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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

PARECER TÉCNICO 

 

Projeto de Lei n.º: 241/2018  

Autor: Mesa Diretora  

Assunto: Regula a autorização de oferta de cursos e credenciamento de instituições 

educacionais que desejem oferecer cursos de educação profissional técnica de nível 

médio na modalidade de Educação a Distância (EAD) no Estado do Espírito Santo. 

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de projeto de lei de iniciativa da Mesa Diretora da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, que apresenta o seguinte assunto: Regula a 

autorização de oferta de cursos e credenciamento de instituições educacionais que 

desejem oferecer cursos de educação profissional técnica de nível médio na 

modalidade de Educação a Distância (EAD) no Estado do Espírito Santo. 

 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa em exercício de juízo de 

delibação que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno – Resolução nº 2.700/2009, 

proferiu o despacho de fl. 02, no qual admitiu a tramitação da proposição entendendo, 

a priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou um dos demais vícios previstos na 

norma regimental. 

 

A proposição que foi protocolizada no dia 21/09/2018, lida no expediente 

da sessão ordinária realizada no dia 24/09/2018. No que tange a publicação no Diário 

do Poder Legislativo, não se pode dispensá-la, o que deve ser providenciada pelo 

órgão competente desta Casa Legislativa em momento posterior a elaboração deste 

parecer. 

Identificador: 310036003500330037003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

PROJETO DE LEI Nº 241/2018 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

2 

 

Os presentes autos foram conclusos para elaboração de parecer técnico, 

nos termos do art. 121 do Regimento Interno. 

 

É o relatório. 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

1.1. DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL  

 

A inconstitucionalidade formal verifica-se quando há algum vício no processo 

de formação das normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do desrespeito de 

alguma norma constitucional que estabeleça o modo de elaboração das normas 

jurídicas. 

 

Assim, a inconstitucionalidade formal pode decorrer da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato (inconstitucionalidade formal 

orgânica: competência da União, Estados e Municípios) ou do procedimento de 

elaboração da norma. 

 

A Constituição Federal divide a competência entre as pessoas jurídicas com 

capacidade política: União (artigos 21 e 22); Municípios (artigos 29 e 30); e Estados 

(artigo 25 – competência residual ou remanescente). 

 

Como já ressaltado, o Projeto de Lei em apreço regula a autorização de 

oferta de cursos e credenciamento de instituições educacionais que desejem oferecer 

cursos de educação profissional técnica de nível médio na modalidade de Educação a 

Distância (EAD) no Estado do Espírito Santo. 

 

A Lei Federal 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional incube a União o credenciamento e regulação do EAD. 
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Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de 

ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação 

continuada. 

§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida 

por instituições especificamente credenciadas pela União. 

§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de 

diploma relativos a cursos de educação a distância. 

 

Para regular o art. 80 da lei Federal nº 9.394/96 foi editado o Decreto 9.057, 

de 2017, a qual compete ao MEC o credenciamento e a autorização dos cursos 

superiores na modalidade a distância. 

 

Art. 6º Compete ao Ministério da Educação, em articulação com os órgãos e as 

entidades a ele vinculados:  

I - o credenciamento e o recredenciamento de instituições de ensino dos sistemas de 

ensino federal, estaduais e distrital para a oferta de educação superior na modalidade a 

distância; e  

II - a autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos 

superiores na modalidade a distância de instituições de ensino integrantes do sistema 

federal de ensino, respeitadas as prerrogativas de autonomia.  

 

Nesse sentido é a posição do Supremo que firmou entendimento no sentido 

de que as instituições privadas de ensino superior integram o Sistema Federal de 

ensino, conforme a Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação).  

 

Nesse sentido é a ADI 2.501, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 

19.12.2008, naquilo que interessa: 

 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 81 E 82 DO ADCT DA 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

SUPERIOR CRIADAS PELO ESTADO E MANTIDAS PELA INICIATIVA PRIVADA. 

SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 

ALCANCE. OFENSA AO ARTIGO 22, XXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 
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70/2005. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO DIRETA 

JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. [...] 4. O simples fato de a 

instituição de ensino superior ser mantida ou administrada por pessoas físicas ou 

jurídicas de direito privado basta à sua caracterização como instituição de ensino 

privada, e, por conseguinte, sujeita ao Sistema Federal de Ensino.[...] 

 

Contudo, já em relação a educação básica o art. 8º do Decreto 9.057, de 2017 

estabelece a competência das autoridades estaduais e municipais de educação 

para autorizar os cursos e o funcionamento de instituições de educação na modalidade  

 

Art. 8º Compete às autoridades dos sistemas de ensino estaduais, municipais e distrital, 

no âmbito da unidade federativa, autorizar os cursos e o funcionamento de instituições 

de educação na modalidade a distância nos seguintes níveis e modalidades:  

I - ensino fundamental, nos termos do § 4º do art. 32 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996;  

II - ensino médio, nos termos do § 11 do art. 36 da Lei nº 9.394, de 1996;  

III - educação profissional técnica de nível médio;  

IV - educação de jovens e adultos; e  

V - educação especial. 

