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Projeto de Lei nº1038/2019.  

Autor: Deputado Capitão Assumção  

Assunto: “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”. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

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

Assumção, que obriga 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. 

 

A procuradora designada emitiu fundamentado parecer pela 

inconstitucionalidade da matéria. 

 

Conforme muito bem pontuado pela nobre procuradora em que pese a 

competência legislativa Estadual para deflagrar o presente procedimento, por se tratar de 

matéria relacionada à proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, 

matéria de competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e da União, faz-se 

necessário averiguar se a proposição em análise ofende o princípio da razoabilidade (art. 321 

da CE/1989) e da livre iniciativa (art. 170, caput e inciso IV2 da CRFB/1988)”. 

 

Transcrevo aqui trecho do parecer da douta procuradora, que acolho como 

fundamento pela inconstitucionalidade material, in verbis: 

 

“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 

                                                 
1
 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 (...). 

2 
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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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”. 

 

Desta Feita, por me perfilhar ao entendimento da procuradora designada, sugiro 

o ACOLHIMENTO, do parecer jurídico, pela INCONSTITUCIONALIDADE, nos termos nele 

exarados. 

Vitória, 17 de março de 2020. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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