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DIRETORIA DA PROCURADORIA 
P A R E C E R T É C N I C O 

 

PROJETO DE LEI Nº 73/2020 
Autor: Deputado TORINO MARQUES.   
Ementa: “Veda a transferência e 
remanejamento de vagas sem 
anuência dos pais em creches e 
escolas públicas no Estado do Espírito 
Santo para as pessoas com TDAH, 
Dislexia e TEA”. 
  

 

 

I – RELATÓRIO 
 

 
Trata-se do Projeto de Lei nº 73/2020, de iniciativa do Senhor 

Deputado Torino Marques, que tem como ementa: “Vedar a 

transferência e remanejamento de vagas sem anuência dos pais em 

creches e escolas públicas no Estado do Espírito Santo para as pessoas 

com TDAH, Dislexia e TEA”. 

                                             

A matéria foi protocolada em 29 de janeiro de 2020, lida no expediente 

da Sessão Ordinária do dia 04 de fevereiro de 2020, e devolvida ao autor 

com base no artigo 143, inciso VIII, do Regimento Interno, por 

infringência aos artigos 63, parágrafo único, incisos III e VI, e 91, inciso I 

da Constituição Estadual.  

 

O Autor interpôs recurso à Comissão de Constituição e Justiça e 

Redação, o que foi deferido em 04 de fevereiro de 2020, para sua regular 

tramitação. 
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Ato contínuo, o projeto veio a esta Procuradoria para exame e parecer na 

forma do disposto no art. 121 do Regimento Interno (Resolução n° 

2.700/09). 

 

É relatório. 

 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

 
 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA JURIDICIDADE, CONSTITUCIONALIDADE 

E LEGALIDADE E TECNICA LEGILATIVA. 

 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 73/2020, de iniciativa do Senhor 

Deputado Torino Marques, que tem como ementa: Vedar a 

transferência e remanejamento de vagas sem anuência dos pais em 

creches e escolas públicas no Estado do Espírito Santo para as pessoas 

com TDAH, Dislexia e TEA, vide: 

 

Art. 1º As unidades escolares públicas e privadas, no âmbito do 

Estado do Espírito Santo, ficam proibidas, quando da rematrícula, 

a transferir para outras unidades de ensino os alunos portadores 

de TDAH, Dislexia e TEA sem a prévia comunicação e anuência 

dos responsáveis, devendo priorizar a manutenção destes alunos 

na unidade em que se encontram matriculados. 

 

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Em sua justificativa o autor enfatiza que:  
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“[...]O Presente Projeto de Lei tem por finalidade assegurar a 

manutenção da atenção dada aos alunos, em geral crianças, 

com TDAH, Dislexia e TEA, na sua evolução no ensino 

escolar. A demanda surgiu porque diversas famílias que são 

responsáveis pelos alunos com TDAH, Dislexia e TEA têm 

reclamado de que no momento da rematrícula, as escolas 

públicas remanejam seus quadros de alunos e trocam estes 

alunos das unidades onde estavam matriculados. Diferente 

da atenção ao ensino dado á crianças e adolescentes ditos 

normais, os portadores de TDAH, Dislexia e TEA levam mais 

tempo para se adaptarem à metodologia, âmbito físico, e a 

rotina do meio onde está inserido. Gera extrema dificuldade 

de concentração, aprendizado em virtude da mudança do 

meio onde está inserido, piorando o quadro de aprendizado. 

Há relatos de estudantes que são de Vitória e foram 

transferidos para escolas no município de Serra. Tal medida 

é de extrema importância para evitar que haja retrocesso no 

aprendizado da criança e dificulta a atenção necessária a 

estes casos protegidos por lei federal. No Estado, já está em 

vigor a Lei nº 11.076/2019, que dispõe: “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.” Não só a metodologia e recursos didáticos são 

essenciais para atenção a estes alunos. Deve haver uma 

incessante luta para manter estas crianças dentro do âmbito 

que com muita dificuldade criaram empatia e costume. 