 

Na divisão de competência estabelecida pela Constituição Federal, compete 

privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, 

inc. XXIV da CF). Logo, a competência do Estado quanto ao tema educação se 

restringe à competência suplementar (art. 24, inc. IX da CF). 

 

Trata-se, assim, de competência concorrente, em que a União fixa as 

normas gerais sobre Educação, enquanto os Estados e o Distrito Federal ocupar-se-ão 

das especificidades, os modos e os meios de se implementar o disposto na legislação 

federal. 

 

De forma que, havendo Lei Federal dispondo sobre normas gerais, poderão 

os Estados e o Distrito Federal, em exercício de sua competência suplementar, 
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preencher os vazios da lei federal, a fim de afeiçoá-las às peculiaridades locais (art. 24, 

§ 2º da CF). 

 

Assim, podemos assegurar que a competência legislativa foi respeitada, 

atuando o Estado no campo da competência concorrente prevista no art. 24, inciso IX, 

da Constituição Federal, pois o presente projeto cuida de uma especificidade da 

legislação sobre Educação.  

 

Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 3.694, DE 

8 DE NOVEMBRO DE 2005, QUE REGULAMENTA O § 1º DO ART. 235 DA 

LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL QUANTO À OFERTA DE ENSINO 

DA LÍNGUA ESPANHOLA AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO 

FEDERAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. 

Competência concorrente entre a União, que define as normas gerais e os 

entes estaduais e Distrito Federal, que fixam as especificidades, os modos e 

meios de cumprir o quanto estabelecido no art. 24, inc. IX, da Constituição da 

República, ou seja, para legislar sobre educação. 2. O art. 22, inc. XXIV, da 

Constituição da República enfatiza a competência privativa do legislador 

nacional para definir as diretrizes e bases da educação nacional, deixando as 

singularidades no âmbito de competência dos Estados e do Distrito Federal. 3. 

Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.
1
 

 

Verifica-se inicialmente a constitucionalidade formal subjetiva do presente 

projeto de lei, conforme se observa do artigo 25, §1º, da Constituição da República, 

uma vez inexistir qualquer vedação que impeça lei estadual tratar da matéria aqui 

                                                 

1
 STF. ADI 3669, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2007, DJe-047 DIVULG 28-06-2007 PUBLIC 

29-06-2007 DJ 29-06-2007 PP-00022 EMENT VOL-02282-04 PP-00624 RTJ VOL-00201-03 PP-00937 LEXSTF v. 29, n. 343, 

2007, p. 87-94 RT v. 96, n. 865, 2007, p. 115-118. 
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abordada, qual seja, declarar as cavalgadas e o troperismo como patrimônio histórico e 

cultural de natureza imaterial; in verbis: 

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis 

que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam 

vedadas por esta Constituição. 

 

No que diz respeito à adequação do projeto de lei em relação a 

Constituição Estadual, notadamente no que diz respeito a constitucionalidade formal, 

verifica-se também sua conformidade, pois está em harmonia com os arts. 63 e 19, 

inciso IV, in verbis: 

 

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da 

Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de 

Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 

estabelecidos nesta Constituição. 

 

Art. 19. Compete ao Estado, respeitados os princípios estabelecidos na 

Constituição Federal:  

(...) 

IV - exercer, no âmbito da legislação concorrente, a competente 

legislação suplementar e, quando couber, a plena, para atender às suas 

peculiaridades; 

(...) 

 

Noutro giro, mostra-se formalmente constitucional a presente propositura, 

no que diz respeito à legitimidade Parlamentar para deflagrar o procedimento 

legislativo, por não tratar de matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder 

Executivo, não abrangendo quaisquer das hipóteses previstas no parágrafo único do 

art. 63 da Constituição Estadual ou art. 61, § 1º da Constituição da República. 
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Destarte, não há que se falar em inconstitucionalidade por vício de 

iniciativa pelas razões supracitadas. 

 

No tocante à espécie normativa adequada, a matéria não se amolda às 

hipóteses previstas no art. 68, parágrafo único, da CE/1989. Assim, deve ser objeto de 

lei ordinária, sendo a proposição constitucional neste aspecto. 

 

Passa-se, então, à analise dos demais requisitos formais atinentes ao 

processo legislativo, em especial, o regime inicial de tramitação da matéria, o processo 

de votação a ser utilizado e o quorum para a sua aprovação. 

