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PARECER TÉCNICO 
 
PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei nº 315/2018. 

AUTOR: Deputado Amaro Neto. 

EMENTA: “cria a carteira de identificação 

do autista (CIA) para a pessoa 

diagnosticada com transtorno do espectro 

autista (TEA).” 

 

- RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei nº 315/2018, de autoria do senhor Deputado Amaro Neto, 

objetiva a criação de carteira de identificação do autista (CIA) para a pessoa 

diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA), e, para tanto, dá outras 

providências correlatas. 

 

Por sua vez, a proposição foi protocolizada, na Secretaria Geral da Mesa – SGM, 

no dia 29 de novembro de 2018 e lida na Sessão Ordinária do dia 03 de dezembro 

do mesmo ano, oportunidade esta em que recebeu despacho do senhor Presidente 

pela devolução ao seu autor, por infringência ao disposto no parágrafo único, 

incisos III e VI, do artigo 63, da Constituição Estadual. O Deputado autor 

apresentou, tempestivamente, recurso contra o despacho que lhe devolveu o 

projeto. 

 

Após, com fulcro no art. 3º, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 287, de 

14 de junho de 2004, a proposição legislativa recebeu encaminhamento para esta 

Procuradoria Legislativa, com o intento de elaboração de Parecer Técnico, cuja 

finalidade é a de analisar a sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade, bem 

como a técnica legislativa empregada, frente ao teor do referido despacho do 

senhor Presidente que a devolveu ao seu autor (Deputado Amaro Neto). 

 

Em adendo, cabe ainda grifar que os autos do Projeto de Lei nº 315/2018 não 

informam que ocorreu a devida publicação do mesmo no Diário do Poder 

Legislativo – DPL, desta forma, destaca-se que este procedimento é regimental e 

não pode ser dispensado sob pena de invalidade do referido projeto por 

irregularidade formal insanável, nos termos dos artigos 120 e 149 do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa (Resolução nº 2.700/2009). 

 

Este é o relatório sucinto. Passo a fundamentar a análise desenvolvida. 
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- FUNDAMENTO 
 

Conforme acima grifado, o Projeto de Lei nº 315/2018, de autoria do senhor 

Deputado Amaro Neto, visa criar a Carteira de Identificação do Autista (CIA), 

para a pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Nestes 

termos, a proposição legislativa, ainda, prevê três pontos, a saber: (1) que o poder 

executivo fica incumbido de regulamentar a pretensa lei, (2) as despesas 

decorrentes correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento 

vigente e suplementadas se necessário, e (3) dispensa vacatio legis. 

 

Destarte, a mens legislatoris que se destaca da justificativa é “facilitar a 

identificação dessas pessoas, diminuindo a burocracia, bem como o acesso às 

instituições administrativas públicas e privadas, evitando o constrangimento e 

demora no atendimento e assegurado seus direitos, inclusive o atendimento 

preferencial, já que o autismo, em determinados casos, não é fácil de ser 

identificado”. 

 

Em sequência, a fundamentação do autor informa adequadamente que o “projeto 

possui fundamentação no Estatuto da Pessoa com Deficiência através da Lei nº 

12.764/12, inspirada na Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência e 

seu Protocolo Facultativo de Nova York, visando à inclusão social e a 

cidadania”. Nestes termos, resta reconhecido e registrado o elevado grau de 

importância meritória do objeto normativo do Projeto de Lei nº 315/2018. 

 

Sob o enfoque jurídico, materialmente a medida legislativa não possui obstáculo 

oriundo da Lei nº 7.116/1983, que regulamenta e assegura a validade nacional das 

Carteiras de Identidade, além de regula sua expedição e promover outras 

providências respectivas. Não obstante, a pretensa legislação está realmente 

compatível com o Decreto Legislativo nº 186/2008 (aprovou o texto da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo 

Facultativo), e o correspondente Decreto nº 6.949/2009 (promulga a indicada 

Convenção), bem como, com a Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política 

Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. 

 

Mas, o ponto de divergência jurídica encontra-se no fato de que o projeto é de 

autoria parlamentar e, ao mesmo tempo, objetiva instituir a criação e a expedição 

de Carteira de Identidade com especialidade médica para a identificação de 

pessoas físicas portadores de patologia denominada como Transtorno do Espectro 
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Autista, sendo que tal tarefa é inovadora para as atribuições da Administração 

Direta do Poder Executivo, de forma, também, a intervir na sua organização de 

pessoal. 

