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Projeto de Lei n.º: 559/2019 

Autor (a): Deputado Luciano Machado 

Assunto: Obriga as Escolas Públicas e Privadas, no âmbito do Estado do Espírito 

Santo, a disponibilizar cadeiras em locais determinados aos portadores de Transtorno 

de Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

O nobre proponente apresentou o referido Projeto de Lei com intenção de 

obrigar as Escolas Públicas e Privadas, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a 

disponibilizar cadeiras em locais determinados aos portadores de Transtorno de Déficit 

de Atenção com Hiperatividade – TDAH. 

 

O Presidente da Mesa Diretora proferiu despacho denegatório da 

Presidência, nos termos do artigo 23, inciso II, alínea “c”, combinado com o artigo 143, 

inciso VIII, do Regimento Interno, mediante o qual inadmitiu a tramitação, por 

considerar a proposição manifestamente inconstitucional, por infringência aos artigos 

63, parágrafo único, III e VI e 91, I da Constituição Estadual. 

 

A procuradora designada emitiu parecer técnico jurídico pela 

constitucionalidade da matéria e consequente rejeição do despacho denegatório, uma 

vez que o Estado 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) 

 

Ressalta-se também que a matéria objeto da presente proposição não está 

entre aquelas em que as Constituições Federal e Estadual estabeleçam como de 

iniciativa privativa de determinada autoridade. Logo, ao ser proposto por parlamentar, 

o Projeto de Lei está em sintonia com a Constituição Estadual. 
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Por fim, como bem pontuou a douta procuradora designada cabe ao poder 

público, inclusive ao Poder Legislativo, zelar pela efetivação dos Direitos 

Fundamentais, como é o caso do Direito à Educação, por se tratar de um Direito 

Social, previsto no art. 6º, caput, da Constituição Federal, desde que não crie órgãos 

ou modifique a estrutura organizacional do Poder Executivo, o que é vedado pelos art. 

61, § 1º, inc. II, alínea e, e art. 84, inc. VI, alínea a, ambos da Constituição Federal. 

 

Por me perfilhar ao entendimento da procuradora designada, opino pelo 

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico nos seus fundamentos, com a 

consequente REJEIÇÃO DO DESPACHO DENEGATÓRIO, com a adoção da emenda 

apresentada. 

 

Vitória/ES, 07 de agosto de 2019. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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