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PARECER TÉCNICO 

 

Projeto de Lei nº 179/2018 

Autor : Mesa Diretora 

Assunto: Assegura à pessoa com deficiência a possibilidade de registrar tal 

condição na Carteira de Identidade expedida pelo órgão estadual competente. 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se do Projeto de Lei nº 179/2018, de autoria da Mesa Diretora, 

que tem por finalidade assegurar à pessoa com deficiência a possibilidade de 

registrar tal condição na Carteira de Identidade expedida pelo órgão estadual 

competente, nos seguintes termos: 

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 expressão “pessoa com 
deficiência”, podendo ser 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. 4° 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. 
 
 

Em sua justificativa, o autor argumenta: 
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“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. (...) 

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.” 

 
 

A matéria foi protocolada no dia 09.07.2018 e lida no expediente da 

sessão ordinária do dia 10.07.2018. Não consta, nos autos, até o presente momento, 

evidência de publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL. Ressalta-

se, porém, que a mesma não prescinde de publicação, nos termos do art. 149 do 

Regimento Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009). A Diretoria de Redação 

ofereceu estudo de técnica legislativa no dia 11.07.2018. 

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-me 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

É o relatório.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Preliminarmente, é conveniente consignar que esta manifestação toma 

por base, exclusivamente, os elementos que constam até a presente data nos autos 

do Projeto de Lei no. 179/2018 e que incumbe a esta Procuradoria prestar consultoria 

sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e 

oportunidade dos atos praticados no âmbito desta ALES, nem analisar aspectos 

econômicos ou de natureza eminentemente técnico-administrativa. 
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2.1. Constitucionalidade Formal 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal quando ocorre algum tipo de 

vício no processo de formação das normas, seja no processo legislativo de sua 

elaboração, seja em razão de sua elaboração por autoridade incompetente. 

A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato. Faz-se necessário verificar, aqui, 

se a competência para elaboração do Projeto de Lei é da União, do Estado ou de 

Município. 

Dentro do panorama de distribuição de competências erigido pela 

CRFB/1988, em especial com base no que determina o princípio federativo 

estabelecido expressamente em seus arts. 1º1 e 252, tem-se que a autonomia 

legislativa de cada ente federativo é assegurada nos termos da Carta da República, 

desde que atendidos os seus preceitos e princípios. 

A presente proposição objetiva proibir assegurar à pessoa com deficiência 

a possibilidade de registrar tal condição na Carteira de Identidade expedida pelo 

órgão estadual competente. Trata, essencialmente, de registros públicos, 

notadamente sobre particularidade na expedição de carteira de identidade por órgão 

estadual competente para pessoas com deficiência. 

A competência para legislar sobre registros públicos é privativa da União, 

conforme estabelece o art. 22, XXV da CRFB/1988, verbis: 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
(...) 
XXV – registros públicos; (...). 

 

As principais normas federais editadas pela União sobre o tema são a Lei 

no 7.116/1983, que assegura validade nacional às carteiras de identidade, regula sua 

expedição e dá outras providências, e é regulamentada pelo Decreto no 9.278/2018; 

                                           
1 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. 
2 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 
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e a Lei no 9.049/1995, que faculta o registro, nos documentos pessoais de 

identificação, de algumas informações específicas.  

O art. 2º. da Lei no 9.049/1995 assim estabelece: 

Art. 2º Poderão, também, ser incluídas na Cédula de Identidade, a pedido 
do titular, informações sucintas sobre o tipo sangüíneo, a disposição de 
doar órgãos em caso de morte e condições particulares de saúde cuja 
divulgação possa contribuir para preservar a saúde ou salvar a vida do 
titular. 
 
 

Portanto, a competência legislativa para tratar sobre registros públicos é 

privativa da União. Contudo, a jurisprudência do STF é no sentido de que, se a lei 

estadual que trata da matéria observa fielmente a conformação legislativa delineada 

pela União, não há que se falar em usurpação de competência privativa. In verbis: 

EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 
12.282/2006 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ÓRGÃO ESTADUAL 
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. 
OBRIGAÇÃO DE REGISTRAR TIPO SANGUÍNEO E FATOR RH QUANDO 
SOLICITADO PELO INTERESSADO. ALEGADA USURPAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE 
DIREITO CIVIL E REGISTROS PÚBLICOS. ART. 22, I e XXV, DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. 1. O art. 2º da Lei 
Federal nº 9.049/1995 autoriza aos órgãos estaduais responsáveis pela 
emissão da Carteira de Identidade registrarem o tipo sanguíneo e o fator Rh, 
quando solicitados pelos interessados. 2. A disciplina da atuação 
administrativa do órgão estadual responsável pela emissão da Carteira 
de Identidade veiculada na Lei nº 12.282/2006 do Estado de São Paulo 
observa fielmente a conformação legislativa do documento pessoal de 
identificação – cédula de identidade – delineada pela União, inocorrente 
usurpação da sua competência privativa para legislar sobre registros 
públicos (art. 22, XXV, da Constituição da República). 3. Nada dispondo a 
Lei nº 12.282/2006 do Estado de São Paulo sobre direitos ou deveres de 
particulares, tampouco há falar em invasão da competência privativa da 
União para legislar sobre direito civil (art. 22, I, da Constituição da República). 
Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. 
(STF - ADI: 4007 SP, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 
13/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-213 DIVULG 29-10-
2014 PUBLIC 30-10-2014) 
 
 

O texto original da proposição não guarda fiel conformação com o que 

estabelece a Lei 9.049/1995. Não é toda e qualquer deficiência cuja divulgação da 

condição será importante para preservar a saúde ou a vida de seu portador. Por 

outro lado, algumas condições de saúde, a exemplo da diabetes, ainda que não 

Identificador: 310032003200320038003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei nº 179/2018 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

5 

 

impliquem na atribuição da condição de deficientes a seus portadores, demandam 

cuidados especiais para a preservação da saúde de seus portadores.  

Assim sendo, recomenda-se a adoção da seguinte emenda para ajustar o 

texto da proposição de forma a configurar a fiel conformidade com a norma federal, 

a fim de evitar vício de inconstitucionalidade por usurpação de competência privativa 

da União: “Fica suprimido o art. 2º. do Projeto de Lei no. 179/2018, de autoria da 

Mesa Diretora, renumerando-se os artigos seguintes. Os demais artigos passam a 

vigorar com a seguinte redação:” 

Art. 1º Poderão ser incluídas na Cédula de Identidade, a pedido do titular, 
informações sucintas sobre condições particulares de saúde cuja divulgação 
possa contribuir para preservar a saúde ou salvar a vida do titular. 
§1º. O registro da condição particular de saúde somente será realizado a 
requerimento do titular ou de seu representante legal, acompanhado de 
documento comprobatório do reconhecimento da condição.  
§2º. O procedimento para a expedição da cédula identidade com o registro de 
condição particular de saúde será objeto de regulamento específico.  
 
Art. 2º O registro da informação na Cédula de Identidade provará, perante 
entidades públicas e privadas, a condição particular de saúde. Parágrafo 
único. A lei poderá exigir avaliação específica como requisito para a obtenção 
de determinados benefícios concedidos à pessoa com deficiência.  
 
Art. 3° A Carteira de Identidade expedida com o registro de condição 
particular de saúde, na forma desta lei, tem fé pública e validade em todo o 
território nacional.  
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor decorridos 60 (sessenta) dias da sua 
publicação. 
 
 

Portanto, após a adoção da emenda supra recomendada, poderá o 

Estado do Espírito Santo exercer sua competência legislativa para tratar da matéria 

alvo do Projeto de Lei no. 179/2018, não havendo, portanto, que se falar em 

inconstitucionalidade por vício de competência, conforme entendimento do STF. 

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).  
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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 

Neste prisma, estabelece a CF/1988, em seu art. 615, e a CE/1989, em 

seu art. 63, parágrafo único6, as disposições normativas cuja iniciativa é de 

competência privativa do Chefe do Executivo. Com efeito, as matérias relacionadas 

a funcionamento e a atribuições de órgãos do Poder Executivo devem estar 

inseridas em norma cuja iniciativa é reservada àquela autoridade. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as 

hipóteses de iniciativa reservada, por traduzirem matéria de exceção, não 

                                           
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 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; 

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.  
6 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. 
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podem ser ampliadas por via hermenêutica, sob pena de ocasionar um 

esvaziamento da atividade legislativa autônoma no âmbito dos entes federados. 

Também não procede a ideia de que a iniciativa da presente proposição 

seria reservada ao Governador do Estado, pelo fato de que haveria geração de 

despesa para o Poder Executivo. Eis o entendimento do STF: 

“Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 1º, 2º e 3º da Lei 50, 
de 25-5-2004, do Estado do Amazonas. Teste de maternidade e paternidade. 
Realização gratuita. (...) Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei 
atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da administração pública local. 
Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa 
só poderá ser proposto pelo chefe do Executivo. As hipóteses de 
limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no 
art. 61 da CB – matérias relativas ao funcionamento da administração pública, 
notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. 
Precedentes.” (ADI 3.394, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 2-4-2007, 
Plenário, DJE de 15-8-2008.) 

