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PARECER TÉCNICO-JURÍDICO 

Proposição: Projeto de Lei nº 038/2018. 

Autor (a): Deputada Raquel Lessa. 

Assunto: Determina a obrigatoriedade das creches, berçários, escolas 

maternais e similares da rede pública e privada de submeter à exames 

psicológicos periódicos os respectivos monitores, professores e demais 

funcionários que tenham contato direto com os alunos.  

1. RELATÓRIO 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção parlamentar de determina a obrigatoriedade das creches, 

berçários, escolas maternais e similares da rede pública e privada de 

submeter à exames psicológicos periódicos os respectivos monitores, 

professores e demais funcionários que tenham contato direto com os alunos. 

A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 

21.02.2018 e lida no expediente da sessão ordinária do dia 26.02.2018, 

oportunidade em que recebeu despacho denegatório do Exmo. Sr. 

Presidente da Mesa Diretora, nos termos do artigo 23, inciso II, alínea “c”, 

c/c artigo 143, inciso VIII, do Regimento Interno, mediante o qual inadmitiu 

a tramitação, por considerar a proposição manifestamente inconstitucional, 

por infringência ao artigo 63, parágrafo único, incisos III e VI, da 

Constituição Estadual. 

Após, foram juntados aos autos informações preliminares sobre 

matérias correlatas e estudo de técnica legislativa e, na sequência, a 

matéria foi distribuída a esta Procuradoria para elaboração de parecer 

técnico, nos termos do artigo 121 do Regimento Interno, combinado com o 

artigo 9º do Ato nº 2.517/2007 da Mesa Diretora. 

É o relatório. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO 

A Constituição Federal, em algumas hipóteses, reserva a 

possibilidade de dar início ao processo legislativo a apenas algumas 

autoridades ou órgãos como forma de subordinar a eles a conveniência e a 

oportunidade da deflagração do debate legislativo em torno do assunto 

reservado1 e, com o mesmo objetivo, a mesma Carta também estabelece 

que as disposições normativas sobre organização e funcionamento da 

Administração Federal, que não impliquem aumento de despesa, devem ser 

objeto de decreto do Presidente da República, tudo nos termos dos artigos 

61, § 1º, inciso II, alínea “e”, e 84, incisos III e VI, alínea “a”, in verbis: 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe 

a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, 

do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da 

República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 

Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, 

na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as 

leis que: 

[...] 

II - disponham sobre: 

[...] 

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração 

pública, observado o disposto no art. 84, VI; 

[...] 

 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

[...] 

III – iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos 

previstos nesta Constituição; 

[...] 

VI – dispor, mediante decreto, sobre: 

a) organização e funcionamento da administração federal, 

quando não implicar aumento de despesa nem criação ou 

extinção de órgãos públicos; 

                                                           
1 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São 
Paulo: Saraiva, p. 902. 
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Com efeito, as disposições normativas relacionadas a 

funcionamento e a atribuições de órgãos do Poder Executivo devem ser 

objeto de decreto do Presidente da República, exceto se implicarem aumento 

de despesa, hipótese em que devem estar inseridas em lei, cuja iniciativa é 

reservada àquela autoridade.   

Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal 

Federal, os Estados-membros, em tema de processo legislativo, devem 

observância à sistemática adotada pela Constituição Federal (Princípio da 

Simetria). Neste sentido, seguem ementas de acórdãos proferidos por 

aquela Egrégia Corte: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI ALAGOANA N. 6.153, DE 11 DE MAIO DE 2000, QUE 

CRIA O PROGRAMA DE LEITURA DE JORNAIS E 

PERIÓDICOS EM SALA DE AULA, A SER CUMPRIDO PELAS 

ESCOLAS DA REDE OFICIAL E PARTICULAR DO ESTADO 

DE ALAGOAS.  

1. Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual 

para legislar sobre organização administrativa no âmbito do 

Estado. 2. Lei de iniciativa parlamentar que afronta o art. 61, § 

1º, inc. II, alínea e, da Constituição da República, ao alterar a 

atribuição da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. 

