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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

PARECER TÉCNICO 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 1038/2019 

AUTOR: Deputado Capitão Assumção 

EMENTA: Ficam as Editoras, livrarias e congêneres obrigadas a 

disponibilizar livros em Braille, Língua Brasileira de Sinais - Libras e em outros 

formatos acessíveis, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

1.  RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 1038/2019, de autoria do Exmo. Deputado 

Capitão Assumção, que tem por finalidade tornar obrigatória a disponibilização de 

livros em Braille, Língua Brasileira de Sinais - Libras e em outros formatos 

acessíveis, além de tecnologia assistiva, que assegure acessibilidade aos livros e 

ao seu conteúdo, no âmbito do Estado do Espírito Santo, nos seguintes termos: 

Art. 1º Ficam as editoras, livrarias e congêneres obrigadas a disponibilizar, 
no âmbito do Estado do Espírito Santo, livros em Braille, Língua Brasileira 
de Sinais - Libras e em outros formatos acessíveis, além de tecnologia 
assistiva que assegure acessibilidade aos livros e ao seu conteúdo.  

Parágrafo único. Tecnologia Assistiva é um termo utilizado para identificar 
todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou 
ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e 
consequentemente promover vida independente e inclusão.  

Art. 2º As editoras, livrarias e congêneres deverão fornecer os livros de 
forma digital nas plataformas digitais com todos os meios de tecnologia 
assistiva.  

Art. 3º O não cumprimento do disposto nesta Lei sujeitará as editoras, 
livrarias e congêneres às seguintes penalidades: 

I - advertência;  
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II - multa entre 200 (duzentos) e 300.000 (trezentos mil) Valores de 
Referência do Tesouro Estadual – VRTEs. Parágrafo único. Em caso de 
reincidência, o valor da multa será duplicado.  

Art. 4º As sanções previstas no art. 3º serão aplicadas por órgão e/ou 
entidade estadual definidos em Decreto. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua 
publicação oficial. 

 

Na Justificativa, o autor argumenta (fls. 04/05): 

A presente proposição tem por finalidade obrigar as Editoras, livrarias e 
congêneres a disponibilizar livros em Braille, Língua Brasileira de Sinais - 
Libras e em outros formatos acessíveis, além de tecnologia assistiva que 
assegure acessibilidade aos livros e ao seu conteúdo, no âmbito do Estado 
do Espírito Santo.  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 
colhidos no Censo de 2010, do total da população brasileira, 23,9% (45,6 
milhões de pessoas) declararam ter algum tipo de deficiência. Entre as 
deficiências declaradas, a mais comum foi a visual, que atinge 3,5% da 
população. Das mais de 6,5 milhões de pessoas com alguma deficiência 
visual, 528.624 pessoas são incapazes de enxergar (cegos) e 6.056.654 
pessoas possuem baixa visão ou visão subnormal (grande e permanente 
dificuldade de enxergar).  

Essas pessoas têm, garantido pela Constituição Federal e pela legislação 
infraconstitucional, o direito à educação, à informação, à cultura, e ao lazer, 
com as necessárias adaptações. Têm direito, portanto, à leitura e ao livro 
em condições acessíveis. O que se vê, no entanto, é a população com 
deficiência visual ser frequentemente apartada do direito de frequentar a 
maioria das bibliotecas públicas, pois não encontra ambiente acessível, 
com sinalização adequada, tecnologia assistiva e livros adaptados à sua 
condição. 

A Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003, que “Institui a Política Nacional 
do Livro” tem como uma de suas diretrizes, fixada no inciso XII, do art. 1º, 
“assegurar às pessoas com deficiência visual o acesso à leitura”. O 
parágrafo único do art. 7º do mesmo documento legal determina que o 
Poder Executivo deve “implementar programas anuais para manutenção e 
atualização do acervo das bibliotecas públicas, universitárias e escolares, 
incluídas obras em Sistema Braille”. Com isso, nossa proposta pretende 
ampliar o alcance dessa obrigação fixada pela lei, com a previsão de que 
as editoras sejam providas, não só de títulos impressos em Braille, mas de 
outros formatos acessíveis (audiolivros, por exemplo), e da tecnologia que 
permita o acesso ao texto escrito por vias alternativas (dispositivos 
eletrônicos, computadores, softwares...).  

