
 

 

Porto Alegre, 02 de abril de 2019. 

 

Informação nº 531/2019 

  

Interessado: Município de Carazinho – Poder Legislativo. 

Consulente: Viviane Muller Menezes, Auxiliar de Expediente. 

Destinatário: Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. 

Consultor(es): Vanessa Marques Borba e Bartolomê Borba. 

Ementa: 1. Análise do Projeto de Lei nº 18/2019: “As escolas públicas e 
privadas, no âmbito do município de [...], deverão disponibilizar 
cadeiras e locais determinados aos portadores de Transtorno de 
Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)”. 

2. Inviabilidade do Projeto de Lei nº 18/2019, pois é de iniciativa 
do Legislativo e trata de matéria de natureza pedagógica, afeta 
ao sistema de ensino, portanto, de iniciativa privativa do Chefe do 
Executivo, o que o faz formalmente inconstitucional. 

 

 É solicitado, por meio eletrônico, com registro nesta 

Consultoria sob nº 16.964/2019, parecer sobre o Projeto de Lei nº 18/2019, 

Protocolo nº 25872, cuja ementa prevê: “As escolas públicas e privadas, no âmbito 

do município de [...], deverão disponibilizar cadeiras e locais determinados aos 

portadores de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)”. 

 

 Examinada a matéria, passamos a opinar. 

 

1. A proposição tem seu objeto e âmbito de aplicação definidos 

no art. 1º, como estabelece o art. 7º da Lei Complementar nº 95/1998, nos seguintes 

termos: 

Art. 1° - As unidades escolares públicas e privadas, no âmbito do 
Município de [...], deverão disponibilizar, em salas de aula, 
assentos nas primeiras filas aos alunos com Transtorno de Déficit 
de Atenção e Hiperatividade (TDAH) assegurando seu 
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posicionamento afastado das janelas, cartazes e outros elementos 
possíveis potenciais de distração. 

Parágrafo Único - É direito do aluno diagnosticado realizar as 
atividades de  avaliação e provas durante o ano letivo em local 
diferenciado com o auxílio,  preferencialmente, do Professor 
Especializado e com maior tempo par sua realização. 

 

 Como se depreende do dispositivo acima, o Projeto de Lei 

tem como finalidade assegurar a reserva de assentos, nas primeiras filas, para 

estudantes com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) das 

escolas públicas e privadas do Município.  

 

2. Em que pese meritória a intenção do Legislador de propiciar 

melhor qualidade de aprendizado aos estudantes com TDAH, trata de matéria de 

essencialmente pedagógica, a ser avaliada pelo professor em sala de aula, 

conforme metodologia de cada instituição de ensino, como depreende-se da Lei nº 

9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que no art. 12 

estabelece: 

 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 

I – elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

[...]  

  

3. Assim, por interferir em questão pedagógica das instituições 

de ensino, que independe de lei em sentido estrito, a proposição, que tem origem 

parlamentar, é formalmente inconstitucional, pois o sistema de ensino é matéria 

ligada à Secretaria de Educação do Município, de modo que somente o Chefe do 

Executivo tem legitimidade para propor leis que versem sobre a matéria, conforme 

estabelece o art. 60, II, “d” da Constituição do Estado: 
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Art. 60 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado as 
leis que: 

[...] 

II - disponham sobre: 

[...] 

d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da 
administração pública. 

 

 Sendo assim, o Projeto de Lei, se aprovado, resultaria em 

agressão ao princípio constitucional da independência entre os poderes, insculpido 

no artigo 2º da Constituição da República e,  para o âmbito municipal, no artigo 10 

da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul1. 

 Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO 
MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ. INSTITUIÇÃO NA REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL DE ENSINO DE ATIVIDADES DE 
PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL. INICIATIVA DA CÂMARA 
DE VEREADORES. VÍCIO FORMAL. MATÉRIA RESERVADA AO 
CHEFE DO PODER EXECUTIVO. Deve ser declarada 
inconstitucional a Lei Municipal n.° 2.961, de 14 de abril de 2010, 
de iniciativa da Câmara de Vereadores de Gravataí, que autoriza 
o Poder Executivo a instituir na rede pública municipal de ensino 
atividades de psicomotricidade relacional, implicando a 
necessidade de contratação de profissionais habilitados e compra 
de materiais diversos. Tal lei impõe atribuições à Secretaria 
Municipal da Educação, interferindo na organização e 
funcionamento da administração, matéria de iniciativa do Chefe do 
Poder Executivo. A inobservância das normas constitucionais de 
processo legislativo tem como consequência a 
inconstitucionalidade formal da lei impugnada, pois violados os 
princípios da simetria, da harmonia e independência entre os 
Poderes. Ofensa aos arts. 8º, 10, 60, 82 da Constituição Estadual 

                                                

1 Art. 10 - São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, exercido 

pela Câmara Municipal, e o Executivo, exercido pelo Prefeito. 
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e 61 da Constituição Federal. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
UNÂNIME.2  

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE 
NOVO HAMBURGO. LEI MUNICIPAL. INICIATIVA DO PODER 
LEGISLATIVO. INSERÇÃO DE AULAS DE XADREZ NA GRADE 
CURRICULAR DA REDE DE ENSINO. VÍCIO FORMAL E 
MATERIAL. Lei n.º 3.036/2017 do Município de Novo Hamburgo, 
que institui como matéria curricular o ensino do jogo de xadrez 
nas escolas municipais de ensino fundamental, como suporte 
pedagógico para outras disciplinas. Lei de iniciativa do Poder 
Legislativo. Lei que padece de vício formal e material, na medida 
em que o Poder Legislativo Municipal invadiu a seara de 
competência do Poder Executivo Municipal, pois afronta 
dispositivos constitucionais que alcançam ao Chefe do Poder 
Executivo a iniciativa privativa para editar leis que disponham 
sobre a criação, estruturação e atribuições de Secretarias e 
órgãos da Administração Pública. Presença de vícios de 
inconstitucionalidade de ordem formal e material, por afronta aos 
artigos 8º, 10, 60, inciso II, alínea d , 82, incisos II, III e VII, 149, 
incisos I, II e III, e 154, incisos I e II, todos da Constituição 
Estadual. JULGARAM PROCEDENTE. UNÂNIME.3 

 

ADIN. LEI MUNICIPAL QUE VERSA SOBRE ESTRUTURA E 
ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, E QUE 
CRIA DESPESAS. VÍCIO DE INICIATIVA. É inconstitucional, por 
vício de iniciativa, a lei municipal de Pelotas que criou o "boletim 
eletrônico" (ferramenta eletrônica a ser adotada pelas escolas 
municipais, e acessada por pais e alunos para consulta de dados, 
notas e informações). Tal lei, oriunda de projeto de lei de iniciativa 
do legislativo, interfere na estrutura e organização da 
administração municipal, e ainda cria despesa, matérias de 
iniciativa privativa do Executivo. JULGARAM PROCEDENTE. 
UNÂNIME.4 

 

                                                

2 Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 70037575198, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Orlando Heemann Júnior, Julgado em 04/07/2011. 

3
 Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 70074889619, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Rui Portanova, Julgado em 12/03/2018. 

4
 Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 70068979624, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Rui Portanova, Julgado em 01/08/2016. 
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4. Por todo o exposto, opinamos pela inviabilidade do Projeto 

de Lei nº 18/2019, pois é de iniciativa do Legislativo e trata de matéria de natureza 

pedagógica, afeta ao sistema de ensino, portanto, de iniciativa privativa do Chefe do 

Executivo, o que o faz formalmente inconstitucional. 

 

 São as informações que julgamos pertinentes à consulta 

formulada.  

 

 
 

 

 


