunos das 

escolas públicas; (Redação dada pela Lei n.º 10.591/95) 

“IV - um (1) pela entidade que congrega pais de alunos das 

escolas da rede privada de ensino; (Redação dada pela Lei n.º 10.591/95) 
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“V - um (1) pela entidade representativa dos 

estabelecimentos da rede privada de ensino; (Redação dada pela Lei n.º 

10.591/95) 

“VI - um (1) pela entidade representativa dos dirigentes 

municipais de educação; (Redação dada pela Lei n.º 10.591/95) 

“VII - um (1) pela entidade representativa das associações 

de municípios; (Redação dada pela Lei n.º 10.591/95) 

“VIII - um (1) pela entidade que congrega estabelecimentos 

de ensino superior de formação de professores; (Redação dada pela Lei 

n.º 10.591/95) 

“IX - um (1) pela entidade que congrega os estudantes das 

escolas de ensino fundamental e médio; (Redação dada pela Lei n.º 

10.591/95)”. 

Dos elementos aportados aos autos, verifica-se que, 

encaminhadas as listas tríplices pelas entidades titulares de cada uma 

das respectivas vagas do Conselho (fls. 25-37, fl. 130, fl. 148 e fl. 157), foi 

apresentado o Parecer n. 18180, redigido pela Procuradoria-Geral do 

Estado e aprovado pela autoridade ora coatora. No documento (fls. 159-

176), sustenta-se, em síntese: i) a inexistência de disciplina constitucional 

vigente dispondo acerca da composição do Conselho Estadual de 

Educação; ii) a ponderável inconstitucionalidade material da composição 

fixada pela Lei estadual n. 10.591/95, embora não tenha sido objeto de 

ação direta de inconstitucionalidade; iii) a inviabilidade do efeito 

repristinatório, porquanto existente inconstitucionalidade material na 

norma revogada pelo dispositivo declarado inconstitucional; iv) a acefalia 

do artigo 2º da Lei estadual n. 9.972/92, o que resulta em situação de 

insegurança jurídica no que tange à sua aplicação; v) a recomendação de 

encaminhamento de projeto de lei pelo Poder Executivo a fim de 

instrumentalizar a realização de nomeações para o Conselho Estadual de 
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Educação, atualmente obstadas à míngua de legislação válida que 

regulamente a composição do órgão.  

Compreendo, porém, que as razões expostas no Parecer 

exarado pela autoridade coatora não se prestam a afastar a vigência da 

Lei estadual n. 10.591/95, cujos efeitos devem ser observados, sendo 

imperativa a necessidade de concretização de suas diretrizes. 

Como é cediço na jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, a declaração de inconstitucionalidade “in abstracto”, 

considerado o efeito repristinatório que lhe é inerente, importa, ao fim e 

ao cabo, na restauração das normas estatais revogadas pelo diploma que 

foi objeto de controle normativo abstrato. Dessa forma, a lei declarada 

inconstitucional incide em absoluta desvalia jurídica, de modo que é 

incapaz de gerar quaisquer efeitos no plano do direito, nem mesmo o de 

provocar a própria revogação dos diplomas normativos a ela anteriores. 

Significa afirmar que a lei inconstitucional, por ser inválida, não ostenta 

eficácia derrogatória. Em consonância com o que preconiza o eminente 

Min. Moreira Alves, sendo nula a lei declarada inconstitucional, 

“permanece vigente a legislação anterior a ela e que teria sido revogada 

não houvesse a nulidade”. 

 Assim, “a decisão do Supremo Tribunal Federal que declara, 

em sede de fiscalização abstrata, a inconstitucionalidade de determinado 

diploma normativo tem o condão de provocar a repristinação dos atos 

estatais anteriores que foram revogados pela lei proclamada 

inconstitucional” (ADI 2.215-MC/Celso de Mello). É possível que a Corte, 

entretanto, manifeste-se expressamente pela impossibilidade de 

restauração da lei revogada, o que deve observar os mesmos requisitos 

impostos à modulação temporal dos efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade, disciplinados no artigo 27 da Lei n. 9.868/99 e 

artigo 11 da Lei n. 9.882/99, quais sejam: votação pelo quórum de dois 

FL.
218



 
 
 
 
 
@ (PROCESSO ELETRÔNICO) 
VBV 
Nº 70084353663 (Nº CNJ: 0073725-17.2020.8.21.7000) 
2020/CÍVEL 
 

   

Número Verificador: 700843536632020657808 

8 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

terços dos membros; razões de segurança jurídica ou excepcional 

interesse público. 