A leitura é uma das principais ferramentas para a inclusão das pessoas 
cegas ou com baixa visão na sociedade. No entanto, a penetração do livro 
impresso em Braille ou em outros formatos que permitam ouvir o texto é 
ainda muito restrita, tanto em decorrência da oferta limitada de títulos 
acessíveis, quanto do custo da tecnologia necessária para assegurar a 
acessibilidade de qualquer obra.  

Logo, por essa razão, defendemos a importância do poder público dedicar 
esforços para tornar as bibliotecas públicas mais inclusivas, garantindo o 
direito de TODOS ao livro e à leitura.  
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Assim, com base nos princípios da não discriminação, da igualdade de 
oportunidades, da acessibilidade e da inclusão plena e efetiva das pessoas 
com deficiência na sociedade, e visando garantir às pessoas cegas e 
surdas ou com baixa visão o direito de aprender, fruir a literatura, receber e 
difundir informações e ideias em condições análogas às das demais 
pessoas.  

Ante a todo o exposto, conto com o apoio de meus nobres Pares para a 
aprovação deste Projeto de Lei. 

 

O Projeto foi protocolado no dia 19/12/2019 e lido no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 04/02/2019. No que tange à publicação no Diário do Poder 

Legislativo, não há nos autos prova de sua realização, medida que não pode ser 

dispensada, nos termos do art. 149 do Regimento Interno da ALES (Resolução no. 

2.700/2009).  

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em exercício de juízo de 

delibação que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009, proferiu o despacho da fl. 10, no qual admitiu a tramitação da 

proposição; entendendo, a priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou um dos 

demais vícios previstos na norma regimental. 

A Diretoria de Redação juntou o estudo de técnica legislativa das fls. 

13/14, ofertando sugestões apenas no tocante à redação proposta, sem alteração 

substancial no projeto de lei. 

Em seguida, a propositura recebeu encaminhamento para esta 

Procuradoria Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da 

Lei Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-nos 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

É o relatório. 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
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2.1. DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL  

A inconstitucionalidade formal verifica-se quando há algum vício no 

processo de formação das normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do 

desrespeito de alguma norma constitucional que estabeleça o modo de elaboração 

das normas jurídicas. 

Assim, a inconstitucionalidade formal pode decorrer da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato (inconstitucionalidade formal 

orgânica: competência da União, Estados e Municípios) ou do procedimento de 

elaboração da norma. 

No exercício da competência legislativa concorrente, aos Estados e ao 

Distrito Federal incumbem editar normas específicas sobre as matérias referidas no 

art. 24 da Constituição da República, em conformidade com as normas gerais 

estabelecidas pela União, ou, quando esta permanece inerte, exercer a 

competência legislativa plena para atender as suas peculiaridades (art. 24 da 

CF/88). 

Quanto aos Municípios, a Constituição Federal fixa a competência desses 

entes para legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a 

legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, I e II, da CF/1988).  

Por fim, a Constituição Federal ainda fixa a competência dos Estados e 

do Distrito Federal para legislar sobre todas as matérias cujas competências não 

tenham sido atribuídas aos demais entes federativos (art. 25, § 1º, da CF/1988), a 

qual é denominada de competência remanescente. 

Pois bem. 

In casu, a propositura em questão, como já ressaltado anteriormente, 

objetiva tornar obrigatória a disponibilização de livros em Braille, Língua Brasileira 

de Sinais - Libras e em outros formatos acessíveis, além de tecnologia assistiva, 

que assegure acessibilidade aos livros e ao seu conteúdo, no âmbito do Estado do 

Espírito Santo. 
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A análise da matéria, à luz das diretrizes protetivas das pessoas com 

deficiência, demanda um enquadramento constitucional do tema da acessibilidade 

dentro do quadro de competências legislativas adotadas na Constituição Federal. 

