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Projeto de Lei nº 540/2019 
Autor: Deputado Coronel Alexandre Quintino 
Assunto: “Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

realização de cursos de primeiros socorros por 

professores e funcionários que tenham contato 

direto com os alunos de creches e escolas da 

rede pública estadual e particulares instaladas 

no Estado do Espírito Santo.”  

  

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral,  

O Deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre intenção de 

obrigarem as Creches, as Escolas da Rede Pública Estadual e as Escolas Particulares, instaladas 

no Estado do Espírito Santo, a oferecerem curso de primeiros socorros aos seus professores e 

funcionários que tenham contato direto com os alunos. Para tanto, os mencionados cursos 

serão ministrados por entidades e instituições especializadas, sediadas no Município onde 

estão situadas estas instituições de ensino, ou pelo Corpo de Bombeiro Militar do Estado do 

Espirito Santo. 

Continuando, a proposição determina que as unidades de ensino da Rede Pública Estadual e 
particulares deverão manter kits de primeiros socorros à disposição dos funcionários e 
professores que receberam o treinamento. Determina ainda a hipótese de aplicação de 
sanções e/ou multa para as instituições infratoras, da mesma forma que impõe ao Poder 
Executivo Estadual a definição dos critérios de aludido curso de primeiros socorros. Por fim, 
prevê que as despesas resultantes da execução da pretensa lei irão correr por conta de 
dotações orçamentárias próprias, incluídas pelo Poder Executivo Estadual nas propostas 
orçamentárias anuais e no Plano Plurianual. 
 
A Procuradora designada emitiu consubstanciado parecer técnico jurídico pela 

INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei nº 540/2019, pois detectou no mesmo 

infringência a iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 63, parágrafo 

único, inciso III e VI e art. 91, inciso I, da Constituição Estadual). 

Registro igualmente que o objeto do Projeto de Lei nº 540/2019, também, alcança atribuição 

nova (de natureza médica/socorrista) para os professores e funcionários das instituições de 

ensino e, desta forma, implicaria em cláusula nova no contrato de trabalho –  haja vista que 

estes profissionais não possuem disciplina de conhecimento médico na grade de formação 

pedagógica de suas formações superiores –, outrossim, tornando-se inconstitucional por 

revelar-se, também, como matéria de “Direito do Trabalho”, que é de competência legislativa 

privativa da União (art. 22, I, da CRFB/88).     
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Em tempo, registramos que a Procuradora carregou a sua fundamentação com adequada 

jurisprudência e doutrina.  

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

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico por ele exarado (fls. 14 a 19 dos autos).  

Vitória (ES), 06 de agosto de 2019.  

Procurador Gustavo Merçon 
Subcoordenador da Setorial Legislativa 
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