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EMENTA: 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. 

 

1.  RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei n° 559/2019, de autoria do Exmo. Deputado 

Estadual Luciano Machado, tem por objetivo tornar obrigatório nas 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, além de prever e prover na organização das classes, flexibilizações e 

adaptações curriculares que considerem o significado prático e instrumental dos 

conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados e 

processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos que apresentam 

necessidades educacionais especiais, em consonância com o projeto pedagógico da 

Escola, respeitando a frequência obrigatória, nos seguintes termos: 

Art. 1º As unidades escolares públicas e privadas, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo, ficam obrigadas a disponibilizar em suas salas de aula, 
assentos na primeira fila aos alunos com Transtorno de Déficit de Atenção 
com Hiperatividade – TDAH assegurando seu posicionamento afastado de 
janelas, cartazes e outros elementos possíveis potenciais de distração.  
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Art. 2º Para o atendimento ao Art. 1º será necessário a apresentação, por 
parte dos pais ou responsáveis pelo aluno, de laudo neurológico 
comprovante de TDAH, no momento da efetivação da matrícula ou 
rematrícula. 

Parágrafo Único: O aluno diagnosticado por neurologista com TDAH, tem 
direito a realizar atividades e provas durante o ano letivo em local 
diferenciado e com maior tempo para sua realização.  

Art. 3º As Escolas da rede pública e privada, deverão prever e prover na 
organização das suas classes, flexibilizações e adaptações curriculares que 
considerem o significado prático e instrumental dos conteúdos básicos, 
metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados e processos de 
avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos que apresentam 
necessidades educacionais especiais, em consonância com o projeto 
pedagógico da Escola, respeitando a frequência obrigatória.  

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Na justificativa, o autor argumenta (fl. 03): 

A instituição escolar tem um papel fundamental na sociedade, pois busca 
promover a formação e socialização dos alunos e por isso é de suma 
importância garantir a inserção de todos dos alunos, inclusive aqueles com 
Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH.  

Dentre os aspectos legais que buscam garantir e assegurar esta inserção 
de alunos com necessidades educacionais especiais está a Lei nº 9.394/96 
que traz as Diretrizes Básicas para a Educação (LDB), que em seu Capítulo 
V trata e especifica o direito do aluno com necessidades educacionais 
especiais e o dever da instituição escolar em assegurar a adequação no 
processo de ensino.  

Sabe-se que as crianças com TDAH são capazes perfeitamente capazes de 
absorver os ensinamentos ministrados em sala de aula, mas tem 
dificuldades de concentração na escola devido ao impacto que os sintomas 
têm sobre o bom desempenho nas atividades. Assim, compreende-se a 
importância de adaptações e adequações das salas de aula, dos materiais 
didáticos, além da postura do professor e de sua prática pedagógica.  

Arrumar a sala de modo a haver bom acesso de todos ao espaço deve ser 
uma preocupação para atender as necessidades especificas desses alunos, 
de modo que favoreça, ao máximo, sua participação total na dinâmica da 
aula.  

Por isso é de fundamental importância que a escola esteja preparada para 
perceber estes alunos, uma vez que atualmente há uma luta para a inclusão 
de alunos com necessidades especiais.  

Sendo assim, espero poder contar com o apoio dos meus nobres pares para 
a aprovação deste projeto de lei. 

 

O Projeto foi protocolado no dia 09/07/2019 e lido no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 10/07/2019. Não consta, nos autos, até o presente 

momento, notícia da publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL, 
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medida que não pode ser dispensada, nos termos do art. 149 do Regimento Interno 

da ALES (Resolução no. 2.700/2009), tampouco estudo técnico elaborado pela 

Diretoria de Redação.   

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Diretora, à fl. 07, 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. 

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. 

A Procuradoria da Casa manifestou-se pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei nº. 559/2019, desde 

que adotada a emenda substitutiva sugerida, nos termos do parecer técnico das fls. 

13/24, e da manifestação do Coordenador da setorial legislativa (fls. 27/28) e 

Procurador-Geral (fl. 30).  

O presente projeto veio a esta Comissão para exame e parecer, na forma 

do disposto no art. 41, inciso I, do Regimento Interno da ALES (Resolução nº 

2.700/09). 

É o relatório. 

 

2.   PARECER DO RELATOR 

 

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. 
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Em outras palavras, esta primeira análise se limita a apontar a existência 

de eventuais vícios formais a macular o futuro ato normativo singularmente 

considerado, sem adentrar o seu conteúdo, em razão da inobservância dos 

pressupostos e procedimentos relativos à formação da lei. 

