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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MESA DIRETORA 

 
PROJETO DE LEI Nº 179/2018 

 
Assegura à pessoa com deficiência a 
possibilidade de registrar tal 
condição na Carteira de Identidade 
expedida pelo órgão estadual 
competente. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Fica garantida à pessoa com deficiência a 
possibilidade de registrar tal condição na 
Carteira de Identidade, expedida pelo órgão 
estadual competente. 
 
§ 1º O registro da deficiência somente será realizado 
a requerimento do titular ou de seu representante 
legal, acompanhado de documento comprobatório do 
reconhecimento da deficiência na forma do art. 2º 
da Lei Federal nº 13.146/2015. 
 
§ 2º O procedimento para a expedição da cédula 
identidade com o registro de deficiência será objeto 
de regulamento específico. 
 
Art. 2º A informação será registrada por meio da 

acompanhada da natureza da deficiência, física, 
auditiva, visual, sensorial, mental ou intelectual, se 
houver pedido do interessado. 
 
Art. 3º O registro da informação na Cédula de 
Identidade provará, perante entidades públicas e 
privadas, a condição de pessoa com deficiência. 
 
Parágrafo único. A lei poderá exigir avaliação 
específica como requisito para a obtenção de 
determinados benefícios concedidos à pessoa com 
deficiência. 
 
Art. 4º A Carteira de Identidade expedida com o 
registro de deficiência, na forma desta lei, tem fé 
pública e validade em todo o território nacional. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor decorridos 60 
(sessenta) dias da sua publicação. 
 

SALA DAS SESSÕES, em    de        de 
2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
A proposta de tornar possível o registro da 
condição de deficiência na carteira de identidade 
visa facilitar o processo de identificação das 
pessoas que se enquadram nessa categoria, 
comprovando a sua condição para todos os 
efeitos legais, caso seja do seu interesse. 
 
A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Lei Federal Nº 13.146/2015) 
considera pessoa com deficiência aquela que tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 
interação com uma ou mais barreiras, pode 
obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as 
demais pessoas (art. 2º). 
 
Uma vez reconhecida a deficiência na forma 
prevista pela Lei Federal Nº 13.146/2015, o 
registro na carteira de identidade servirá como 
prova da condição de pessoa com deficiência 
perante entidades públicas e privadas, de modo a 
evitar a imposição de exigências extras e 
arbitrárias que dificultem à pessoa com 
deficiência o exercício de seus direitos. 
 
Cabe ressaltar, por fim, que o presente projeto de 
lei foi elaborado com estrita obediência à 
legislação federal que disciplina a matéria de 
expedição e validade das carteiras de identidade 
(Leis Nº 7.116/83, 9.049/95 e Decreto Nº 
9.278/2018), valendo-se, em especial, do 
permissivo constante no art. 2º da Lei Nº 
9.049/95, o qual prevê que  
também, ser incluídas na Cédula de Identidade, 
a pedido do titular, informações sucintas sobre o 
tipo sanguíneo, a disposição de doar órgãos em 
caso de morte e condições particulares de saúde 
cuja divulgação possa contribuir para preservar 
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