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Proposição: Projeto de Lei nº 241/2018.  

Autor (a): 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. 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção parlamentar de regular 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. 

O parecer técnico jurídico emitido pelo procurador (a) conclui 

pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa do 

projeto, com adoção de emendas, abordando todos os aspectos previstos no 

artigo 9º do Ato 2517/2007, da Mesa da Assembleia Legislativa, 

notadamente, a competência legislativa, a iniciativa, a espécie normativa, o 

quórum e o processo de votação, o regime de tramitação, a compatibilidade 

com os princípios e normas constitucionais federais e estaduais e 

regimentais e a técnica legislativa.   

Todavia, em que pese a fundamentação jurídica exposta no 

parecer técnico, pede-se vênia para discordar de suas conclusões, posto que 

conclui-se pela inconstitucionalidade formal subjetiva da propositura, por 

infringência às disposições contidas no artigo 63, incisos III e VI, da 

Constituição Estadual, uma vez não observada à competência privativa do 

Governador do Estado para iniciativa das leis que disponham sobre 

organização administrativa e atribuições de Secretarias e órgãos do Poder 

Executivo Estadual. 

De fato, os dispositivos da proposição definem atribuições para 

Conselho Estadual de Educação, mormente, estabelecendo requisitos e 

procedimentos quanto a autorização para oferta de cursos técnicos em EAD 

em polos no Espírito Santo. 
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Neste sentido, verifica-se Jurisprudência do Suprimo Tribunal 

Federal1, que entende que a disciplina normativa pertinente ao processo de 

criação, estruturação e definição das atribuições dos órgãos e entidades 

integrantes da Administração Pública estadual, revela matéria que se insere, 

por sua natureza, entre as de iniciativa exclusiva do chefe do Poder 

Executivo local, pelo que disposto no artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “e”, da 

Constituição Federal, in verbis:  

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda 

Constitucional nº 24 do Estado de Alagoas. Alteração na 

composição do Conselho Estadual de Educação. Indicação de 

representante pela Assembleia Legislativa. Vício de iniciativa. 

Inconstitucionalidade formal. 1. A ação direta foi proposta em 

face da Emenda Constitucional nº 24/02 do Estado de Alagoas, 

a qual dispôs sobre a organização e a estruturação do Conselho 

Estadual de Educação, órgão integrante da Administração 

Pública que desempenha funções administrativas afetas ao 

Poder Executivo, conferindo à Assembleia Legislativa o direito 

de indicar um representante seu para fazer parte do Conselho. 

2. A disciplina normativa pertinente ao processo de criação, 

estruturação e definição das atribuições dos órgãos e entidades 

integrantes da Administração Pública estadual, ainda que por 

meio de emenda constitucional, revela matéria que se insere, 

por sua natureza, entre as de iniciativa exclusiva do chefe do 

Poder Executivo local, pelo que disposto no art. 61, § 1º, inciso 

II, alínea “e”, da Constituição Federal. Precedentes. 3. A EC nº 

24/02 do Estado de Alagoas incide também em afronta ao 

princípio da separação dos Poderes. Ao impor a indicação pelo 

Poder Legislativo estadual de um representante seu no Conselho 

Estadual de Educação, cria modelo de contrapeso que não 

guarda similitude com os parâmetros da Constituição Federal. 

Resulta, portanto, em interferência ilegítima de um Poder sobre 

o outro, caracterizando manifesta intromissão na função 

confiada ao chefe do Poder Executivo de exercer a direção 

superior e dispor sobre a organização e o funcionamento da 

Administração Pública. 4. Ação direta julgada procedente. 

(grifou-se) 

                                                
1 ADI 2654 / AL - ALAGOAS - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI 
Julgamento:  13/08/2014           Órgão Julgador:  Tribunal Pleno. 
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Por fim, em relação ao disposto na Instrução Normativa nº 

002/2015 da Douta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 

Redação, entende-se, S.M.J., insaneável a inconstitucionalidade da 

proposição, via emendas, uma vez que esta engloba todo o seu contexto. 

Por todo exposto, por não perfilhar ao entendimento exposto no 

parecer técnico em apreço, data máxima vênia, opina-se pelo seu NÃO 

ACOLHIMENTO, tendo em vista a inconstitucionalidade formal subjetiva do 

presente Projeto de Lei nº 241/2018, por infringência ao disposto no artigo 

63, parágrafo único, incisos III e VI, da Constituição Estadual. 

Assembleia Legislativa, em 03 de outubro de 2018. 

 

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 

Subcoordenador da Setorial Legislativa 
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