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 anteriormente, o projeto em apreço tem por finalidade 

tornar obrigatório nas 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, além de prever e prover na 

organização das classes, flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o 

significado prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e 

recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados ao 

desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, 

em consonância com o projeto pedagógico da Escola, respeitando a frequência 

obrigatória. 

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 

                                                 
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; 
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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 

Em pesquisa realizada nesta data, não encontramos na legislação federal 

qualquer norma que contemple a inclusão do aluno com Transtorno de Déficit de 

Atenção com Hiperatividade – TDAH. O que existe, no momento, é apenas um 

projeto de lei, que está tramitando no Congresso Nacional, mas que ainda não foi 

aprovado (PL nº 3.519/2019 - Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de 

Lei do Senado nº 402, de 2008).4 

O Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH não é 

considerado pela ciência como sendo uma deficiência, e sim uma disfunção.  

Deficiência é “toda perda ou anomalia de uma estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de 

atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano” (art. 3º, inciso I, 

do Decreto Federal nº 3.298/99). 

Já a disfunção significa “que não funciona corretamente; cuja função se 

apresenta prejudicada”.5 

A pessoa com TDAH é disfuncional, ou seja, tem mais dificuldade para 

realizar determinadas tarefas, mas não é incapaz, portanto, não é considerada 

deficiente, motivo pelo qual não é alcançada pelas leis que resguardam os direitos 

destes. 

                                                 
3
 Art. 24, § 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. 

4 
Pesquisa em 02/08/2019 no sítio: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137302 

5
 
5 
Pesquisa em 02/08/2019 no sítio: https://www.dicio.com.br/disfuncao/ 
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Logo, em razão da ausência de lei federal sobre o assunto, o Estado pode 

exercer, no caso, a competência legislativa plena. 

Superada a questão da competência legislativa, passa-se à análise da 

inconstitucionalidade formal propriamente dita, que decorre da inobservância do 

devido processo legislativo. Neste ponto, deve-se verificar se existe vício no 

procedimento de elaboração da norma, seja na fase de iniciativa (vício formal 

subjetivo), seja em fases posteriores (vício formal objetivo).  

Analisando o aspecto da inconstitucionalidade formal subjetiva, isto é, 

da iniciativa para deflagrar o presente projeto de lei, 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, e art. 91, inciso I, que tratam da 

iniciativa privativa do Governador de Estado para a apresentação de Projeto de Lei 

que disponha sobre organização administrativa e atribuições de órgãos ou 

Secretarias de Estado, bem como do exercício, com auxílio dos Secretários de 

Estado, da direção superior da administração estadual. 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 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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Nesse sentido, deve-se ressaltar que as hipóteses constitucionais de 

iniciativa privativa formam um rol taxativo. Configuram a exceção, devendo, portanto, 

serem interpretadas de forma restritiva, sob pena de se esvaziar a atividade 

legislativa das Assembleias. Essa é a posição pacificada do Supremo Tribunal 

Federal, verbis:  

A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume 
e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que, por implicar 
limitação ao poder de instauração do processo legislativo, deve 
necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca.

6
 

 

Esse entendimento também pode ser defendido se levarmos em 

consideração que 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. 7 

Após as reflexões supra, conclui-se que o projeto em apreço não contém 

vício formal subjetivo, sendo de iniciativa de deputado, e versando sobre matéria 

que não é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 63, parágrafo 

único da Constituição Estadual). Portanto, apresentar-se-á plenamente possível que 

o Deputado Estadual proponente inicie o presente processo legislativo nos 

termos do disposto no art. 61 da CRFB/1988 e, por simetria, no art. 63 da CE/1989.  

                                                 
6
 STF, Pleno, ADI-MC nº 724/RS, Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 27.4.2001. 

7
 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: 

(...) 

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; 
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Constatada a competência legislativa do Estado do Espírito Santo e a 

iniciativa parlamentar para apresentar o presente Projeto de Lei, não há falar em 

vício de inconstitucionalidade formal orgânica e em vício formal subjetivo. 

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. 

Em relação ao processo de votação, a proposição deverá ser discutida e 

votada em um único turno, exigindo, para sua aprovação, o quórum de maioria 

simples de votos dos membros da Casa em processo de votação simbólica, em 

consonância com o disposto no art. 1508 c/c art. 1949 e inciso I do art. 20010, todos 

do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

Ainda de acordo com as normas regimentais da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, deve o projeto de lei observar o regime de tramitação 

ordinário, conforme estabelece o inciso II do art. 14811 da Resolução nº. 

2.700/2009. 

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

inconstitucionalidade formal no Projeto de Lei em apreço. 

