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Projeto de Lei n.º: 188/2022  

Autor: Deputado Pr. Marcos Mansur 

Assunto: Institui o direito a meia-entrada para professores das redes privadas e 

públicas. 

 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

O deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre 

intenção de instituir o direito a meia-entrada para professores das redes privadas e 

públicas. 

 

O procurador designado apresentou parecer jurídico devidamente 

fundamentado pela constitucionalidade da matéria. 

 

Conforme destacado na manifestação do subscritor “a análise jurídica do 

objeto normativo do Projeto de Lei nº 188/2022 é tarefa assentada pelo Excelso 

Supremo Tribunal Federal. Vale dizer que a práxis técnica, in casu, já foi elucidada e 

percorrida pelo STF, de modo que em facilidade firma-se o diagnóstico de 

constitucionalidade da proposição ora em comento. Outrossim, frente ao Princípio da 

Federação, o seu objeto normativo repousa na competência legislativa concorrente, em 

que há a autorização constitucional para tratar de questões de 

especificidades/peculiaridades em sede de seu território”. 

 

Em sua exposição de motivos o nobre parecerista descreve: “Em boa 

observação, cabe trazer o decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

3.753 – muito bem colecionada e indicada pela Justificativa do Projeto de Lei – que 

pacifica definitivamente a questão e repele definitivamente a alegação de que matéria 

de direito civil estaria inserida no objeto multidisciplinar e que, assim, obstacularia a 

constitucionalidade de projeto de lei que visasse instituir o benefício da “meia-entrada”. 

 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340036003000360033003A00540052004100, 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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Desta forma conclui o douto procurador: “Desta forma, o Projeto de Lei nº 

188/2022 não possui qualquer correlação com esses Direitos Fundamentais, haja vista 

que não trata de ação incidente sobre os indivíduos presentes na sociedade e nem em 

relação aos seus bens (considerando que haverá aumento de tomadores de serviço e, 

consequentemente, aumento de receita final), mas somente objetiva instituir o direito a 

meia-entrada para professores das redes privadas e públicas. E, frente a isso, não ser 

incompatível com estes direitos, cabe confirmar compatibilidade da pretensa norma 

com esta ordem constitucional”. 

 

Por me perfilhar ao entendimento do procurador designado, sugiro o 

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico, conforme os fundamentos exarados. 

 

Vitória 10 de maio de 2022 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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