Qualquer alteração no universo de suas atitudes diárias leva 

enorme tempo para readaptação. É um retrocesso. Um dos 
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corolários apresentados quando da edição da Política 

Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência foi 

justamente tratamento prioritário e adequado, além de outras 

medidas definidas em lei. Por todo o exposto, temos a 

certeza de que essa nobre Casa Legislativa, apreciando o 

teor do presente Projeto e as razões que o justificam, 

apoiará e aprovará esta iniciativa. 

 

Pelo o prisma da constitucionalidade e legalidade, o Projeto de Lei ora 

analisado encontra obstáculo para tramitar normalmente, por conter vício 

de inconstitucionalidade formal. Nota-se nítida violação ao princípio da 

independência e harmonia dos poderes e ao princípio da reserva da 

administração, que é o corolário específico do Princípio da Separação 

dos Poderes (art. 2º da CF/88): “São Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. 

 

O Princípio da separação dos Poderes está bem delineado no brilhante 

voto do Ministro Sepúlveda Pertence, que abaixo colacionamos: 

 

“Processo legislativo dos Estados-Membros: absorção 

compulsória das linhas básicas do modelo constitucional federal 

entre elas, as decorrentes das normas de reserva de iniciativa das 

leis, dada a implicação com o princípio fundamental da separação 

e independência dos Poderes: jurisprudência consolidada do 

Supremo Tribunal.” (ADI 637, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 

julgamento em 25-8-04, DJ de 1º-10-04).” 

 

Verifica-se, no caso em espécie, que apesar da meritória intenção,  o 

processo legislativo encontra-se viciado quanto à iniciativa legislativa, 

tendo em vista que, ao pretender estabelecer  norma referente à 

organização da educação e da Secretaria de Educação, estaria 
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imiscuindo-se em matéria de competência do Poder Executivo, como 

veremos adiante.  

 

Assim sendo, por simetria constitucional ao art. 61, § 1°, inciso II, “a” e 

“b” da Constituição Federal, a presente Propositura invade a esfera 

privativa do Governador do Estado, prevista no art. 63, parágrafo único, 

incisos III e VI da Constituição do Estado do Espírito Santo, verbis: 

 

Constituição do Estado do Espírito Santo: 

 

“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”. 

 

Demais disso, a propositura constante no referido Projeto, fere 

substancialmente outro dispositivo da Carta Estadual, em especial o que 

prescreve o Art. 91, inciso I, a seguir descrito: 
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“Art. 91. – Compete privativamente ao Governador do 

Estado: 

 

I – exercer com auxilio dos secretários de Estado, a direção 

superior da administração estadual; 

 

Vê-se aqui, que o constituinte reservou a iniciativa de projeto de lei 

referente às atribuições dos órgãos do Poder Executivo ao chefe da 

administração pública, a quem compete o exercício da direção superior 

com o apoiamento dos Secretários de Estado. 

 

Esse posicionamento é corroborado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal 

ao longo do tempo, não havendo posição jurisprudencial consolidada que 

poderia descaracterizar a fundamentação exposta até o presente momento, 

conforme elucidam os seguintes julgados: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI ALAGONA 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.(ADI 2329, 

Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 

14/04/2010, DJe-116 DIVULG 24-06-2010 PUBLIC 25-06-2010 
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EMENT VOL-02407-01 PP-00154 LEXSTF v. 32, n. 380, 2010, 

p. 30-42 RT v. 99, n. 900, 2010, p. 143-150) (grifei e negritei). 

 

 

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 Assembléia 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. (ADI 2857, 

Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado 

em 30/08/2007, DJe-152 DIVULG 29-11-2007 PUBLIC 30-11-

2007 DJ 30-11-2007 PP-00025 EMENT VOL-02301-01 PP-

00113) (grifei e negritei). 

