
 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

PROJETO DE LEI Nº 453/2022 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

1 

 

PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

PARECER TÉCNICO 

 

PROJETO DE LEI Nº 453/2022 

AUTOR: Deputado Marcos Madureira 

EMENTA: Dispõe sobre a oferta de vagas na rede privada de ensino, 

mediante parceria público-privada, às crianças de até 5 anos de idade, em caso de 

indisponibilidade de vagas na rede pública de ensino no âmbito do Estado do 

Espírito Santo, e dá outras providências. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 453/2022, de autoria do Exmo. Deputado 

Marcos Madureira, que autoriza o Poder Executivo a ofertar, mediante parceria 

público-privada, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade vagas na rede privada 

de ensino, em caso de indisponibilidade de vagas na rede pública, nos seguintes 

termos: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado, mediante parceria público-
privada, a ofertar às crianças de até 5 (cinco) anos de idade vagas na rede 
privada de ensino, em caso de indisponibilidade de vagas na rede pública. 

§ 1º A oferta de vagas na rede privada de ensino tem caráter provisório, 
devendo cessar imediatamente após a disponibilização de vagas nas 
unidades educacionais das respectivas redes municipais de ensino.  

§ 2º O número de beneficiários não pode ser superior a 10% (dez por 
cento) do número de alunos de até 5 (cinco) anos de idade matriculados na 
respectiva rede pública municipal.  

Art. 2º O benefício da concessão de vagas na rede privada de ensino será 
cancelado nos seguintes casos:  

I - automaticamente, quando a criança for encaminhada para uma vaga na 
rede municipal de ensino;  

II - quando não forem atendidos os requisitos estabelecidos por lei ou 
normas regulamentadoras;  
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III - quando houver faltas injustificadas da criança durante 15 (quinze) dias 
consecutivos ou quando seu percentual de ausência injustificada durante o 
ano letivo ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento).  

Art. 3º O benefício será pago à instituição de ensino credenciada de acordo 
com o número de crianças atendidas, mediante a celebração de contrato 
com a Administração Pública Estadual, figurando como parte interessada a 
Administração Pública Municipal. 

§ 1º O credenciamento das instituições de ensino será estabelecido por 
meio de regulamentação própria.  

§ 2º O Poder Executivo definirá anualmente o valor destinado ao benefício, 
com base em estudo preliminar elaborado pelas Secretarias Municipais de 
Educação.  

Art. 4º Deverá ser apresentado à Secretaria de Estado da Educação – 
SEDU, pela parte interessada, documento oficial emitido pela Secretaria 
Municipal de Educação que comprove a indisponibilidade da vaga 
pretendida na rede pública de ensino.  

Art. 5º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  

Art. 6º O Poder Executivo terá até 90 (noventa) dias para regulamentar a 
presente Lei a partir da data de sua publicação. 

 

O projeto foi protocolado no dia 29/09/2022 e lido no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 03/10/2022. Não consta, nos autos, até o presente 

momento, notícia da publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL, 

medida que não pode ser dispensada, nos termos do art. 149 do Regimento Interno 

da ALES (Resolução no. 2.700/2009). 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em exercício de juízo de 

delibação que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009, proferiu o despacho da fl. 10, no qual admitiu a tramitação da 

proposição; entendendo, a priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou um dos 

demais vícios previstos na norma regimental. 

A Diretoria de Redação juntou o Estudo de Técnica Legislativa das fls. 

13/14, ofertando sugestões apenas no tocante à redação proposta, sem alteração 

substancial no projeto de lei. 

Por fim, a propositura recebeu encaminhamento para esta Procuradoria 

Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento 
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Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-nos 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

É o relatório. 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

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. 

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 análise autoriza o Poder 

Executivo a ofertar, mediante parceria público-privada, às crianças de até 5 (cinco) 

anos de idade vagas na rede privada de ensino, em caso de indisponibilidade de 

vagas na rede pública. 

A partir da Constituição Federal de 1988, os Municípios passaram a 

poder organizar os seus sistemas de ensino, em regime de cooperação técnica e 

financeira com a União e com os Estados, podendo, também, administrar esses 

sistemas de ensino, definindo normas e metodologias pedagógicas que se adaptem 
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melhor às suas peculiaridades. Nesse sentido, seguem os dispositivos da 

Constituição Federal, in verbis: 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

(...) 

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do 

Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental;  

 

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. 

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, 

financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em 

matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir 

equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade 

do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios; 

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e 

na educação infantil.  

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino 

fundamental e médio. 

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de 

forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do 

ensino obrigatório.  

§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular.  

§ 6º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão 

ação redistributiva em relação a suas escolas. 

 § 7º O padrão mínimo de qualidade de que trata o § 1º deste artigo 

considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o 

Custo Aluno Qualidade (CAQ), pactuados em regime de colaboração na 

forma disposta em lei complementar, conforme o parágrafo único do art. 23 

desta Constituição.  
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Essa previsão deu início no país a um processo de municipalização dos 

encargos educacionais com o pré-escolar e com o ensino fundamental, previsto 

também na Constituição do Estado do Espírito Santo, in verbis: 

Art. 283  O Estado promoverá, na forma da lei, os meios necessários à 

definitiva absorção pelos Municípios dos encargos educacionais com o pré-

escolar e com o ensino fundamental, através da destinação de recursos 

públicos, de apoio técnico e pedagógico e transferência de prédios 

escolares de sua propriedade.  

