
 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

PROJETO DE LEI Nº 432/2017 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

1 

 

PROCURADORIA LEGISLATIVA 

PARECER TÉCNICO 

PROJETO DE LEI Nº 432/2017 

AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 

EMENTA: Proíbe influenciar a sexualidade dos alunos, introduzir práticas 

sexuais ou praticar doutrinação sobre gênero nas escolas públicas de nível infantil e 

fundamental do Estado do Espírito Santo. 

 

1.  RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 432/2017, de autoria do Exmo. Deputado 

Euclério Sampaio, que visa a proibir, nas escolas públicas de nível infantil e 

fundamental do Estado do Espírito Santo, a influência à sexualidade dos alunos, a 

introduzir práticas sexuais ou a praticar doutrinação sobre gênero. 

Na Justificativa, argumenta o Autor: 

 
O presente projeto de lei tem o objetivo de coibir as atividades nas unidades de 
ensino capazes de influenciar na orientação sexual dos alunos, introduzir 
práticas sexuais ou praticar doutrinação sobre o assunto nas escolas públicas 
de nível infantil e fundamental do Estado do Espírito Santo. 
 
Quanto a competência legislativa da proposta, a Constituição Federal de 1988 
confere ao tema em questão a competência concorrente entre a União, 
Estados e ao Distrito Federal, conferindo aos entes federativos a atribuição 
para estabelecer normas peculiares referente à gestão educacional, como 
preconiza o art. 24, inciso IX: 
  

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
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IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, 
desenvolvimento e inovação;  

 
Também é declarada a competência estadual para elaborar normas 
complementares para o sistema de ensino na Lei nº 9.394/1996 que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional, especificadamente, em seu art. 10, 
inciso V: 
 

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

V - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 
 
Temos na proposta o anseio preponderante da população capixaba, que 
recentemente tem presenciado com repulsa alguns acontecimentos 
inapropriados nas escolas de nível infantil e fundamental em todo território 
brasileiro, na qual envolvem crianças em atividades com conotação sexual com 
o pretexto de discutir a sexualidade e, por vezes, tais ações não respeitam a 
vontade dos pais e afrontam o poder da família em educar seus filhos de 
acordo com suas crenças, costumes e princípios. 
 
Os princípios morais que regem as entidades familiares devem ser 
preservados. Cada crença, cultura ou costume devem ser respeitados, 
portanto, o Estado não deve interferir no processo educacional empregado por 
uma família caso não incorra em atos que viole a legislação vigente. Esta 
garantia é defendida pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto 
de São José da Costa Rica) na qual o Brasil está inserido, conforme seu artigo 
12, item 4: 
 
 

Artigo 12.  Liberdade de consciência e de religião: 
  
4. Os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que seus filhos 
ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja acorde com 
suas próprias convicções. 

 
A adesão à convenção citada foi confirmada pelo Decreto Federal nº. 678 de 
1992, submetendo ao cumprimento da norma todo território nacional, portanto, 
a doutrinação e a influencia na sexualidade não cabe ao Poder Público, ainda 
mais quando são utilizadas práticas questionáveis e que desrespeitam os 
princípios morais e religiosos de diversas pessoas. 
 
Corroborando com a presente matéria, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
em seu inciso II, art. 53, é evidente quando assegura o direito de ser respeitado 
pelos seus educadores visando o desenvolvimento pleno de sua pessoa e na 
sua formação para o exercício da cidadania: 
 

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao 
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 
 
II - direito de ser respeitado por seus educadores; 

Ainda, confirmando a responsabilidade da família sob seus filhos, a Carta 
Magna concede aos pais o dever de assistir, criar e educar seus filhos 
menores, assim se faz: 
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Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 
menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na 
velhice, carência ou enfermidade. 

