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PROJETO DE LEI Nº ____ DE 2019 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 

 

Dispõe sobre o acesso ao programa de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) em 

instituições de ensino não integrantes da 

rede pública estadual. 

 

 

Art. 1º O direito à educação pública escolar básica destinada aos jovens e 

adultos integrantes do programa EJA abrangerá a possibilidade de fruição e 

avaliação dos conhecimentos obtidos e, sobretudo, frequência às aulas 

ofertadas em estabelecimentos estudantis e similares situados alhures e 

distintos às instituições de ensino fundamental e médio estaduais. 

 

Parágrafo único A oferta das aulas aos alunos matriculados, bem como a 

aplicação das avaliações regulares poderão ocorrer em estabelecimentos não 

integrantes da rede pública estadual de ensino, mormente naquelas regiões 

nas quais não houver escolas estaduais. 

 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Sala das Sessões, 25 de junho de 2019. 

 

 

CARLOS VON 

Deputado Estadual 

Líder do AVANTE 
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JUSTIFICATIVA 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma forma de ensino da rede pública 

no Brasil, com o objetivo de desenvolver o ensino fundamental e médio com 

qualidade, para as pessoas que não possuem idade escolar e oportunidade.  

 

O EJA tem como finalidade ofertar o ensino aos alunos com idades de 15 anos 

completos para o ensino fundamental e 18 anos completos para o ensino 

médio e aos alunos que não tenham concluído o Ensino Fundamental e Médio. 

 

O presente projeto visa garantir o direito dos alunos a obterem acesso ao 

programa em estabelecimentos estudantis ou congêneres estranhos à rede 

pública de ensino estadual, a fim de que as aulas a serem ofertadas possam 

ser ministradas em regiões e locais nos quais não há instituição de ensino 

estadual. 

 

Impende consignar que a presente proposição não se imiscui nas atribuições 

da Secretaria Estadual de Saúde, tampouco cria despesas e interfere no 

regime jurídico de servidores públicos estaduais vinculados ao Poder 

Executivo, adstringindo-se a, apenas e tão somente, prevê a existência de 

direito ao acesso à educação básica pelos jovens e adultos em locais, nos 

quais não houver estabelecimento estadual de ensino, razão pela qual não há 

se falar em vício de iniciativa do processo legiferante a ser inaugurado pela 

apresentação deste Projeto de Lei, constatando-se, por conseguinte, a 

clarividente constitucionalidade, tecnicidade, juridicidade e boa técnica 

legislativa, sobretudo por ser matéria integrante da competência legislativa 

concorrente e comum do Ente Estadual, por força do Art. 24, IX e Art. 23, V, 

ambos da Carta Constitucional Federal, respectivamente. 

 

Certo da relevância temática apresentada através desta proposição legislativa, 

espera-se a aderência dos demais pares à finalidade do projeto de lei, com 

posterior deliberação e aprovação de seus termos e dispositivos. 

 

 

 

CARLOS VON 

Deputado Estadual 
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