Princípio da simetria federativa de competências. 3. Iniciativa 

louvável do legislador alagoano que não retira o vício formal de 

iniciativa legislativa. Precedentes. 4. Ação direta de 

inconstitucionalidade julgada procedente.2  

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI N.º 11.830, DE 16 DE SETEMBRO DE 2002, DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ADEQUAÇÃO DAS 

ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL E DOS 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICOS E PRIVADOS 

AOS DIAS DE GUARDA DAS DIFERENTES RELIGIÕES 

PROFESSADAS NO ESTADO. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 

22, XXIV; 61, § 1.º, II, C; 84, VI, A; E 207 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. No que toca à Administração 

Pública estadual, o diploma impugnado padece de vício formal, 

uma vez que proposto por membro da Assembleia Legislativa 

                                                           
2 STF - ADI 2329/AL - Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento: 14/04/2010 
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gaúcha, não observando a iniciativa privativa do Chefe do 

Executivo, corolário do princípio da separação de poderes. Já, 

ao estabelecer diretrizes para as entidades de ensino de 

primeiro e segundo graus, a lei atacada revela-se contrária ao 

poder de disposição do Governador do Estado, mediante 

decreto, sobre a organização e funcionamento de órgãos 

administrativos, no caso das escolas públicas; bem como, no 

caso das particulares, invade competência legislativa privativa 

da União. Por fim, em relação às universidades, a Lei estadual 

n.º 11.830/2002 viola a autonomia constitucionalmente 

garantida a tais organismos educacionais. Ação julgada 

procedente.3  

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI 6.835/2001 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

INCLUSÃO DOS NOMES DE PESSOAS FÍSICAS E 

JURÍDICAS INADIMPLENTES NO SERASA, CADIN E SPC. 

ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. 

INICIATIVA DA MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. A lei 6.835/2001, de 

iniciativa da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, cria nova atribuição à Secretaria de Fazenda 

Estadual, órgão integrante do Poder Executivo daquele Estado. 

À luz do princípio da simetria, são de iniciativa do Chefe do 

Poder Executivo estadual as leis que versem sobre a 

organização administrativa do Estado, podendo a questão 

referente à organização e funcionamento da Administração 

Estadual, quando não importar aumento de despesa, ser 

regulamentada por meio de Decreto do Chefe do Poder 

Executivo (art. 61, § 1º, II, e e art. 84, VI, a da Constituição 

federal). Inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa da 

lei ora atacada.4  

 A Constituição do Estado do Espírito Santo, em consonância com 

a Constituição Federal, atribui competência privativa ao Governador do 

Estado para propor leis sobre organização administrativa do Poder Executivo 

estadual, conforme previsto nos seus artigos 63, incisos III e VI, e 91, 

incisos II e V, alínea “a”, in verbis: 

                                                           
3 STF - ADI 2806/RS - Relator(a):  Min. ILMAR GALVÃO - Julgamento:  23/04/2003 
4 STF - ADI 2857/ES - Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA - Julgamento:  30/08/2007 
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Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da 

Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de 

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

estabelecidos nesta Constituição. 

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado 

as leis que disponham sobre: 

[...] 

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder 

Executivo; 

[...] 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e 

órgãos do Poder Executivo. 

[...] 

Art. 91.  Compete privativamente ao Governador do Estado: 

[...] 

II - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos 

nesta Constituição; 

[...] 

V – dispor, mediante decreto, sobre: 

a) organização e funcionamento da administração estadual, quando 

não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de 

órgãos públicos; 

[...] 

In casu, até por uma análise perfunctória, verifica-se que a 

proposição dispõe sobre organização da Administração Pública Estadual, bem 

como sobre atribuições de Secretarias e órgãos vinculados ao Poder 

Executivo Estadual, posto que tem por escopo determina a obrigatoriedade 

das creches, berçários, escolas maternais e similares da rede pública e 

privada de submeter à exames psicológicos periódicos os respectivos 

monitores, professores e demais funcionários que tenham contato direto 

com os alunos.   