 

Cabe mencionar, ainda, que o custo gerado para o cumprimento da 

pretensa norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao 

cumprimento da determinação legal já preexistente.  

Assim, tem-se que a proposição 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 a Mesa Diretora 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 que se falar 

em vício de inconstitucionalidade formal orgânica ou em vício formal subjetivo.  

Em relação à espécie normativa adequada para tratar da matéria, 

observa-se que o Projeto de Lei nº 179/2018 objetiva assegurar a possibilidade de 

registro de condição particular de saúde na carteira de identidade, não pretendendo 

emendar a Constituição Estadual, nem se amoldando às hipóteses previstas no art. 
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68, parágrafo único da CE/19897, que traz as hipóteses reservadas à lei 

complementar. Assim, deve a matéria ser objeto de lei ordinária, sendo a proposição 

constitucional neste aspecto. 

Em relação aos demais requisitos formais atinentes ao processo 

legislativos, tem-se: 

- regime inicial de tramitação da matéria: em princípio, deverá seguir o 

regime de tramitação ordinário, nos termos do art. 148, II8 do Regimento Interno (RI) 

da ALES (Resolução no. 2.700/2009), podendo ser solicitado o requerimento de 

urgência, nos termos do art. 2219, observado o disposto no art. 22310 do RI da ALES. 

- quorum para aprovação da matéria: em linha com o art. 19411 do 

Regimento Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009), as deliberações deverão 

ser tomadas por maioria simples dos membros da Casa, desde que presente a 

maioria absoluta dos Deputados.  

- processo de votação a ser utilizado: conforme a inteligência do art. 

200, l12, do Regimento Interno, o processo a ser utilizado deve ser, em princípio, o 

simbólico, podendo ser convertido em nominal, nos termos do art. 202, II13 do RI. 

                                           
7 Art. 68.  As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa e receberão numeração 

sequencial distinta da atribuída às leis ordinárias. 
Parágrafo único.São leis complementares, entre outras de caráter estrutural, as seguintes: 

I - lei do sistema financeiro e do sistema tributário estadual; 

II - lei de organização judiciária; 
III - estatuto e lei orgânica do Ministério Público; 

IV - lei orgânica do Tribunal de Contas; 

V - lei orgânica da Procuradoria-Geral do Estado; 
VI - lei orgânica da Defensoria Pública; 

VII - estatuto e lei orgânica do Magistério Público; 

VIII - estatuto dos funcionários públicos civis do Estado; 
IX - estatuto e lei orgânica da Polícia Civil; 

X - estatuto e lei orgânica da Polícia Militar; 

XI - Estatuto e Lei Orgânica do Corpo de Bombeiros Militar. 
8 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: 

(...) 

II -ordinária; 
9 Art. 221. O requerimento de urgência somente poderá ser submetido ao Plenário se for apresentado: 

I - pela Mesa; 
II - por líder; 

III - por comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição; 

IV - por um décimo dos membros da Assembleia Legislativa. 
10 Art. 223. Não será aceito requerimento de urgência, já havendo dez projetos incluídos nesse regime. 
11 Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão tomadas por maioria dos votos, presente, no mínimo, a maioria absoluta 

dos Deputados. 
12 Art. 200. São dois os processos de votação: 

I - simbólico; e 

II - nominal; 
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Conclui-se, portanto, pela constitucionalidade formal da proposição. 

 

2.1 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 

Constituição Estadual. Trata-se, assim, de averiguar se o conteúdo do ato normativo 

está em consonância com as regras e princípios constitucionais. 

A matéria está em linha com os preceitos constitucionais do direito 

fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. 

Não se vislumbram violações aos textos das Constituições Federal ou 

Estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as normas e 

princípios das Constituições Federal e Estadual.  

Não há que se falar em ofensa a direitos e garantias estabelecidos nas 

Constituições Federal e Estadual, tampouco à isonomia, ao direito adquirido, ao ato 

jurídico perfeito e à coisa julgada. 

Como se trata de matéria atinente a registros públicos, não ocorre 

violação a Direitos Humanos previstos nas Constituições Federal ou Estadual. 

No tocante à vigência da lei, a previsão de que deve entrar em vigor após 

decorridos 60 (sessenta) dias de sua publicação está adequada, garantindo que não 

sejam atingidas situações pretéritas, sendo materialmente constitucional nesse 

aspecto. 