 
Ocorre que tais práticas eivadas de contradições conceituais e sem 
fundamento técnico, como é o caso da ideologia de gênero, tem sido difundida 
nas instituições de ensino sem o devido embasamento legal, bem como, sem 
fundamento científico que justifique sua eficiência pedagógica no combate a 
discriminação sexual ou em busca da igualdade entre os gêneros, pelo 
contrário, a aplicação indiscriminada deste princípio expõem as crianças a 
métodos constrangedores e impróprios, comprometendo o desenvolvimento de 
sua personalidade em harmonia com a respectiva identidade biológica de sexo, 
uma vez que, a fragilidade psicológica de uma criança que não atingiu a idade 
suficiente para formação do seu caráter não permite a clara compreensão da 
sexualidade humana. 
 
Os danos vão além da ausência de informações técnicas sobre essa 
metodologia para se buscar a igualdade entre os gêneros, acumulando 
também outra consequência grave: a erotização das crianças. A exposição 
prematura de conteúdo adulto e estímulos aos indivíduos que ainda não tem 
maturidade suficiente para compreendê-los, estimula a sexualização precoce 
das nossas crianças, pois, além de não entenderem completamente do que se 
trata, serão invadidos por uma gama de sentimentos e fantasias a respeito do 
ato, que pode gerar desde uma excitação exacerbada que provoca ansiedade, 
até sentir medo por acharem que se trata de algo violento, que machuca, gera 
dor. Em ambas as situações o impacto dessa apresentação adiantada em suas 
vidas podem trazer interpretações equivocadas e deixando marcas irreparáveis 
nesse processo de desenvolvimento. 
 
Portanto, há de se coibir tais práticas nas escolas de nível infantil e 
fundamental que detém grande parte dos alunos que não atingiram por 
completo o desenvolvimento do seu caráter, para evitar o desrespeito aos 
princípios morais que norteiam as famílias e impelir o abuso psicológico sofrido 
pelas crianças com a antecipação do conteúdo erótico.  
 
Neste contexto, na tentativa descometida de empreender limites ao assunto em 
discussão, a Câmara Municipal de Paranaguá no Estado do Paraná, aprovou o 
Plano Municipal de Educação com um dispositivo que vedava a adoção de 
políticas que aplicassem a ideologia de gênero e qualquer outra ação que 
contivesse o termo “gênero” ou “orientação sexual” em todo sistema de ensino 
municipal, contudo, teve seus efeitos suspensos pelo Supremo Tribunal 
Federal através da ADPF nº 461. Na decisão em questão, o relator Ministro 
Luiz Roberto Barroso, não identificou a inconveniência na inserção de 
orientação sexual nas escolas, entretanto, mesmo não examinando os efeitos 
psicológicos relacionados a pouca idade dos alunos diante destes temas, em 
sua negativa prejulgou que a prática da doutrinação, influência na sexualidade 
ou introdução de práticas sexuais podem contrapor ao objetivo das diretrizes 
educacionais. 
 

"Por óbvio, tratar de tais temas não implica pretender influenciar os 
alunos, praticar doutrinação sobre o assunto ou introduzir práticas 
sexuais." (Min. Luiz Roberto Barroso, ADPF nº 461, STF). 
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Justamente estas atitudes perniciosas citadas pelo Min. Barroso que a 
presente matéria pretende coibir, uma vez que, a ressonância dos embates 
relacionados a gênero e a sexualidade chegaram indiscriminadamente às 
escolas de todo o país. Logo, não se trata de impedir o emprego de orientação 
sexual nas unidades de ensino, mas repelir sua introdução por quem pretende 
tirar proveito da vulnerabilidade intelectual das crianças para adestra-las 
pretensiosamente de maneira antidemocrática e contrária a vontade dos seus 
progenitores. 
 
A infância é uma fase marcada pelo gradual conhecimento do universo adulto 
e, ao vivenciar a sexualidade precocemente, a criança antecipa as fases do 
desenvolvimento biológico normal, podendo levá-la à busca pelo prazer de 
modo patológico, sem consciência e responsabilidade. Além de outros danos à 
sua formação moral e psicológica, somados ao infortúnio de ver a infância, e 
toda a sua inocência, ingenuidade e naturalidade, morrer. 
 