Percebe-se, assim, que a proposição caracteriza interferência no 

funcionamento da Administração Pública Estadual, deixando de observar a 

competência privativa do Governador do Estado para iniciativa de leis que 

disponham sobre organização administrativa e atribuições de Secretarias e 

órgãos do Poder Executivo Estadual. 
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 Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade5, declarando inconstitucional, por vício 

de iniciativa, lei que determina que a Secretaria de Segurança Pública do 

Estado de São Paulo envie aviso de vencimento da validade da Carteira 

Nacional de Habilitação a seus respectivos portadores, conforme acordão, in 

verbis: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI QUE 

INTERFERE SOBRE ATRIBUIÇÕES DE SECRETARIA DE 

ESTADO EM MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DE 

ADMINISTRAÇÃO. 1. Lei que determina que a Secretaria de 

Segurança Pública do Estado de São Paulo envie aviso de 

vencimento da validade da Carteira Nacional de Habilitação a 

seus respectivos portadores. Matéria de reserva de 

administração, ensejando ônus administrativo ilegítimo. 2. 

Procedência da ação direta de inconstitucionalidade. 

 Por outro lado, mesmo que superado o vício de iniciativa acima 

referido, ainda se verifica que a matéria contraria a Lei Federal nº 9.394, de 

20.12.1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

posto que extrapola a competência nela prevista para impor condições a 

iniciativa privada de sistema de ensino municipal. 

 De fato, os berçários, creches, escolas maternais e similares da 

rede privada, posto que os sistemas municipais de ensino compreendem as 

instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada, conforme se 

extrai da interpretação sistemática das disposições contidas nos artigos 7º, inciso I; 8º, 

§§ 1º e 2º; 10, incisos I e V; 11, inciso I;  16, incisos I a III; 17, incisos I a IV; e 18, 

incisos I a III, da mencionada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, in 

verbis: 

Art. 7º O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as 

seguintes condições: 

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional e do 

respectivo sistema de ensino; 

                                                           
5 ADI 3169 / SP - SÃO PAULO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Relator (a):  Min. MARCO AURÉLIO 
- Relator(a) p/ Acórdão:  Min. ROBERTO BARROSO -Julgamento:  11/12/2014 - Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 

Identificador: 34003800340033003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument


 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto nº Página 

Carimbo / Rubrica 

 

7 
 

 

Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas 

de ensino. 

§ 1º Caberá à União a coordenação da política nacional de 

educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e 

exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em 

relação às demais instâncias educacionais. 

§ 2º Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos 

termos desta Lei. 

 

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de: 

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições 

oficiais dos seus sistemas de ensino; 

(...) 

V - baixar normas complementares para o seu sistema de 

ensino; 

 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições 

oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e 

planos educacionais da União e dos Estados; 

 

Art. 16. O sistema federal de ensino compreende:         

I - as instituições de ensino mantidas pela União; 

II - as instituições de educação superior criadas e mantidas pela 

iniciativa privada; 

III - os órgãos federais de educação. 

 

Art. 17. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal 

compreendem: 

I - as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo 

Poder Público estadual e pelo Distrito Federal; 

II - as instituições de educação superior mantidas pelo Poder 

Público municipal; 

III - as instituições de ensino fundamental e médio criadas e 

mantidas pela iniciativa privada; 

IV - os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, 

respectivamente. 
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Art. 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem: 

I - as instituições do ensino fundamental, médio e de educação 

infantil mantidas pelo Poder Público municipal; 

II - as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela 

iniciativa privada; 

III – os órgãos municipais de educação. 

 

  Portanto, é forçoso reconhecer, que além da ilegalidade 

evidenciada, resta caracterizada a inconstitucionalidade formal da 

propositura, por invasão da competência legislativa suplementar dos 

Municípios, prevista no artigo 30, inciso II, da Constituição Federal, abaixo 

transcrito: 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

 Por fim, cumpre evidenciar que se deixa de analisar os demais 

aspectos da proposição, com espeque no artigo 9º, § 5º, do Ato nº 

2.517/2007, com redação dada pelo Ato nº 2.781/2016, ambos da Mesa 

Diretora. 

3 - CONCLUSÃO 

Pelo exposto, opina-se pela inconstitucionalidade do presente 

Projeto de Lei nº 038/2018, de autoria da Deputada Raquel Lessa, que 

determina a obrigatoriedade das creches, berçários, escolas maternais e 

similares da rede pública e privada de submeter à exames psicológicos 

periódicos os respectivos monitores, professores e demais funcionários que 

tenham contato direto com os alunos e, consequentemente, pela 

manutenção do despacho denegatório. 

Assembleia Legislativa, em 07 de março de 2018. 

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 
Procurador Adjunto 
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