 

O regime inicial de tramitação é o ordinário _ já que até o momento não 

ocorreu quaisquer das hipóteses que poderiam autorizar a tramitação em regime de 

urgência _ que no Plenário e nas Comissões, para votação, exige-se a presença da 

maioria absoluta dos membros, e, para aprovação, são necessários votos favoráveis da 

maioria dos membros presentes. 

 

O processo de votação, a princípio, é o simbólico, porquanto a proposição 

ora analisada não se enquadra entre aquelas em que o Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa reserva ao processo de votação nominal, não obstante a 

possibilidade de o Plenário, a requerimento de qualquer Deputado Estadual, decidir 

pela utilização da votação nominal (art. 202, II, do Regimento Interno). 

 

Portanto, verifica-se que, até o presente momento, não há 

inconstitucionalidade formal no Projeto de Lei em apreço. 

 

1.2.  DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 

A constitucionalidade material é a compatibilidade entre o conteúdo do ato 

normativo e as regras e princípios previstos na Constituição Federal ou na Constituição 
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Estadual. Trata-se, assim, de averiguar se o conteúdo do ato normativo está em 

consonância com as regras e princípios constitucionais. 

 

No caso em tela, não se vislumbra violação aos textos das Constituições 

Federal ou Estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as 

normas e princípios das Constituições Federal e Estadual. 

 

Não há falar, assim, em ofensa a quaisquer Princípios, Direitos e Garantias 

estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, tampouco à isonomia, ao direito 

adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. 

 

Já no tocante à vigência da lei, o projeto de lei em apreço não visa a 

alcançar situações jurídicas pretéritas, uma vez que há previsão de entrar em vigor na 

data de sua publicação.  

 

Da mesma forma, o art. 8º, da Lei Complementar nº 95/98 recomenda a 

reserva de vigência na data de sua publicação aos projetos de pequena repercussão, o 

que se aplica ao presente. 

 

Nessa linha de raciocínio, acreditamos que o projeto de lei ora analisado 

está de acordo com as regras e princípios estabelecidos nas Constituições Federal e 

Estadual, sendo materialmente constitucional. 

 

1.3. DA JURIDICIDADE E DA LEGALIDADE 

Analisando o ordenamento jurídico e as decisões dos Tribunais Superiores, 

não há obstáculo ao conteúdo ou à forma do Projeto de Lei em epígrafe. 

 

Da mesma forma, a tramitação do projeto, até o presente momento, respeita 

as demais formalidades previstas no Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009). 
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1.4. DA TÉCNICA LEGISLATIVA  

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da LC nº 95/1998, 

porquanto o projeto foi estruturado em três partes básicas: parte preliminar, 

compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a 

indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas; parte normativa, 

compreendendo o texto das normas de conteúdo substantivo relacionadas com a 

matéria regulada; e parte final, compreendendo as disposições pertinentes às medidas 

necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo, às disposições 

transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de revogação, quando 

couber. 

 

Atendidas as regras do art. 7º da LC nº 95/1998, pois o primeiro artigo do 

texto indica o objeto da proposição e o respectivo âmbito de aplicação, a matéria 

tratada não está disciplinada em outro diploma normativo, a proposição não contém 

matéria estranha ao seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou 

conexão. 

 

A vigência da proposição está indicada de maneira expressa, respeitando o 

art. 8º da LC 95/98. 

 

Cumpridas as regras do art. 10, porquanto, no texto da proposição, a 

unidade básica de articulação é o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de 

numeração ordinal. 

 

Respeitadas também as regras do caput e do inciso I do art. 11, pois as 

disposições normativas foram redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, e, para 

obtenção de clareza, foram usadas as palavras e as expressões em seu sentido 

comum e frases curtas e concisas, foram construídas as orações na ordem direta, 

evitando-se preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis, buscou-se a 

uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais, dando-se preferência 
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ao tempo presente ou ao futuro simples do presente, e foram usados os recursos de 

pontuação de forma judiciosa, evitando-se os abusos de caráter estilístico. 

 

Por derradeiro, não foi descumprida a regra prevista no inciso III do art. 11 

da Lei Complementar nº 95/1998, pois, para obtenção de ordem lógica, restringiu-se o 

conteúdo de cada artigo da proposição a um único assunto ou princípio. 

 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa, adota-se o Estudo de Técnica 

Legislativa elaborado pela Diretoria de Redação, ficando evidenciado o atendimento às 

regras previstas na Lei Complementar nº 95/98, que rege a redação dos atos 

normativos. 

 

2. CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opinamos pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei nº. 

241/2018, de autoria da Mesa Diretora, nos termos da fundamentação supra. 

 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória, 02 de outubro de 2018. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Procurador da Assembleia Legislativa ES 
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