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Projeto de Lei nº 587/2021 
Autora: Deputada Iriny Lopes 
Assunto: “dispõe sobre a inclusão da matéria 
de estudo crítico "educomunicação - leitura e 
educação para as mídias" nas grades 
curriculares dos ensinos fundamental e médio 
nas escolas públicas e privadas da rede de 
ensino estadual.” 
  

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral,  

A Deputada proponente apresentou o referido Projeto de Lei nº 587/2021 com a nobre 
intenção de determinar que seja incluída a matéria de estudo crítico "Educomunicação - 
Leitura e Educação para as Mídias" nas grades curriculares dos ensinos fundamental e médio 
nas escolas públicas e privadas da rede de ensino do Estado do Espírito Santo, seguindo os 
termos já previstos na Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Nesta linha, a proposição em 
comento determina que o Poder Executivo Estadual irá regulamentar esta pretensa “Lei”, no 
que couber, no prazo de 90 dias de sua publicação. Por fim, dispensa prazo de vacatio legis 
para a hipótese de início de sua vigência. 

 

A Procuradora designada emitiu consubstanciado parecer técnico jurídico pela 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL insanável do Projeto de Lei nº 587/2021, pois detectou no 
mesmo, infringência quanto competência legislativa concorrente da União em uniformizar – 
via norma geral – a grade curricular de matérias educacionais do ensino público e privado (art. 
24, inciso IX, e §1º, da Constituição Federal) é objeto de regulamentação da União e dos 
Estados Membros, por meio dos seus Planos de Educação. Em tempo, registramos que a 
Procuradora carregou a sua fundamentação com adequada jurisprudência e legislação.  

Ex positis, por me perfilhar ao entendimento da Procuradora designada, opino pelo 
ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico por ela exarado (fls. 19 a 27 dos autos). 

 

Vitória (ES), 10 de novembro de 2021. 

  

Procurador Gustavo Merçon 
Subcoordenador da Setorial Legislativa 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320030003100380037003A00540052004100, Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas 

Brasileira - ICP - Brasil.
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