Posteriormente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 

9.394/96), editada com base no artigo 22, inciso XXIV, da CRFB, assim dispõe 

sobre a repartição de competência entre os entes federados na prestação da 

educação básica:  

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:  

(...)  

II - definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do 

ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição 

proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser 

atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas 

esferas do Poder Público; 

  (...)  

VI - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino 

médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no art. 38 desta 

Lei;  

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:  

(...) 

V - oferecer, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação 

em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas 

plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos 

acima dos percentuais mínimos. 

Depreende-se que o legislador federal, na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, estabeleceu que o Estado deve “oferecer, com prioridade, o 
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ensino médio” e os Municípios devem “oferecer a educação infantil em creches e 

pré-escolas”.  

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) é um Fundo especial, de 

natureza contábil e de âmbito estadual (um total de vinte e sete Fundos), composto 

por recursos provenientes de impostos e das transferências dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios vinculados à educação, conforme disposto nos arts. 212 e 

212-A da Constituição Federal. 

Os recursos oriundos do Fundeb são distribuídos aos Estados, Distrito 

Federal e Municípios, para o financiamento de ações de manutenção e 

desenvolvimento da educação básica pública, levando-se em consideração os 

respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido no art. 211, §§2º 

e 3º da Constituição Federal. Nesse sentido, os Municípios utilizarão os recursos 

provenientes do Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental e os Estados 

no ensino fundamental e médio. 

Logo, no caso do projeto de lei em apreço, o Estado carece de 

competência para estabelecer como será ofertada a educação infantil pelos 

Municípios, se por prestação direta ou indireta, ou de ambas as formas. 

Com efeito, apesar de louvável a iniciativa do ilustre Deputado Estadual, 

não há como deixar de anuir quanto à inconstitucionalidade formal de todo o projeto 

de lei em análise por vício de incompetência legislativa, ante a violação ao disposto 

no art. 30, inciso VI, e art. 211, § 2º, da Constituição Federal. 

Por outro lado, pelo teor dos dispositivos do projeto, tratando-se de uma 

lei autorizativa, constata-se também outro motivo pelo qual está eivado de 

inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. 

Na definição de Sérgio Resende de Barros:  

Autorizativa é a "lei" que – por não poder determinar – limita-se a autorizar 
o Poder Executivo a executar atos que já lhe estão autorizados pela 
Constituição, pois estão dentro da competência constitucional desse Poder. 
O texto da "lei" começa por uma expressão que se tornou padrão: "Fica o 
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Poder Executivo autorizado a...". O objeto da autorização – por já ser de 
competência constitucional do Executivo – não poderia ser 
"determinado", mas é apenas "autorizado" pelo Legislativo. Tais 
"leis", óbvio, são sempre de iniciativa parlamentar, pois jamais teria 
cabimento o Executivo se autorizar a si próprio, muito menos onde já 
o autoriza a própria Constituição. Elas constituem um vício patente.

1
 

 

Nesse sentido, não se pode autorizar o Executivo a exercer uma função 

que já lhe é conferida pela Constituição Federal, sob pena de se ter uma verdadeira 

lei didática, o que é incompatível com o próprio instrumento da lei e com o princípio 

da legalidade (art. 5º, inciso II, Constituição Federal). 

A lei, portanto, deve conter comando impositivo, o que não ocorre nos 

projetos autorizativos, nos quais o eventual descumprimento da autorização 

concedida não acarretará qualquer sanção ao Poder Executivo, que é o destinatário 

final desse tipo de norma jurídica. 

A propósito, neste sentido, o STF já se manifestou:  

EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei nº 740/2003, do 
Estado do Amapá. Competência legislativa. Servidor Público. Regime 
jurídico. Vencimentos. Acréscimo de vantagem pecuniária. Adicional de 
Desempenho a certa classe de servidores. Inadmissibilidade. Matéria de 
iniciativa exclusiva do Governador do Estado, Chefe do Poder Executivo. 
Usurpação caracterizada. Inconstitucionalidade formal reconhecida. Ofensa 
ao art. 61, § 1º, II, alínea “a”, da CF, aplicáveis aos estados. Ação julgada 
procedente. Precedentes. É inconstitucional a lei que, de iniciativa 
parlamentar, conceda ou autorize conceder vantagem pecuniária a 
certa classe de servidores públicos.

2
 

 

Esse também é o posicionamento dos tribunais pátrios, conforme pode 

ser verificado pelos julgados colacionados: 

LEI ESTADUAL - INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO - 
AUTORIZAÇÃO PARA ESTADUALIZAÇÃO DE ESTRADA 
INTERMUNICIPAL - LEI DELEGADA - AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO 
POR PARTE DO CHEFE DO EXECUTIVO - VÍCIO DE ORIGEM - 
INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA.