Basicamente, a autoridade coatora invoca a existência de 

“ponderável inconstitucionalidade material” a fim de impugnar a 

produção do efeito repristinatório pela declaração de 

inconstitucionalidade decorrente do julgamento de procedência da ADI 

2442 e obstar a vigência da Lei n. 10.591/95. Todavia, tal argumento é 

destituído de fundamento jurídico que o ampare, porquanto a mera 

invocação acerca de possível hipótese de inconstitucionalidade de ordem 

material não tem o condão de afastar a implementação do efeito 

repristinatório, ausente qualquer declaração de inconstitucionalidade 

proferida em sede de ADI a respeito da lei em questão. 

Cumpre observar, por oportuno, que o referido diploma 

normativo não se encontra maculado pelo mesmo vício, de ordem formal, 

dos dispositivos anteriormente nulificados, vez que a sua proposição 

derivou de iniciativa do próprio Poder Executivo, vide Projeto de Lei n. 

405/19951. Se assim o fosse, teria, naturalmente, sido objeto de 

impugnação junto à ADI 2442, o que não ocorreu. Da mesma forma, 

naquela decisão, não houve qualquer manifestação, pela Corte Superior, 

quanto à impossibilidade de produção dos efeitos da Lei n. 10.591/95, o 

que consubstanciaria caso de “efeito repristinatório indesejado”, 

conforme nomenclatura indicada pela doutrina. 

Dessa forma, tenho que restam afastadas as razões 

expostas no Parecer exarado pela autoridade coatora, não havendo se 

falar em ausência de regramento vigente acerca da composição do 

Conselho Estadual de Educação. Havendo inconformidade ou insurgência, 

por parte do Poder Executivo, quanto ao conteúdo do diploma normativo 

                                       
1 
http://www.al.rs.gov.br/legislativo/ExibeProposicao/tabid/325/SiglaTipo/PL/NroPro
posicao/405/AnoProposicao/1995/Default.aspx 
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e da proporção dos conselheiros nele estabelecida, deve proceder ao 

encaminhamento de projeto que, legislativamente, preste-se a modificar 

tal cenário. Inexistente aprovação de lei que se preste a revogar a 

mencionada norma, bem como sendo o diploma isento de qualquer 

inconstitucionalidade que tenha sido formalmente declarada, não é caso 

de afastar a sua vigência, o que estaria em dissonância com a 

jurisprudência consolidada do STF e com a melhor doutrina 

constitucionalista. 

Destarte, tendo em vista a existência de vagas em aberto de 

metade da composição dos membros do Conselho Estadual de Educação, 

cujos mandatos se encerraram em 15/04/2020, deveria o Governador do 

Estado ter realizado os atos administrativos para a nomeação até 

25/04/2020, em atenção ao prazo de dez dias estabelecido no art. 3º, § 

3º, da Lei n. 9.672/92, na redação dada pela Lei n. 10.591/95. 

Aliás, importa frisar a importância do Conselho Estadual, que 

tem por objetivo a orientação das políticas educacionais a nível estadual, 

bem como a definição de normas, fiscalização de instituições de ensino, 

apresentação de propostas para melhorias etc. Tal papel, de extrema 

relevância acentua-se no atual cenário pandêmico, em que é premente a 

necessidade de debate e reflexão acerca da implementação de medidas, 

pelo Poder Público, que possibilitem a continuidade, ainda que sob o 

formato à distância, das práticas de ensino e aprendizagem na seara 

escolar. A inércia do Poder Executivo em não proceder à nomeação dos 

membros indicados nas listas tríplices encaminhadas pelas entidades 

impetrantes prejudica, em alguma medida, as discussões de tais pautas, 

esvaziando a sua composição do órgão sem autorização legal para tanto. 

Por tais razões, defiro a liminar para determinar a imediata 

nomeação dos conselheiros indicados pelas entidades impetrantes, 

observada as listas tríplices apresentadas, em conformidade com as 

disposições previstas na Lei estadual n. 10.591/95.  
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Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações. 

Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Estado acerca da 

impetração do presente mandado de segurança, para que, querendo, 

ingresse no feito.  

Após, vista ao Ministério Público. 

Porto Alegre, 14 de julho de 2020. 

 

DES. VICENTE BARROCO DE VASCONCELLOS, 

Relator. 
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