Observa-se, assim, que a Constituição Federal afirmou ser competência 

comum de todos os entes da federação o cuidado com a saúde e a assistência 

pública, bem como a proteção e a garantia das pessoas portadoras de deficiência 

(art. 23, II, CF/88), sendo a competência legislativa concorrente em relação à 

proteção e à integração social das pessoas portadoras de deficiência (art. 24, XIV, 

CF/88).1 Nesse sentido, a competência legislativa estadual é suplementar, cabendo 

à União a edição de normas gerais. 

A nosso ver, o projeto de lei em tela trata de uma especificidade da 

legislação sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de 

deficiência, motivo pelo qual o Estado do Espírito Santo detém competência 

legislativa, conforme preceitua o art. 24, inc. XIV, da CF/88. 

O Supremo Tribunal Federal reconhece a competência do Estado para 

legislar sobre o tema, in verbis: 

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 10.820/92 do Estado 
de Minas Gerais, que dispõe sobre adaptação dos veículos de 
transporte coletivo com a finalidade de assegurar seu acesso por 
pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção. Competência 
legislativa concorrente (art. 24., XIV, CF). Atendimento à determinação 
constitucional prevista nos arts. 227, § 2º, e 244 da Lei Fundamental. 
Improcedência. 1. A ordem constitucional brasileira, inaugurada em 1988, 
trouxe desde seus escritos originais a preocupação com a proteção das 
pessoas portadoras de necessidades especiais, construindo políticas e 
diretrizes de inserção nas diversas áreas sociais e econômicas da 
comunidade (trabalho privado, serviço público, previdência e assistência 
social). Estabeleceu, assim, nos arts. 227, § 2º, e 244, a necessidade de se 
conferir amplo acesso e plena capacidade de locomoção às pessoas com 
deficiência, no que concerne tanto aos logradouros públicos, quanto aos 

                                                 
1
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

(...) 

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; 

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

(...) 

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência 
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veículos de transporte coletivo, determinando ao legislador ordinário a 
edição de diplomas que estabeleçam as formas de construção e 
modificação desses espaços e desses meios de transporte. 2. Na mesma 
linha afirmativa, há poucos anos, incorporou-se ao ordenamento 
constitucional a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, primeiro tratado internacional aprovado pelo rito legislativo 
previsto no art. 5º, § 3º, da Constituição Federal, o qual foi internalizado por 
meio do Decreto Presidencial nº 6.949/2009. O art. 9º da convenção veio 
justamente reforçar o arcabouço de proteção do direito de acessibilidade 
das pessoas com deficiência. 3. Muito embora a jurisprudência da Corte 
seja rígida em afirmar a amplitude do conceito de trânsito e transporte para 
fazer valer a competência privativa da União (art. 22, XI, CF), prevalece, no 
caso, a densidade do direito à acessibilidade física das pessoas com 
deficiência (art. 24, XIV, CF), em atendimento, inclusive, à determinação 
prevista nos arts. 227, § 2º, e 244 da Lei Fundamental, sem preterir a 
homogeneidade no tratamento legislativo a ser dispensado a esse tema. 
Nesse sentido, há que se enquadrar a situação legislativa no rol de 
competências concorrentes dos entes federados. Como, à época da edição 
da legislação ora questionada, não havia lei geral nacional sobre o tema, a 
teor do § 3º do art. 24 da Constituição Federal, era deferido aos estados-
membros o exercício da competência legislativa plena, podendo suprir o 
espaço normativo com suas legislações locais. 4. A preocupação manifesta 
no julgamento cautelar sobre a ausência de legislação federal protetiva hoje 
se encontra superada, na medida em que a União editou a Lei nº 
10.098/2000, a qual dispõe sobre normas gerais e critérios básicos de 
promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência. Por essa razão, 
diante da superveniência da lei federal, a legislação mineira, embora 
constitucional, perde a força normativa, na atualidade, naquilo que 
contrastar com a legislação geral de regência do tema (art. 24, § 4º, CF/88). 
5. Ação direta que se julga improcedente.

