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Projeto de Lei nº: 75/2018  

Autor (a): Deputada Raquel Lessa 

Assunto: Torna obrigatória a inscrição do grupo sanguíneo e do fator RH nas fichas 

escolares dos alunos das redes públicas e particular de ensino do Estado. 

 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

 

A deputada proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre 

intenção de tornar obrigatória a inscrição do grupo sanguíneo e do fator RH nas fichas 

escolares dos alunos das redes públicas e particular de ensino do Estado. 

 

A Mesa Diretora proferiu despacho denegatório, no qual inadmitiu a 

tramitação por infringência ao art. 63, paragrafo único, incisos III e VI da Constituição 

Estadual. 

 

O procurador designado emitiu parecer técnico jurídico pela 

inconstitucionalidade da propositura e consequente manutenção do despacho 

denegatório, uma vez que o projeto de lei impõe iniciativas e ações da administração 

pública, sem as quais o projeto de lei é inócuo, em nítida violação aos comandos 

constitucionais do princípio da reserva da administração do poder executivo, corolário 

do princípio da separação dos poderes e pilar do estado democrático de direito.  

 

A matéria disciplinada pela lei impugnada encontra-se no âmbito da 

atividade administrativa, cuja organização, funcionamento e direção superior cabe ao 

Chefe do Executivo, com auxílio dos Secretários. 
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Não se trata, evidentemente, de atividade sujeita a disciplina legislativa. 

Logo, o Poder Legislativo não pode através de lei ocupar-se da administração, sob 

pena de se permitir que o legislador administre invadindo área privativa do Poder 

Executivo. 

 

Por me perfilhar ao entendimento da Mesa Diretora e do procurador 

designado, opino pelo ACOLHIMENTO do parecer técnico jurídico, pela 

MANUTENÇÃO DO DESPACHO DENEGATÓRIO DA MESA DIRETORA nos seus 

fundamentos exarados. 

 

Vitória 10 de abril de 2018. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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