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1.
Trat<l-se de processo versando sohre o Projeto dc I 'i do Scn<ldo n" 337. ele 200ó. atua Imente em
l'ase de sançào presidencial após aprovaçào do Projeto dc Ici n" 7.032. de 20 IO. na Ci1mar,1 elos Deputados (Ih
55).1\ proposição legislativa consiste na alteração do ~ 6° do art. 26 da Lei n" ().394 / 19% (Lei elc Diretri7e" e
Bascs da Educação - LDB), de modo a especil'icar as linguagcns artísticas que constituirào o ensino da arte no
currículo obrigatório da educação básica.
')
O processo foi encaminhado a esta Consultoria .lurÍdica. para parecer, ror meio de dcsp8chn cb
Chefa da Assessoria Parlamentar (fls. 6B), quc por sua vcz fora instada a sc manifcstar por requisição da
Secretaria de Governo da Presidência d<l República na forma cio Ofício n° 254/2016-Su]1<lrISECiOV (tls. 5ó),
solicitando subsídios para orientar a decis?io presÍdencial sobre o projeto de lei em quesl~lo, inl'ormandu também
que outras Pastas estão sendo consultadas .
Os alltos encnntrnm-sc in<;;lnlídos cum m(lnifcst;H;ões técnicil'-; dil Fll1ldildo I\j;leional de /\rtcs
.~.
(Fun~lrte) ús tls. 59-63 e da Secretaria dc l-.conOI1lÍ;l Cri~ltiv", I1s. 65-67. ;ln,hoc; bvorú\'eis ;1 propusi~',lo
legislativa. cmbor,l a FUllarlc tenha aprescnt:ldo sugestão de alter~lç;lo sutil na rcdaçào do ,-;ub"ritlltivo ,lrrm'ndn
11(1 C;lI1l~lra dos Deputados. ~em repereu",sJu iurídlcl \1(11',1 a interprcta~';'I() du di~po"iti\o Icg:iI elllllul'..,t:'lll.
-t.
I:: n relatúrln; passn a opinar.
.;;
() ;lr1. 26 da LDH :llU,llmcn!c jú rrevc em ,,(11 ~ 2" que o cnsinn c!(lS ,H!CS 1;11 r(lIW do ('IIITi('lill)
ohrir!<ltório da educado húsica em todo.; os sell" níveis (inlillllil. I'll1ld;'lll1cnt;l! e m&dio) scndo ClllC () ~ ()" do
mesmo {lrtigo estabelece que, nc<;;le componente ohrÍg8tório, ,lpenas a músic{l é ('ontc\'ldn ohrigéll()rio l:l(b
disrondo sobrc outas linguagens artísticas - que roc!em scr lecionadas livrcmente de<;dc que mlo preludiquem o
conteúdo obrigatório. Ao mencionar outras linguagens artísticas, a proposta nada mais fez do que distribuir mais
conteúdos obrigatórios a uma grade curricular artística que .iá contemplava conteúdos ohrigatórios, mas não
exclusivos.
6.
Não se tratando de conteúdos que atentem contra a ordem constitucional - até porque decerto já
podiam integrar a grade curricular de forma facultativa - e não havendo vícios jurídicos formais na proposta, não
se identifica qualquer inconstitucionalidade que impeça sua aprovação, além de estar redigido dcntro dc
adequada técnica legislativa, atendendo às exigências formais da Lei Complementar n° 9511 998, que regula o
parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal.
7.
Com relação à sugestão de alteração proposta pela Funarte, ressalte-se a impossibilidade
jurídica de qualquer revisão textual da proposição legislativ<l que se encontra em f<lse de sançào presidencial.
momcnto em que .;omente é autnri7ado ~ prcside lt,l cb repl'lblica ,ancionar nl! vctar. l1lotiv;Hlélmcnte. (\ tL'\to
aprovado pelo congresso nacional. Adcmais, é de se destacar que as alteraçôcs sugeridas, aínda quc
compreensíveis, não possuiri<lJ1l qualquer repereussào .iurídica na interpretação a ser dada ú norma. uma ve7 quc.
nn contexto d8 LDB. ela não exclui qU;llquer ro<;sihilidade de ensino de outras lingllngcnl.; artl<;1icas no {111lbil0 dI)
ensino de artes no currículo da educação básica.
~.
Isto posto, sem identitk~lr (')hices de indl1lc jllrÍdic\ Ú ":lnção prcsidenci;ll. (' tendo em ,ist:1 ,I"
111'lnill"I:I\J)e-; Il'cniL':I" '":l\'l1r;'l\L'i..: qlll' inl\'!~I-;\ll1 fh :111\(\.., n1'lnill'-..Llll11 1-1l(\' !"\\I1I·;\\\·II'lL'!)IL' ;111 l)r()jl'llI (k ki l'l"
a preço.
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Brasilia, 22 de abril de 2016.

(assillCldu ('le(rUl/lC/ll/lel/fe)

Osiris Vargas Pcllanda
Advogado da União
Coordenador-Geral de Direito da Cultura
Substituto
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