2
 

 

De fato, a Constituição Federal de 1988 preocupou-se com a proteção 

das pessoas portadoras de necessidades especiais, contemplando a previsão de 

diretrizes para a inserção dessas pessoas nas diversas áreas sociais (educação, 

profissionalização e cultura). Confira: 

Constituição Federal: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  

 (original sem destaque) 

 

                                                 
2
 STF. ADI 903, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-026 

DIVULG 06-02-2014 PUBLIC 07-02-2014. 
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Nessa mesma linha, incorporou-se ao ordenamento constitucional a 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, primeiro 

tratado internacional aprovado pelo rito legislativo previsto no art. 5º, § 3º, da 

Constituição Federal, o qual foi internalizado por meio do Decreto Presidencial nº 

6.949/09. Isso significa dizer que a referida Convenção possui status de norma 

constitucional. 

Nestes termos, o art. 9º da Convenção veio reforçar a proteção ao direito 

de acessibilidade das pessoas com deficiência, assim preceituando:  

Artigo 9 

Acessibilidade 

1. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma 
independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida, os 
Estados Partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar às 
pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e 
comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e 
comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao 
público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas 
medidas, que incluirão a identificação e a eliminação de obstáculos e 
barreiras à acessibilidade, serão aplicadas, entre outros, a: 

 

Posteriormente, publicou-se a Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 

2015, a qual institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto 

da Pessoa com Deficiência), a qual é destinada a assegurar e a promover, em 

condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da 

pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. 

Da mesma forma, o Decreto nº 9.522, de 8 de outubro de 2018, 

promulgou o Tratado de Marraqueche, que visa a facilitar o acesso a obras 

publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades 

para ter acesso ao texto impresso, firmado em Marraqueche, em 27 de junho de 

2013. 

Desta forma, o projeto em apreço caminha na direção das disposições 

constitucionais e da legislação federal sobre o tema. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
360031003300300034003A00540052004100



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

PROJETO DE LEI Nº 1038/2019 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

8 

 

Superada a questão da competência legislativa, passa-se à análise da 

inconstitucionalidade formal propriamente dita, que decorre da inobservância do 

devido processo legislativo. Neste ponto, deve-se verificar se existe vício no 

procedimento de elaboração da norma, seja na fase de iniciativa (vício formal 

subjetivo), seja em fases posteriores (vício formal objetivo).  

Analisemos o aspecto da inconstitucionalidade formal subjetiva. A 

Constituição Federal, assim, como a Constituição Estadual, asseguram a 

independência dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente em 

seus arts. 2º e 173. Com efeito, nenhum dos Poderes pode interferir no 

funcionamento do outro sem estar amparado em regra constitucional, sob pena de 

violação do princípio da separação dos Poderes. 

Com fundamento em tal princípio, a Constituição Federal, em algumas 

hipóteses, reserva a possibilidade de dar início ao processo legislativo a apenas 

algumas autoridades ou órgãos como forma de subordinar a eles a conveniência e a 

oportunidade da deflagração do debate legislativo em torno do assunto reservado.4 

Este é o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal: 

A CB, ao conferir aos Estados-membros a capacidade de auto-organização e 
de autogoverno – art. 25, caput –, impõe a obrigatória observância de vários 
princípios, entre os quais o pertinente ao processo legislativo. O legislador 
estadual não pode usurpar a iniciativa legislativa do chefe do Executivo, 
dispondo sobre as matérias reservadas a essa iniciativa privativa. 
Precedentes.

5
 

 
 

Neste prisma, estabelece a Constituição Federal, em seu art. 616, e a 

Constituição Estadual, em seu art. 63, parágrafo único7, as disposições normativas 

                                                 
3
 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
4
 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: 

Saraiva, p. 902. 
5
 STF. ADI 1.594, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 4-6-2008, Plenário, DJE de 22-8-2008. No mesmo sentido: ADI 291, 

Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 7-4-2010, Plenário, DJE de 10-9-2010; ADI 3.644, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgamento em 4-3-2009, Plenário, DJE de 12-6-2009. 
6
 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, 

do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 
§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 
II - disponham sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 
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cuja iniciativa é de competência privativa do Chefe do Executivo. Com efeito, as 

matérias relacionadas a funcionamento e instituição de atribuições de órgãos do 

Poder Executivo devem estar inseridas em norma cuja iniciativa é reservada àquela 

autoridade. 

