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Projeto de Lei nº 453/2022 
Autor: Deputado Marcos Madureira 
Assunto: “DISPÕE SOBRE A OFERTA DE VAGAS NA 

REDE PARTICULAR DE ENSINO, MEDIANTE 

PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - EM CASO DE 

INDISPONIBILIDADE DE VAGAS NA REDE PÚBLICA - 

ÀS CRIANÇAS DE ATÉ 5 ANOS DE IDADE NO 

ÂMBITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

 

O Deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei nº 453/2022 com a nobre 

intenção de autorizar o Poder Executivo, mediante parceria público/privada, a ofertar às 

crianças de até 5 anos de idade vagas na rede particular de ensino em caso de 

indisponibilidade de vagas na rede pública. Tal oferta de vagas na rede particular de ensino 

teria caráter provisório, devendo cessar imediatamente após a disponibilização de vagas nas 

unidades educacionais das respectivas Redes Municipais de Ensino. 

O projeto regula também que o número de beneficiários não pode ser superior a 10% do 

número de alunos até 5 anos de idade matriculados na respectiva rede pública municipal; 

sendo que o benefício da concessão destas vagas seria 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; III - quando houver faltas injustificadas da criança durante 15 (quinze) dias 

consecutivos ou quando seu percentual de ausência injustificada durante o ano letivo 

ultrapassar a 25%. 

Nesta linha, a proposição prevê que o benefício seria 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. Sendo que este credenciamento seria estabelecido por meio de regulamentação 

própria. Continuando, a regulação determina que o Poder Executivo definiria anualmente o 

valor destinado ao benefício, com base em estudo preliminar elaborado pelas Secretarias 

Municipais de Educação; da mesma forma que caberia a Secretaria Estadual de Educação 

receber a apresentação, pela parte interessada, do documento oficial emitido pela Secretaria 
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Municipal de Educação que comprove a indisponibilidade da vaga pretendida na rede pública. 

Por fim, o projeto prevê que as despesas com a execução desta pretensa lei correriam por 

conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário; e que o próprio 

Poder Executivo teria até 90 dias para regulamentá-la a partir da data de sua possível 

publicação. 

Diante deste diagnóstico fático-jurídico, a Procuradora designada emitiu consubstanciado 

Parecer Técnico/Jurídico (fls. 18 a 26 dos autos eletrônicos) pela inconstitucionalidade formal 

do Projeto de Lei nº 453/2022, por considerar que o mesmo possui vício irrecuperável de 

incompetência legislativa (matéria de competência legislativa exclusiva dos Municípios), ante a 

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

Indo além, o referido Parecer Técnico, ainda, apontou a inconstitucionalidade do projeto de lei 

ora em diagnose jurídica, por possuir objeto meramente autorizativo, e, assim se tratando, 

conforma gravame de inconstitucionalidade igualmente insanável (vide Acórdão do STF 

proferido em sede da ADI 3176, Relator: 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). 

 Em tempo, registramos que o Procurador carregou a sua fundamentação com adequado 

acervo de jurisprudências e com pertinente legislação. 

Ex positis, por me perfilhar ao entendimento da Procuradora designada, opino pelo 

ACOLHIMENTO, do Parecer Técnico/Jurídico pela mesma exarada (fls. 18 a 26 dos presentes 

autos eletrônicos). 

Vitória (ES), 06 de outubro de 2022.  

 
Procurador Gustavo Merçon 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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