Conclui-se, portanto, que o Projeto de Lei no. 179/2018 está de acordo 

com as regras e princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, 

sendo materialmente constitucional. 

                                                                                                                                    
13 Art. 202. A votação nominal será utilizada: 

I - nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento; 

II - por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Deputado. 
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2.2 Juridicidade e Legalidade 

Juridicidade é a conformidade ao Direito. Diz-se que uma matéria é 

jurídica, ou possui juridicidade, se sua forma e conteúdo estão em consonância com 

a Constituição, as leis, os princípios jurídicos, a jurisprudência, os costumes, enfim, 

com o Direito como um todo. Caso não haja tal conformidade, a matéria é dita 

injurídica ou antijurídica. 14 

Sobre a juridicidade, é necessário averiguar se o Projeto de Lei está em 

sintonia com o ordenamento jurídico e com as decisões dos Tribunais Superiores. 

Após a adoção da emenda aqui recomendada, verifica-se que a 

proposição estará em linha com as normas existentes a respeito do tema, em 

especial a Lei no 7.116/1983, que assegura validade nacional às carteiras de 

identidade regula sua expedição e dá outras providências, e a Lei no 9.049/1995, 

que faculta o registro, nos documentos pessoais de identificação, de algumas 

informações específicas.  

Estendendo a análise técnica da proposição, verifica-se que não há 

oposição na doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios Tribunais Superiores que 

impeça, material ou formalmente, a proposta de ser aprovada. 

Da mesma forma, a tramitação do projeto, até o momento, respeita as 

demais formalidades previstas no Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009).  

Assim, o projeto de lei não afronta a legislação federal ou estadual, ao 

contrário, atende a todos os preceitos.  

 

2.3 Técnica Legislativa 

Nesta etapa, deve se averiguar se a proposição atende os preceitos da 

Lei Complementar nº 95/1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a 

alteração e a consolidação das leis. 

                                           
14 OLIVEIRA, L. H. S. Análise de Juridicidade de `Proposições Legislativas. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, 

agosto/2014 (Texto para Discussão no. 151). 
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No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da Lei Complementar nº 

95/1998, porquanto o projeto de lei foi estruturado em três partes básicas: parte 

preliminar, parte normativa e parte final. 

Sobre a vigência da lei, a previsão expressa de que entrará em vigor após 

decorridos 60 (sessenta) dias de sua publicação atende aos preceitos do art. 8º, 

caput, da Lei Complementar Federal nº 95/1998, pois contempla prazo razoável para 

que dela se tenha amplo conhecimento.15 

Adota-se o Estudo de Técnica Legislativa elaborado pela Diretoria de 

Redação, que propõe o ajuste meramente redacional da proposição, razão pela qual 

adiro integralmente ao estudo técnico.  

Assim, quanto ao aspecto da técnica legislativa, após a adoção da 

emenda recomendada neste parecer, observa-se o atendimento às regras previstas 

na Lei Complementar Federal nº 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 

 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opino pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei nº. 

179/2018, de autoria da Mesa Diretora, com a adoção da seguinte emenda: 

- Fica suprimido o art. 2º. do Projeto de Lei no. 179/2018, de autoria da 

Mesa Diretora, renumerando-se os artigos seguintes; 

- Os demais artigos do Projeto de Lei no. 179/2018 passam a vigorar com 

a seguinte redação:” 

Art. 1º Poderão ser incluídas na Cédula de Identidade, a pedido do titular, 
informações sucintas sobre condições particulares de saúde cuja divulgação 
possa contribuir para preservar a saúde ou salvar a vida do titular. 

                                           
15

 Art. 8
o
 A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável 

para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua 
publicação" para as leis de pequena repercussão. 
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§1º. O registro da condição particular de saúde somente será realizado a 
requerimento do titular ou de seu representante legal, acompanhado de 
documento comprobatório do reconhecimento da condição.  
§2º. O procedimento para a expedição da cédula identidade com o registro de 
condição particular de saúde será objeto de regulamento específico.  
 
Art. 2º O registro da informação na Cédula de Identidade provará, perante 
entidades públicas e privadas, a condição particular de saúde. Parágrafo 
único. A lei poderá exigir avaliação específica como requisito para a obtenção 
de determinados benefícios concedidos à pessoa com deficiência.  
 
Art. 3° A Carteira de Identidade expedida com o registro de condição 
particular de saúde, na forma desta lei, tem fé pública e validade em todo o 
território nacional.  
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor decorridos 60 (sessenta) dias da sua 
publicação. 

 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória/ES, 16 de julho de 2018. 

 

DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da ALES 
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