A matéria objeto da presente proposição não está entre aquelas em que 

as Constituições Federal e Estadual estabeleçam como de iniciativa privativa de 

determinada autoridade. Logo, ao ser proposto por parlamentar, o Projeto de Lei 

está em sintonia com a Constituição Estadual. 

Nesse sentido, deve-se ressaltar que as hipóteses constitucionais de 

iniciativa privativa formam um rol taxativo. Configuram a exceção, devendo, 

portanto, serem interpretadas de forma restritiva, sob pena de se esvaziar a 

atividade legislativa das Assembleias. Essa é a posição pacificada do Supremo 

Tribunal Federal, verbis:  

A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume 
e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que, por implicar 
limitação ao poder de instauração do processo legislativo, deve 
necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca.

8
 

 
 

Após as reflexões supra, conclui-se que o projeto em apreço não contém 

vício formal subjetivo, sendo de iniciativa de deputado, e versando sobre matéria 

que não é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 63, parágrafo 

único da Constituição Estadual). Portanto, apresentar-se-á plenamente possível que 

                                                                                                                                                        
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos 
Territórios; 
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;  
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do 
Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;   
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e 
transferência para a reserva.  
7
 Art. 63.  A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao 

Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição. 
Parágrafo único.  São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:  
I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou 
aumento de sua remuneração; 
II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; 
III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo; 
IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, 
reforma e transferência de militares para a inatividade; 
V - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública; 
VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. 
8
 STF, Pleno, ADI-MC nº 724/RS, Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 27.4.2001. 
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o Deputado Estadual proponente inicie o presente processo legislativo nos 

termos do disposto no art. 61 da CRFB/1988 e, por simetria, no art. 63 da CE/1989.  

Constatada a competência legislativa do Estado do Espírito Santo e a 

iniciativa parlamentar para apresentar o presente Projeto de Lei, não há falar em 

vício de inconstitucionalidade formal orgânica e em vício formal subjetivo. 

No tocante à espécie normativa adequada, a matéria não se amolda às 

hipóteses previstas no art. 68, parágrafo único, da CE/1989. Assim, deve ser objeto 

de lei ordinária, sendo a proposição constitucional neste aspecto. 

Em relação ao processo de votação, a proposição deverá ser discutida e 

votada em um único turno, exigindo, para sua aprovação, o quórum de maioria 

simples de votos dos membros da Casa em processo de votação simbólica, em 

consonância com o disposto no art. 1509 c/c art. 19410 e inciso I do art. 20011, todos 

do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

Ainda de acordo com as normas regimentais da Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo, deve o projeto de lei observar o regime de tramitação 

ordinário, conforme estabelece o inciso II do art. 14812 da Resolução nº. 

2.700/2009. 

Portanto, verifica-se que, até o presente momento, não há 

inconstitucionalidade formal no Projeto de Lei em apreço. 

 

2.2. DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 

A constitucionalidade material é a compatibilidade entre o conteúdo do 

ato normativo e as regras e princípios previstos na Constituição Federal ou na 

                                                 
9
 Art. 150. Salvo as propostas de emenda constitucional, que são sujeitas a dois turnos de discussão e votação, os demais 

projetos sofrerão uma discussão e uma votação. 
10

 Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão tomadas por maioria dos votos, presente, no mínimo, a 
maioria absoluta dos Deputados. 
11

 Art. 200. São dois os processos de votação: 
I - simbólico; e 
12

 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: 
II - ordinária; 
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Constituição Estadual. Trata-se, assim, de averiguar se o conteúdo do ato normativo 

está em consonância com as regras e princípios constitucionais. 

Neste ponto, faz-se necessário averiguar se a proposição em análise 

ofende o princípio da razoabilidade (art. 3213 da CE/1989) e da livre iniciativa (art. 

170, caput e inciso IV14 da CRFB/1988). 