Assim, com a aprovação deste projeto, ficará assegurado o direito da família 
em educar seus filhos de acordo com seus princípios morais, éticos e 
religiosos, além de resguardar a integridade psicológica das crianças das 
escolas de nível infantil e fundamental, garantindo assim uma infância plena e 
sem estímulos que proporcione a erotização infantil.  
 
Portanto, submetemos o presente Projeto de lei à elevada apreciação, na 
certeza de poder contar com o apoio de meus nobres Pares para a aprovação 
da presente proposição 
 

 

O Projeto foi protocolado no dia 14/11/2017 e lido no expediente da Sessão 

Ordinária do dia 20/11/2017. Não consta, nos autos, até o presente momento, notícia 

da publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL, medida que não pode 

ser dispensada, nos termos do art. 149 do Regimento Interno da ALES (Resolução no. 

2.700/2009).  

A Diretoria de Redação juntou o estudo de técnica legislativa da fl. 09, 

ofertando sugestões apenas no tocante à redação proposta, sem alteração substancial 

no projeto de lei. 

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Diretora, à fl. 02, proferiu o 

despacho denegatório, com fulcro no artigo 143, inciso VIII , do Regimento Interno 

(Resolução nº 2.700/2009), no qual inadmitiu a tramitação da proposição; entendendo, 

a priori, existir manifesta inconstitucionalidade. 
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Em seguida, deferiu-se o pedido de recurso à Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação, nos termos do artigo 143, parágrafo único, do 

Regimento Interno. 

Por fim, a propositura recebeu encaminhamento para esta Procuradoria 

Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei Complementar 

Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento Interno da ALES 

(Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-nos examiná-la e oferecer 

parecer técnico. 

É o relatório. 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

2.1. 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. 

Relativamente à iniciativa da matéria, a Mesa Diretora proferiu o despacho 

denegatório, entendendo que o projeto afrontava a Constituição Estadual, no seu art. 

63, parágrafo único, incisos III e VI, que trata da iniciativa privativa do Governador de 
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Estado para a apresentação de Projeto de Lei que disponha sobre organização 

administrativa e atribuições de órgãos ou Secretarias de Estado. Confira, 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. 

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. 

 

A regra da Constituição Estadual, por sua vez, está em sintonia com a 

Constituição Federal, que prevê a iniciativa privativa do Presidente da República para 

deflagrar o processo legislativo de criação de órgãos e Ministérios (art. 61, § 1°, inciso 

II, alínea e, da CF), bem como possibilita a edição de decreto executivo autônomo para 

a organização administrativa (art. 84, inciso VI, alínea a, da CF). 

Contudo, a nosso ver, o projeto em apreço é formalmente inconstitucional; 

mas esbarra, primeiramente, na ausência de competência do Estado para dispor sobre 

a matéria. 

Como já ressaltado anteriormente, o projeto em análise visa a proibir, nas 

escolas públicas de nível infantil e fundamental do Estado do Espírito Santo, a 

influência à sexualidade dos alunos, a introduzir práticas sexuais ou a praticar 

doutrinação sobre gênero. 

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). 
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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).1 2 

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, 

preencher os vazios da lei federal, a fim de afeiçoá-las às peculiaridades locais (art. 24, 

§ 2º da CF).3 

A despeito do grande número de trabalhos doutrinários sobre o tema, a 

compreensão do que sejam normas gerais continua nebulosa, ante a dificuldade de se 

fornecer uma definição que, nos casos concretos, confira ao aplicador do Direito total 

segurança na classificação, como gerais, das normas constantes de legislação editada 

pelo Congresso Nacional, com base na competência para expedir normas dessa 

natureza.  

