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INFORMAçAO PREVIA N2146/99

1 -OBJETO
Projeto de Lei n 2 327/99, de autoria do Deputado Christiano Canedo, que assegura a

matrIcula de portadores de deficiència locomotora na escola ptblica mais próxima de sua

residência.

A proposição foi publiada no "Diário do Legislativo" de 12/5/99.

2- PONTOS DE ATENçA0

2.1 - Embora seja louvável a iniciativa parlamentar para a disciplina da matéria, já

existe legislaçao nesse sentido. A Lei n 2 9.684, de 1988, contempla a assunto, dispondo

sobre a matrIcula de deficiente fisico em escola püblica estadual, conforme se constata em

seu art. 1, abaixo transcrito:

"Art. 1 - Fica assegurada ao deficiente fisico portador de doenca que dificulte a

locomoção matrIcula automática na escola püblica estadual de 1 2 e 22 graus mais prOxima

de sua residência."

A respeito do emaranhado de leis existentes, é oportuno citar aqui as palavras do Prof.

Paulo Dourado de Gusmão, extraldas de sua obra "Introduçao ao Estudo do Direito":

"Na verdade, a multiplicidade de leis, fenômeno caracterIstico de nossa ép oca, que

Carnelutti denominou por inflaçao legislativa, dificulta o conhecimento de toda Iegislaçao

pelos prOprios juristas, quanto mais pelos leigos."

2.2 - Por outro lado, deve-se levar em consideracao que a concepçào material de lei

exige as caracterIsticas de generalidade, abstraçao, obrigatoriedade e inovaçao. Este ültimo

atributo não está presente na matéria sob comento, uma vez que o projeto nao traz nenhuma

.novidade ao mundo jurIdico, limitando-se apenas a reproduzir o que já está consagrado no

direito positivo.
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Existern várias maneiras de inovar a ordern jurIdica, a começar pela revogação

expressa ou tácita da lei anterior, ou, então, pelo acréscimo de disposicöes gerais ou

especiais, além das já existentes. 0 § 1 2 do art. 29 da Lei de lntroduçao ao Codigo Civil

Brasileiro estabelece que "a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare,

quando seja corn eta incompatIvel ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a

lei anterior". As duas ültirnas hipOteses são casos de revogaçao tácita.

Ademais, saliente-se que a simples repetição de normas jurIdicas não se coaduna corn

o princIpio da razoabilidade, previsto no "caput" do art. 13 da Carta mineira, traduzindo uma

medida desnecessária e inOcua, além de ser incompatIvel corn o princIpio da econornia

processual.

2.3 - Por derradeiro, é oportuno ressaltar que proposicao de conteüdo semeihante

tramitou anteriormente nesta Casa, sendo arquivada ao término da Legislatura passada.

Posteriorrnente, em virtude de requerimento apresentado em Plenário e deferido pete

Presidente da Assernbléia, foi o projeto desarquivado sujeitando-se a uma nova trarnitaçao,

nos terrnos do Regimento Interno.

3-TRAMITAçAO

0 projeto tramita ern dois turnos e foi distribuldo as ComissOes de Constituiçao €

Justica e de Educacao, Cultura, Ciência e Tecnotogia, para receber parecer.

Data da elaboração: 26/5/99
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