Embora seja nobre o propósito do autor de garantir a disponibilização de 

livros em Braille, Língua Brasileira de Sinais - Libras e em outros formatos 

acessíveis, além de tecnologia assistiva, que assegure acessibilidade aos livros e 

ao seu conteúdo, no âmbito do Estado do Espírito Santo, verifica-se que há 

incompatibilidade entre o pretendido pela proposição e as normas que informam a 

Constituição vigente. 

Nesse sentido, a despeito de a Constituição Federal ter se preocupado 

com a proteção das pessoas portadoras de necessidades especiais, contemplando 

a previsão de diretrizes para a inserção dessas pessoas nas diversas áreas sociais 

(art. 227), o Estado não pode interferir na atividade privada a ponto de escolher o 

objeto de suas transações comerciais, uma vez que tal medida traria um ônus a ela, 

o que estaria a infringir o princípio da livre iniciativa, consagrado pelo art. 170, inciso 

IV da CRFB/1988. 

A atuação estatal na esfera privada preconiza os fundamentos da livre 

iniciativa e da livre concorrência, entendidos como a faculdade de acesso ao 

mercado, ao exercício das atividades econômicas, sem a necessidade de 

autorização prévia do poder público, e a possibilidade de conquistar faixas de 

mercado da forma que for mais conveniente, sempre tendo em vista os limites 

legais. 

                                                 
13

 Art. 32. As administrações públicas  direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade, 
proporcionalidade e motivação (...). 

14 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 

existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
(...) 
IV - livre concorrência;
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O Princípio da Livre Iniciativa é, assim, considerado como fundamento da 

ordem econômica e confere à iniciativa privada o papel primordial na produção ou 

circulação de bens ou serviços, constituindo a base sobre a qual se constrói a 

ordem econômica; cabendo ao Estado, segundo o art. 174 da CF, o papel primordial 

como agente regulador da atividade econômica das funções de Fiscalização, 

Incentivo e Planejamento, no sentido de evitar irregularidades. 

 Nesse sentido, o Professor José Afonso da Silva, em seu curso de 

Direito Constitucional Positivo, ensina que “a liberdade de iniciativa envolve a 

liberdade de indústria e comércio ou liberdade de empresa e a liberdade de 

contrato.”15 

A imposição estatal que ora se pretende criar apresenta-se como uma 

ingerência indevida do Estado em esfera reservada à iniciativa privada. Embora o 

projeto trate de proposta que objetive beneficiar a coletividade, tal medida pode ser 

alcançada por meio de fomento, de modo a estimular a iniciativa privada a vender o 

produto, e não como uma imposição.  

Do ponto de vista material, a norma apresentada no projeto fere a livre 

iniciativa em seu cerne, que é a liberdade que possui o indivíduo de escolher o seu 

ramo de atividade da forma que lhe for mais conveniente. Estar-se-ia, desse modo, 

cerceando o direito ao livre exercício da atividade econômica, princípio 

constitucional e fundamento da ordem econômica estabelecidos pelos arts. 1º, IV e 

170, IV16 da CF/1988. 

Dito de outro modo, não se pode obrigar os empresários a exercerem 

uma atividade diferente de sua atividade-fim, ainda que com a nobre finalidade de 

integração da pessoa com deficiência. 

                                                 
15

 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 17ª Edição, São Paulo. Melhoramentos, 2000. Pag. 767. 

16
 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: 

(...) 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
(...) 
IV - livre concorrência; 
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Caso se admitisse a aprovação do projeto em apreço, esta abriria 

precedentes para novas determinações de vendas de produtos ou ofertas de 

serviços, todas com finalidade nobre, mas em evidente afronta ao princípio da livre 

iniciativa.  

Por fim, deixa-se de analisar os demais aspectos do projeto de lei, uma 

vez que não há outro vício de inconstitucionalidade a ser apontado e não é possível 

sugerir emenda visando sanear o vício de inconstitucionalidade, nos termos do 

parágrafo único, do art. 16, do Ato n. 964/2018. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opinamos pela INCONSTITUCIONALIDADE 

MATERIAL do Projeto de Lei nº. 1038/2019, de autoria do Deputado Capitão 

Assumção, não devendo seguir sua regular tramitação nesta Casa de Leis, nos 

termos da fundamentação constante deste parecer: 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 16 de março de 2020. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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