 

Nesses termos, a proposição em comento fere irremediavelmente tanto a iniciativa 

privativa do Chefe do Poder Executivo, quanto o Princípio da Reserva de 

Administração; observado, igualmente, que o dano jurídico se amplia ainda mais 

diante do fato de que estas inconstitucionalidades não consideram que as ordens 

constitucionais por elas ofendidas, também, são calibradas com as balizas da 

previsão orçamentária e com os recursos do erário efetivamente realizados.  

 

Destacando a circunstância apontada pelo Despacho Denegatório do Senhor 

Presidente da Mesa Diretora, tem-se o diagnóstico incontestável de que o Projeto 

de Lei nº 315/2018 realmente versou sobre tema de iniciativa privativa do 

Governador do Estado, pois cria novas atribuições para a Administração Pública 

do Estado do Espírito Santo, desta forma, ter-se-ia que ocorrer, necessariamente, 

reorganização administrativa e de pessoal da própria administração do Poder 

Executivo ao se instituir tarefa multidisciplinar que preconiza (atuação de 

segurança pública, combinada com diagnóstico médico). 
 

Esse quadro demonstra não ser o projeto caracterizado por uma das hipóteses de 

permissividade
1
 e, assim, possui a sua inconstitucionalidade pela específica 

circunstância definida no texto da proposição legislativa em comento, pois, por ser 

de autoria de parlamentar, não poderia prever ações que impliquem em 

organização administrativa/pessoal da administração do Poder Executivo e, tão 

pouco, em criar atribuição nova para entes da administração indireta, para as 

Secretarias e para os Órgãos Estaduais. 

 

Nesse contexto, o projeto viola diretamente a esfera de Iniciativa Legislativa 

Privativa do Chefe do Poder Executivo. Vejamos o que define a Constituição 

Estadual ad litteram: 
 

 

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da 

Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de 

                                                 
1
 Hipótese estranha ao do PL 16/2017. Assim, quando um projeto de lei for de natureza exclusivamente tributária 

(cria obrigação tributária principal ou acessória), pode-se verificar a possibilidade jurídica de instituição de sanções, 

mesmo se a iniciativa for de parlamentar, exemplo: STF - ADI 2659 / SC. Além desta, a outra única hipótese válida 

corresponde a situação em que o projeto não cria atribuição nova para o órgão público, mas tão somente adequa a 

normatividade a uma atribuição de poder de polícia administrativa (incluindo a aplicação de sanção) já existente em 

lei. De qualquer forma, a proposição em análise não possui identidade com estas permissividades jurídicas. 
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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 - ........................ 

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; 
 

(...) 
 

Art. 91.  Compete privativamente ao Governador do Estado: 

I - .......................... 

II - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta 

Constituição; 

 

 

Uníssono a este topoi jurídico, o próprio Supremo Tribunal Federal já se 

manifestou em casos idênticos e se posicionou no sentido de preservar incontest os 

Princípios da Reserva de Administração do Poder Executivo e da Separação dos 

Poderes (ADI-MC 776/RS – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: Ministro 

Celso de Mello – Julgamento: 23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080; ADI-MC 

2364 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: Ministro Celso de Mello – 

Julgamento: 23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080).  

 

Não obstante, julgando a constitucionalidade de uma lei do Estado do Espírito 

Santo, o Excelso Pretório ratificou o seu posicionamento, inclusive para concluir 

que nem na hipótese de sanção haveria convalidação do vício de 

inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa do chefe do 

Poder Executivo (ADI 2867/ES – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: 

Ministro Celso de Mello – Julgamento: 03/12/2003. DJ 09-02-2007 PP-00016). 

 

Nota-se que a inconstitucionalidade formal detectada é insanável e, portanto, não 

possui emenda que dê saneamento a tal gravame. Em suma, o Projeto de Lei nº 

315/2018, de autoria do senhor Deputado Amaro Neto, é formalmente 

inconstitucional. Destarte, propomos a seguinte conclusão: 
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- DISPOSITIVO 
 

EX POSITIS, somos pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei nº 

315/2018, de autoria do senhor Deputado Amaro Neto. 

 

É o nosso entendimento. 
 

Vitória, 06 de dezembro de 2018. 

 

GUSTAVO MERÇON 

Procurador Legislativo 
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