Em estudo sobre competência legislativa para tratar de normas gerais, 

RESENDE4 afirma que, na determinação do conceito constitucional de norma geral, 

nem sempre o grau de abstração com que a matéria é disciplinada será um critério 

adequado, devendo-se atentar para a existência de razões motivadoras do 

                                                 
1
 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

(...) 
XXIV - diretrizes e bases da educação nacional; 
 
2
 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

(...) 
IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação; 
 
3
 Art. 24, § 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. 

 
4
 REZENDE, R. M. Normas Gerais Revisitadas: A Competência Legislativa em Matéria Ambiental. Brasília: Núcleo de Estudos e 

Pesquisas/CONLEG/Senado, fevereiro/2013 (Texto para Discussão n
o
. 121). 
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estabelecimento de uma disciplina uniforme, ainda que o objeto seja regulado de forma 

minuciosa. Bem por isso, Luís Roberto Barroso afirma que, no exercício da 

competência para editar normas gerais sobre meio ambiente, cabe à União não apenas 

instituir linhas orientadoras para a atividade legislativa dos Estados, mas também 

dispor diretamente sobre as matérias que exijam logicamente a instituição de 

regramento uniforme, pois, no caso de atividades que devam ser desenvolvidas 

nacionalmente, de forma contínua e interligada, as exigências impostas pelo Poder 

Público em matéria ambiental devem ser naturalmente homogêneas. 

Com efeito, constitui elemento conceitual das normas gerais o âmbito 

nacional de sua vigência, a sua aplicação uniforme em todo o território brasileiro. A 

própria expressão “norma geral” aponta para o seu alcance nacional, contrapondo-se o 

geral ao parcial, ao particular ou peculiar. Em sede de competência concorrente, 

normas destinadas especificamente a regular realidades verificáveis apenas em âmbito 

local ou regional devem ser obra do legislador estadual. 

Assim, por conta da necessidade de aplicação uniforme em nível nacional, 

em face do tratamento igualitário aos estudantes de escolas públicas e privadas de 

todo o território nacional, o assunto deve ser disciplinado em lei federal. 

Em casos análogos, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

 

CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA 
EDUCAÇÃO. LEI 9.394, DE 1996. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 
CONCORRENTE: CF, ART. 24. COMPETÊNCIA ESTADUAL 
CONCORRENTE NÃO-CUMULATIVA OU SUPLEMENTAR E COMPETÊNCIA 
CONCORRENTE ESTADUAL CUMULATIVA. I. - O art. 24 da CF compreende 
competência estadual concorrente não-cumulativa ou suplementar (art. 
24, § 2º) e competência estadual concorrente cumulativa (art. 24, § 3º). Na 
primeira hipótese, existente a lei federal de normas gerais (art. 24, § 1º), 
poderão os Estados e o DF, no uso da competência suplementar, 
preencher os vazios da lei federal de normas gerais, a fim de afeiçoá-la às 
peculiaridades locais (art. 24, § 2º); na segunda hipótese, poderão os 
Estados e o DF, inexistente a lei federal de normas gerais, exercer a 
competência legislativa plena "para atender a suas peculiaridades" (art. 24, § 
3º). Sobrevindo a lei federal de normas gerais, suspende esta a eficácia da lei 
estadual, no que lhe for contrário (art. 24, § 4º). II. - A Lei 10.860, de 
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31.8.2001, do Estado de São Paulo foi além da competência estadual 
concorrente não-cumulativa e cumulativa, pelo que afrontou a 
Constituição Federal, art. 22, XXIV, e art. 24, IX, § 2º e § 3º. III. - Ação direta 
de inconstitucionalidade julgada procedente, declarada a 
inconstitucionalidade da Lei 10.860/2001 do Estado de São Paulo.

