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D I S P Õ E  S O B R E  A  D E S T I N A Ç Ã O  D E
CARTEIRAS,  EM  LOCAIS  DETERMINADOS,
AOS  ESTUDANTES  COM  TRANSTORNO  DO
ESPECTRO  AUTISTA  (TEA)  NAS  ESCOLAS
PÚBLICAS  E  PRIVADAS,  NO  ÂMBITO  DO
ESTADO.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

      Art. 1º As escolas públicas e privadas, no âmbito do Estado de Mato Grosso, devem priorizar, em suas
salas de aula, assentos na 1ª (primeira) fila aos estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

      § 1º Para os efeitos desta Lei, são consideradas escolas:

      I - Escolas públicas e privadas de educação básica e/ou técnica;

      II - Escolas públicas e privadas de educação fundamental;

      III - faculdades e universidades públicas e privadas de educação superior e/ou técnica.

     Art. 2º Para o atendimento ao disposto no art. 1º, será necessária a apresentação de laudo médico que
comprove o TEA, emitido por médico especialista em neurologia ou psiquiatria.

       Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O TEA se caracteriza pela clara deficiência de comunicação verbal e não verbal usada para interação social;
ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de
desenvolvimento; padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados
por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; por
excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; e por interesses restritos e fixos.
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Por essa razão, o presente projeto tem como objetivo determinar que, nas salas de aulas das escolas
públicas e privadas, os assentos na primeira fila sejam reservados aos estudantes com Transtorno do
Espectro Autistas (TEA), visando incentivar ações educacionais que proporcionem o desenvolvimento, a
capacitação e o aprimoramento das políticas relativas à portadores desse tipo de transtorno.

Prima Facie, cabe-nos expor que, de uma análise percuciente deste Projeto, não se vislumbra a matéria
dentre aquelas que são de competência legislativa privativa da União ou próprias dos Municípios, nos termos
dos artigos 22 e 30, inciso I, da Carta da República, e também não se entende que seja matéria afeta à
Competência privativa do Chefe do Poder Executivo.

Deste modo, o presente projeto detém estribo em cláusula pétrea e fundamento da Constituição da
República, nos devidos termos do artigo 1º, inciso III:

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos:

III - a dignidade da pessoa humana;

 

Quadra registrar, também, que, se insere no campo protetivo da competência da legislação concorrente, art.
24, inciso XII, com objetivo finalístico imbuído dos mais impolutos padrões de humanitarismo, não havendo,
portanto, quaisquer indícios de espécie de vício de iniciativa, de forma ou de matéria.

 

“Art. 24 Compete à União, aso Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:

 

(...)

 

XII- Previdência social, proteção e defesa da saúde; ”

 

Vale-nos abalizar, nessa oportunidade, de alguns julgados que poderão nutrir os embasamentos de
posteriores análises, vez que, antes, qualquer projeto que vislumbrasse autorização ou que determinasse ao
Poder Executivo ou a qualquer de seus órgãos a fazer aquilo que, naturalmente, já se encontrasse dentro de
sua esfera de competência, decisão e ação, ter-se-ia vício de iniciativa.

Entretanto, tal posicionamento mudou- como não poderia ser diferente- visto que as regras que tratam da
iniciativa de processos de competência privativa, como regras de exceção, devem ser interpretadas, sempre,
restritivamente, de modo a cumprir às características hermenêuticas aplicáveis à espécie.
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Este corolário lógico decorre, inclusive, do princípio da separação de poderes com entrelaçamento de atos
de forma harmônica.

Neste diapasão, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.399, publicada no DOU de 11 de junho de 2004,
é apontada como um dos primeiros julgados nos quais a nova tendência teria assentado.

Nessa ADI havia sido impugnada a Lei Estadual de autoria parlamentar que tornava obrigatória a presença
da disciplina de Educação Artística na rede pública de ensino, com fixação de carga horária mínima de duas
horas/aulas semanais.

O STF não vislumbrou ofensa à regra da reserva de iniciativa.

Nos termos do voto do Relator da ADI, a lei não tratava de questões atinentes à estrutura da administração
do Estado, previstas nas alíneas “a” e “f” do inciso II do § 1º do artigo 61 da Constituição Federal, apenas
regulamentando pequenos aspectos sobre o ensino, como a carga horária destinada à disciplina de
educação artística.

Já na ADI nº 2.444 (DJE de 02.02.15), o STF considerou válida a lei estadual de autoria parlamentar que
obrigava o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na Internet, dados relativos a contratos de obras
públicas. Consoante constou da ementa do acórdão, ipsis verbis:

 

“A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo,
tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública. O fato
de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela
deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado. Não incide, no caso,
a vedação constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e). ”

 

Logo, pelos paradigmas análogos, supracitados, vislumbra-se que o objetivo finalístico deste projeto é
imbuído dos mais ilibados padrões de humanitarismo.

E, em que pese a juridicidade e legalidade, exsurge aduzir que o projeto se coaduna com o Direito,
especialmente por se adequar às normas de regência; e aponta a concretização da própria Constituição.

Destarte, pelo grande alcance da proposição ora apresentada, para que o direito de inclusão seja garantido
àqueles elencados na Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista – TEA, com melhor acesso à educação, pedimos o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis, para
o possível aperfeiçoamento e aprovação da presente matéria.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Março de 2023
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Juca do Guaraná
Deputado Estadual
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