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Projeto de Lei n.º: 315/2018 

Autor (a): Deputado Estadual Euclério Sampaio 

Assunto: Cria a carteira de identificação do autista (CIA) para a pessoa diagnosticada 

com transtorno do espectro autista (TEA) 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

O deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre 

intenção de criar a carteira de identificação do autista (CIA) para a pessoa 

diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA). 

 

O procuradora designada apresentou parecer jurídico devidamente 

fundamentado pela inconstitucionalidade da matéria, posto que cria novas atribuições a 

órgãos do Poder Executivo. O teor das medidas propostas é essencialmente 

administrativo.  

 

Portanto, configura-se incontestável afronta ao princípio da separação dos 

poderes. A matéria encontra-se, assim, dentre aquelas cuja iniciativa é reservada ao 

Chefe do Poder Executivo (art. 61, §1º., II, e da CRFB/1988 e art. 63, parágrafo único, 

VI da CE/1989). 

 

Ocorre que aparenta estar presente o caso do art. 147 do Regimento que 

assim dispõe: 

 

Art. 147. As proposições que não forem ultimadas na legislatura serão 

arquivadas, salvo as:  

I - de iniciativa popular; 

 II - de iniciativa de outro Poder ou do Procurador Geral de Justiça;  

III - mensagens encaminhadoras de vetos governamentais;  

IV - pendentes de aprovação de redação final. 

 

 

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 
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Assim sugiro que seja diligenciado junto a Secretaria da Mesa para se for 

o caso arquivar a matéria com base no art. 147. Em caso negativo, por me perfilhar ao 

entendimento do procurador designado, sugiro o ACOLHIMENTO pela 

inconstitucionalidade formal, do parecer técnico jurídico, nos seus fundamentos 

exarados. 

 

Vitória 09 de abril de 2020 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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