3
 (original sem grifo ou 

                                                 
1
 http://srbarros.com.br/pt/leis-autorizativas.cont  Consulta realizada no site em 30/06/2020. 

2
 STF. ADI 3176, Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2011, DJe-150 DIVULG 04-08-2011 

PUBLIC 05-08-2011 EMENT VOL-02560-01 PP-00026. 
3
 TJ-PR - ADI: 1363942 PR. Relator: Ruy Fernando de Oliveira. Data de Julgamento: 17/10/2003. Órgão Especial. Data de 

Publicação: 03/11/2003 DJ: 6489 
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destaque) 
 
ADIN. GUAPORÉ. LEI Nº 20 /07 QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA 
PATRULHA AMBIENTAL MIRIM NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. LEI MERAMENTE AUTORIZATIVA, COM 
INICIATIVA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE CRIA DESPESAS 
PARA A ADMINISTRAÇÃO E DETERMINA PRAZOS AO EXECUTIVO. 
VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA, INTERFERINDO NA ORGANIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES 
JURISPRUDENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE 
DECLARADA.OFENSA AOS ARTS. 8º, 10, 60, II D E 82, II E VII DA 
CARTA ESTADUAL.

4
 (original sem grifo ou destaque) 

 
CONSTITUCIONAL ADIN - LEI Nº 2.111 DE 28/06/2001 DO MUNICÍPIO 
DE CONCEIÇAO DA BARRA - AUTORIZAÇAO AO EXECUTIVO PARA 
CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - ALUNOS CARENTES DE 
ENSINOS MÉDIO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR - 
INFRINGÊNCIA DE À CARTA ESTADUAL (ARTS. 63, III, 173, E 154, I E II) 
- LEI MERAMENTE AUTORIZATIVA - INCONSTITUCIONALIDADE 
MANTIDA - ATIVIDADE LEGISLATIVA QUE INVADE A ESFERA TÍPICA 
DA ADMINISTRAÇAO PÚBLICA - ATOS QUE INDEPENDEM DE 
QUALQUER OUTORGA LEGISLATIVA - VÍCIOS DE INICIATIVA 
(FORMAIS) POR OFENSA À COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO - 
VÍCIO MATERIAL - CARTA ESTADUAL (173 e 174) - PRIORIDADE PARA 
O ENSINO PÚBLICO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLAR - 
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1 - Lei Municipal nº 2.111 de 28/06/2001, de 
Conceição da Barra/ES, que autoriza o Poder Executivo a conceder bolsas 
de estudo a alunos carentes que fazem curso técnico profissionalizante no 
segundo grau ou curso superior. 2. ADIN em que se impugna o diploma 
legal em referência por ofensa aos arts. 63, III(IV), 173 , e 154 , I e II da 
Constituição Estadual , dispositivos que tratam, respectivamente, da 
competência legislava privativa do Chefe do Executivo para dispor sobre a 
organização e as atribuições da Administrativa, da atuação prioritária dos 
Municípios no ensino fundamental e pré-escolar e da necessidade de 
prévia dotação orçamentária suficiente e autorização específica na lei de 
diretrizes orçamentárias. Procedência. 3 - Segundo precedentes do STF, 
o fato de a lei impugnada ser meramente autorizativa não lhe retira a 
característica de inconstitucionalidade, que a desqualifica pela raiz 
quando invade a esfera a administrativa alcançando atos ligados à 
atividade tipica da Administração Pública. 4. Vício formal que decorre 
da violação da iniciativa privativa para tratar da matéria referente à 
organização e atribuições do Poder Executivo e porque sua 
regulamentação admite o tratamento mediante a expedição de simples 
decretos, além de implementar programas sem estabelecer recursos 
para sua concessão. 5. O diploma legislativo impugnado também afronta, 
materialmente, a Carta Estadual, tendo em vista que essa, em seus arts. 
173 e 174, estabelece que os entes municipais atuarão prioritariamente no 
ensino público fundamental e pré-escolar e, na espécie, as bolsas de 
estudo beneficiam categorias de alunos de segundo grau e superior e, 
inclusive, de escolas privadas. 6. Julgado procedente o pedido de 
inconstitucionalidade.

5
 (original sem grifo ou destaque) 

 

                                                                                                                                                        
 
4
 TJ-RS – ADI: 70023542715 RS. Relator: Vasco Della Giustina. Data de Julgamento: 30/06/2008. Data de publicação: 

22/09/2008. 

5
 TJ-ES - ADI 100010012076 ES. Data de publicação: 30/10/2007 
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Deixa-se de analisar os demais aspectos do projeto de lei, uma vez que 

não há outro vício de inconstitucionalidade a ser apontado e não é possível sugerir 

emenda visando sanear o vício de inconstitucionalidade, nos termos do parágrafo 

único, do art. 16, do Ato n. 964/2018. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opina-se pela INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL do Projeto de Lei n.º 453/2022, de autoria do Excelentíssimo Deputado 

Marcos Madureira, nos termos da fundamentação supra. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 6 de outubro de 2022. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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