5
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI DISTRITAL QUE 
DISPÕE SOBRE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO 
CURSO E QUE AUTORIZA O FORNECIMENTO DE HISTÓRICO ESCOLAR 
PARA ALUNOS DA TERCEIRA SÉRIE DO ENSINO MÉDIO QUE 
COMPROVAREM APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA INGRESSO EM 
CURSO DE NÍVEL SUPERIOR - LEI DISTRITAL QUE USURPA 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA OUTORGADA À UNIÃO FEDERAL PELA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DAS 
LACUNAS PREENCHÍVEIS - NORMA DESTITUÍDA DO NECESSÁRIO 
COEFICIENTE DE RAZOABILIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE - ATIVIDADE LEGISLATIVA EXERCIDA COM 
DESVIO DE PODER - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 
DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR COM EFICÁCIA "EX TUNC". A 
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA, QUANDO PRATICADA 
POR QUALQUER DAS PESSOAS ESTATAIS, QUALIFICA-SE COMO ATO 
DE TRANSGRESSÃO CONSTITUCIONAL. - A Constituição da República, nas 
hipóteses de competência concorrente (CF, art. 24), estabeleceu verdadeira 
situação de condomínio legislativo entre a União Federal, os Estados-membros 
e o Distrito Federal (RAUL MACHADO HORTA, "Estudos de Direito 
Constitucional", p. 366, item n. 2, 1995, Del Rey), daí resultando clara 
repartição vertical de competências normativas entre essas pessoas estatais, 
cabendo, à União, estabelecer normas gerais (CF, art. 24, § 1º), e, aos 
Estados-membros e ao Distrito Federal, exercer competência suplementar (CF, 
art. 24, § 2º). - A Carta Política, por sua vez, ao instituir um sistema de 
condomínio legislativo nas matérias taxativamente indicadas no seu art. 24 - 
dentre as quais avulta, por sua importância, aquela concernente ao ensino (art. 
24, IX) -, deferiu ao Estado-membro e ao Distrito Federal, em "inexistindo lei 
federal sobre normas gerais", a possibilidade de exercer a competência 
legislativa plena, desde que "para atender a suas peculiaridades" (art. 24, § 3º). 
- Os Estados-membros e o Distrito Federal não podem, mediante 
legislação autônoma, agindo "ultra vires", transgredir a legislação 
fundamental ou de princípios que a União Federal fez editar no 
desempenho legítimo de sua competência constitucional e de cujo 
exercício deriva o poder de fixar, validamente, diretrizes e bases gerais 
pertinentes a determinada matéria (educação e ensino, na espécie). - 
Considerações doutrinárias em torno da questão pertinente às lacunas 
preenchíveis. TODOS OS ATOS EMANADOS DO PODER PÚBLICO ESTÃO 
NECESSARIAMENTE SUJEITOS, PARA EFEITO DE SUA VALIDADE 
MATERIAL, À INDECLINÁVEL OBSERVÂNCIA DE PADRÕES MÍNIMOS DE 
RAZOABILIDADE. - As normas legais devem observar, no processo de sua 
formulação, critérios de razoabilidade que guardem estrita consonância com os 
padrões fundados no princípio da proporcionalidade, pois todos os atos 
emanados do Poder Público devem ajustar-se à cláusula que consagra, em 
sua dimensão material, o princípio do "substantive due process of law". Lei 
Distrital que, no caso, não observa padrões mínimos de razoabilidade. A 

                                                 
5
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EXIGÊNCIA DE RAZOABILIDADE QUALIFICA-SE COMO PARÂMETRO DE 
AFERIÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DOS ATOS ESTATAIS. 
- A exigência de razoabilidade - que visa a inibir e a neutralizar eventuais 
abusos do Poder Público, notadamente no desempenho de suas funções 
normativas - atua, enquanto categoria fundamental de limitação dos excessos 
emanados do Estado, como verdadeiro parâmetro de aferição da 
constitucionalidade material dos atos estatais. APLICABILIDADE DA TEORIA 
DO DESVIO DE PODER AO PLANO DAS ATIVIDADES NORMATIVAS DO 
ESTADO. - A teoria do desvio de poder, quando aplicada ao plano das 
atividades legislativas, permite que se contenham eventuais excessos 
decorrentes do exercício imoderado e arbitrário da competência institucional 
outorgada ao Poder Público, pois o Estado não pode, no desempenho de suas 
atribuições, dar causa à instauração de situações normativas que 
comprometam e afetem os fins que regem a prática da função de legislar. A 
EFICÁCIA EX TUNC DA MEDIDA CAUTELAR NÃO SE PRESUME, POIS 
DEPENDE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONSTANTE DA DECISÃO 
QUE A DEFERE, EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. - A 
medida cautelar, em sede de fiscalização normativa abstrata, reveste-se, 
ordinariamente, de eficácia "ex nunc", "operando, portanto, a partir do momento 
em que o Supremo Tribunal Federal a defere" (RTJ 124/80). 
Excepcionalmente, no entanto, e para que não se frustrem os seus objetivos, a 
medida cautelar poderá projetar-se com eficácia "ex tunc", com conseqüente 
repercussão sobre situações pretéritas (RTJ 138/86), retroagindo os seus 
efeitos ao próprio momento em que editado o ato normativo por ela alcançado. 
Para que se outorgue eficácia "ex tunc" ao provimento cautelar, em sede de 
fiscalização concentrada de constitucionalidade, impõe-se que o Supremo 
Tribunal Federal expressamente assim o determine, na decisão que conceder 
essa medida extraordinária (RTJ 164/506-509, 508, Rel. Min. CELSO DE 
MELLO). Situação excepcional que se verifica no caso ora em exame, apta a 
justificar a outorga de provimento cautelar com eficácia "ex tunc".