 

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI QUE 

ATRIBUI TAREFAS AO DETRAN/ES, DE INICIATIVA 

PARLAMENTAR: INCONSTITUCIONALIDADE. 

COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. C.F., 

art. 61, § 1º, II, e, art. 84, II e VI. Lei 7.157, de 2002, do Espírito 

Santo. I. - É de iniciativa do Chefe do Poder Executivo a 
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proposta de lei que vise a criação, estruturação e 

atribuição de órgãos da administração pública: C.F., art. 

61, § 1º, II, e, art. 84, II e VI. II. - As regras do processo 

legislativo federal, especialmente as que dizem respeito à 

iniciativa reservada, são normas de observância 

obrigatória pelos Estados-membros. III. - Precedentes do 

STF. IV. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada 

procedente. (ADI 2719, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, 

Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 25-04-2003 PP-

00032 EMENT VOL-02107-01 PP-00180) (grifei e negritei). 

 

O Supremo Tribunal Federal em sede de controle de constitucionalidade já 

afirmou seu posicionamento por reiteras vezes, conforme se verifica no 

seguinte trecho do voto da Ministra CARMEN LÚCIA: 

 

"Por tratar-se de evidente matéria de organização 

administrativa, a iniciativa do processo legislativo está 

reservada ao chefe do Poder Executivo local. Os Estados-

membros e o Distrito Federal devem obediência às regras 

de iniciativa legislativa reservada, fixadas 

constitucionalmente, sob pena de violação do modelo de 

harmônica tripartição de poderes, consagrado pelo 

constituinte originário." (ADI 1.182, Rel. Min. Eros Grau, 

julgamento em 24-11-2005, Plenário, DJ de 10-3-2006.) No 

mesmo sentido: RE 508.827-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, 

julgamento em 25-9-2012, Segunda Turma, DJE de 19-10-

2012 (grifei e negritei). 

  

Logo, fica claro que a pretensão do presente projeto, trata-se de 

competência do Poder Executivo, a quem cabe organizar e gerir tais 

questões em nosso Estado, e não ao Poder Legislativo.  
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Sendo assim, nota-se que a proposição em epígrafe, malgrado os 

elevados propósitos do seu Autor, confronta com o sistema constitucional 

de iniciativas reservadas estabelecidas pela Constituição Federal e, 

reproduzidas em nossa Lei Maior Estadual. 

 

Não há, pois, como contornar o obstáculo antedito, que assume as 

feições de uma típica inconstitucionalidade formal, cujos efeitos, não 

custa repetir, fulminam integralmente a proposição. 

 

Por fim, salienta-se que por vislumbrar a inconstitucionalidade 

formal deste projeto de lei, resta prejudicada a análise dos demais aspectos 

intrínsecos ao parecer técnico legislativo, nos temos do paragrafo único do 

art. 16 do Ato n.º 964/2018, que estabelece as normas de organização e 

funcionamento da Procuradoria - Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual n.º 287/2004), senão 

vejamos: 

 

Parágrafo único. Averiguada a inconstitucionalidade da 
proposição no exame de um dos aspectos previstos 
nos incisos do caput deste artigo, o Procurador poderá 
considerar prejudicado o exame dos demais, desde que 
não seja possível sugerir emenda visando sanear o 
vício de inconstitucionalidade apontado. 
  

São estas as considerações pertinentes na análise da 

propositura legislativa em foco. 

 

 

    III – CONCLUSÃO 
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Em face do exposto, opina-se pela INCONSTITUCIONALIDADE do 

PROJETO DE LEI Nº 73/2020, de autoria do Deputado Torino 

Marques, por existência de vício de inconstitucionalidade formal, e, 

consequentemente, pela MANUTENÇÃO DO DESPACHO DENEGATÓRIO do 

Presidente da Mesa Diretora. 

 

É como entendo. 

Assembleia Legislativa, em 19 de fevereiro de 2020. 

 

 

Sandra Maria Cuzzuol Lora  

Procuradora Adjunta  
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