 

2.2. 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 Estadual. Trata-se, assim, de averiguar se o conteúdo do ato normativo 

está em consonância com as regras e princípios constitucionais. 

                                                 
8
 Art. 150. Salvo as propostas de emenda constitucional, que são sujeitas a dois turnos de discussão e votação, os demais 

projetos sofrerão uma discussão e uma votação. 
9
 Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão tomadas por maioria dos votos, presente, no mínimo, a 

maioria absoluta dos Deputados. 
10

 Art. 200. São dois os processos de votação: 
I - simbólico; e 
11

 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: 
II - ordinária; 
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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. 

Logo, não há falar 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. 

Ao contrário, a Constituição Federal estabelece o direito à educação como 

um Direito Social (art. 6º, caput). 

E ainda, a Constituição Federal assegura, in verbis: 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 
 
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
(...) 
(original sem destaque) 
 

Nesse sentido, todo aluno deve receber do estabelecimento de ensino e 

de toda sociedade o atendimento necessário para que possa se apropriar do 

conhecimento, desenvolvendo-se com dignidade, e adquirindo a qualificação 

adequada. Portanto, deve ser garantida aos alunos com TDAH a didática de que 

necessitam para se desenvolver, assim como aos demais estudantes. 

Da mesma forma, as escolas privadas, ao assumirem a função de educar, 

prestam um serviço público, não estando, por esse motivo, desvinculadas das 

diretrizes normativas da educação, uma vez que a autonomia privada, nesse caso, 

possui limitações. 

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. 
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2.3. 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). 

 

2.4. DA TÉCNICA LEGISLATIVA  

No que se refere à técnica legislativa, o Ato nº 964/2018, em seu art. 16, 

inciso III, determina a verificação do atendimento aos preceitos da Lei Complementar 

Federal nº 95/1998 e suas alterações. 

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

porquanto o projeto de lei 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, ainda, as normas do art. 4º da LC nº 95/1998, pois a epígrafe 

foi grafada em caracteres maiúsculos, contém identificação numérica singular e está 

formada pelo título designativo da espécie normativa e pelo número respectivo e 

ano, e do art. 6º, porquanto o preâmbulo indica o órgão competente para a prática 

do ato. 

Também foram observadas as regras do art. 7º da LC nº 95/1998, pois o 

primeiro artigo do texto indica o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, a 

matéria tratada não está disciplinada em outro diploma normativo, a proposição não 
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contém matéria estranha ao seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, 

pertinência ou conexão, o âmbito de aplicação da lei está estabelecido de forma tão 

específica quanto o possibilite o conhecimento técnico ou científico da área 

respectiva, e o mesmo assunto não está sendo disciplinado por mais de uma lei.  

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, e o único parágrafo está representado pela expressão "parágrafo 

único" por extenso. 

Com relação ao art. 11, faremos no momento oportuno uma emenda 

substitutiva a fim de tornar as disposições do projeto mais claras.12 

Pelas razões acima aduzidas, recomendamos aos nobres pares desta 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

 

 

 

                                                 
12

 Emenda Substitutiva n° 1 ao Projeto de Lei n° 559/2019: 

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, e dá outras providências.  

Art. 1º As unidades escolares públicas e privadas, no âmbito do Estado do Espírito Santo, ficam obrigadas a disponibilizar em 
suas salas de aula, assentos na primeira fila aos alunos com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH 
assegurando seu posicionamento afastado de janelas, cartazes e outros elementos possíveis potenciais de distração. 

Parágrafo Único. O aluno diagnosticado com TDAH tem direito a realizar as atividades e provas durante o ano letivo em local 
diferenciado e com maior tempo para a sua realização. 

Art. 2º Para o atendimento ao Art. 1º será necessária a apresentação, por parte dos pais ou responsáveis pelo aluno, de laudo 
médico comprovante de TDAH, no momento da efetivação da matrícula ou rematrícula.  

Art. 3º As unidades escolares públicas e privadas, no âmbito do Estado do Espírito Santo, ficam obrigadas a ministrar 
metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados que considerem as necessidades especiais dos alunos com TDAH, 
em consonância com o projeto pedagógico da Escola e da Secretaria de Educação, respeitando a frequência obrigatória.  

Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação oficial. 
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PARECER Nº ________/2019 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO, na forma do art. 41, inc. I, do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa, é pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA 

TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei nº. 559/2019, de autoria do Exmo. 

Deputado Luciano Machado, e, por conseguinte, pela REJEIÇÃO do despacho 

denegatório do Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Diretora. 

Plenário Rui Barbosa, em         de                         de 2019. 

____________________________________________ Presidente 

____________________________________________Relator 

____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 
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