6
 

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO 
DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU 
REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. 
JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA 
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 
2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. 
CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do 
objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o 
cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores 
da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É 
constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos 
professores do ensino médio com base no vencimento, e não na 
remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas 
gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação 
básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema 
educacional e de valorização profissional, e não apenas como 
instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a 
norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga 
horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades 

                                                 
6
 STF. ADI 2667 MC, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/06/2002, DJ 12-03-2004 PP-00036 

EMENT VOL-02143-02 PP-00275 

Identificador: 33003300340030003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

PROJETO DE LEI Nº 432/2017 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

11 

 

extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda 
de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.

7
 (original 

sem destaque) 

 

Nesse sentido, o art. 9º, inciso IV, da Lei nº 9.394/1996, prevê a 

competência da União para estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino 

fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, 

de modo a assegurar a formação básica comum, justamente com o objetivo de 

proporcionar uma uniformidade na educação em todo país.8 

Por tal motivo, as normas acerca da Educação são elaboradas por meio de 

um planejamento, o qual começa pelo Plano Nacional de Educação que norteará os 

Planos Estaduais de Educação. 

Neste aspecto, o cronograma das atividades escolares não é algo que pode 

ser traçado ou alterado sem haver um maior aprofundamento, antes precisa estar em 

consonância com as normas jurídicas sobre o assunto e, muitas vezes, tem origem em 

estudo proposto por equipe pedagógica. 

Por outro lado, o projeto ainda adentra a regime jurídico dos servidores 

públicos, ao estabelecer a penalidade prevista no art. 3º, motivo pelo qual está eivado 

também de inconstitucionalidade formal subjetiva, por afrontar o art. 63, parágrafo 

único, inciso III, da Constituição Estadual. 

                                                 

7
 STF. ADI 4167, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 

PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220- PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83. 
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Logo, apesar da louvável a iniciativa do ilustre Deputado Estadual, não há 

como deixar de anuir quanto à inconstitucionalidade formal de todo o projeto de lei em 

análise, por vício de incompetência legislativa e vício de iniciativa; pois, embora 

disponha sobre a matéria Educação, a qual está inserta na competência concorrente 

do art. 24, inciso IX, da Constituição Federal, o assunto é alvo de regulamentação pela 

União e Estados, por meio dos seus Planos de Educação, além de invadir a 

competência de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 63, 

parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual. 

Deixa-se de analisar os demais aspectos do projeto de lei, com espeque no 

art. 9º, § 5º, do Ato n. 2517/2008.  

 

3.  CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opinamos pela INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

do Projeto de Lei nº 432/2017, de autoria do Exmo. Deputado Euclério Sampaio, e, por 

conseguinte, pela MANUTENÇÃO DO DESPACHO DENEGATÓRIO do 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Diretora, não devendo o projeto seguir sua 

regular tramitação nesta Casa de Leis, nos termos da fundamentação supra. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 05 de dezembro de 2017. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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