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I – RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei nº 419/2017, proposição da lavra do Ilustre Deputado Amaro 

Neto, dispõe sobre sistema de alarme em banheiros para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida e dá outras providências. 

 

           A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em exercício do mero juízo de 

delibação que lhe impõe o Regimento Interno – Resolução nº 2.700/2009 admitiu a 

tramitação da proposição entendendo, prima facie, inexistir qualquer 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios previstos na norma regimental. 

 

A matéria foi protocolada em 31/10/2017, lida no expediente da Sessão 

Ordinária do dia 06/11/2017 , e até a presente data não se encontra publicada no Diário 

do Poder Legislativo. Por se tratar de providência legal obrigatória a regular a tramitação 

das proposições, consoante o artigo 149 do Regimento Interno – Resolução Nº 2700/09 

e alterações, cabe recomendar a sua juntada aos autos pela autoridade competente em 

tempo hábil.    

 

Em síntese, são estas as questões de fato e de direito com suporte nas quais 

passamos a emitir o Parecer na forma do art. 121 do Regimento Interno (Resolução 

2.700/2009). 

 

É o relatório. 
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II – FUNDAMENTAÇÃO 

 

EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA PROPOSIÇÃO 

 

Consoante o clássico ensinamento de Lúcio Bittencourt, "a inconstitucionalidade é 

um estado - estado de conflito entre uma lei e a Constituição1”. 

 

Ocorre que, em nosso ordenamento constitucional vige um complexo sistema de 

controle da constitucionalidade das leis e atos administrativos. Assim, no plano jurídico o 

sistema de controle de constitucionalidade adotado admite a existência do controle 

preventivo que se realiza no curso do processo legislativo e o controle repressivo, cuja 

incidência se dá quando a lei se encontra vigendo. 

 

A Constituição Federal de 1988 outorgou o exercício do controle prévio da 

constitucionalidade ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo2 (quando da emissão de 

juízo de valor quanto à sanção ou veto do autógrafo de lei aprovado pelo parlamento). 

 

No caso em apreço, trata-se do controle preventivo de constitucionalidade no âmbito do 

processo legislativo, porém exercido pelo Poder Legislativo. Sua característica 

fundamental consiste no fato de atuar no momento da elaboração da lei, com a 

finalidade de evitar que sua edição seja quanto à forma, seja quanto ao conteúdo, 

ofenda a supremacia da Lei Maior. 

 

Outra singularidade no sistema de controle preventivo da constitucionalidade no âmbito 

do Poder Legislativo, diz respeito aos agentes legitimados para exercer o controle da 

constitucionalidade. Assim, quanto a sujeito controlador, a primeira atuação incumbe 

aos Procuradores de Estado do Poder Legislativo, cuja atuação oferece o necessário 

subsídio técnico que irá pautar a atuação futura da Comissão de Constituição e 

Justiça. 

 

                                                           

1
 Carlos Alberto Lúcio BITTENCOURT, O Controle Jurisdicional da Constitucionalidade das Le/s, p. 132. 

 
2
 Curso de Direito Constitucional Positivo. De fato, a inobservância dos esquemas rituais rigidamente impostos pela Carta Magna da 

República gera a invalidade formal dos atos legislativos editados pelo Poder Legislativo e permite que sobre essa eminente atividade jurídica do 

Parlamento possa instaurar-se o controle jurisdicional "A infração ao preceito constitucional sobre a feitura da lei tem o efeito de 

descaracterizá-la como regra jurídica.O Poder Judiciário pode verificar se o ato legislativo atendeu ao processo previsto na Constituição." (RDA 

126/117) 
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Em suma, em sede do controle preventivo de constitucionalidade, que se desenvolve na 

fase de elaboração da lei, a defesa da supremacia da Constituição tem início pela 

atuação da Procuradoria Jurídica e, em seguida, é exercido pelos próprios agentes 

participantes do processo legislativo em relação aos projetos de lei e demais proposições 

de teor normativo. 

 

A doutrina e a jurisprudência distinguem duas espécies de 

inconstitucionalidade, conforme leciona o eminente constitucionalista 

José Afonso da Silva: 

 

a) “formalmente, quando tais normas são formadas por autoridades 

incompetentes ou em desacordo com formalidades ou procedimentos 

estabelecidos pela Constituição; 

 

b) materialmente, quando o conteúdo de tais leis ou atos contraria preceito 

ou princípio da Constituição." 

 

O exame do controle formal de constitucionalidade deve preferir ao de exame de 

mérito. A razão dessa prevalência, para fins de análise, decorre da 

sedimentada jurisprudência do Pretório Excelso, segundo a qual, a 

existência de vício formal de inconstitucionalidade fulmina integralmente o ato 

ou a lei. 

 

Em decorrência, sendo constatada a existência de vício formal de 

inconstitucionalidade, torna-se despiciendo qualquer exame quanto à 

constitucionalidade material, posto que ante a constatação do aludido vício 

formal e insanável, a lei estará, irremediavelmente, condenada a ser expungida 

do mundo jurídico. 

 

Ancorado neste entendimento, passo ao exame da constitucionalidade formal 

da proposição. 

 

Como é cediço, para exame da constitucionalidade do Projeto de Lei, 

impende que se identifique o cerne da questão jurídica de que trata a 

proposição. Para tanto, deve-se examinar a substância das matérias sobre as 

quais o Projeto pretende legislar. 
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Na hipótese sob exame, dissecando o teor do Projeto, desde a sua ementa, o 

resultado autoriza concluir que a matéria versa sobre questões de 

acessibilidade das pessoas idosas e das pessoas com deficiência aos espaços, 

assim adentra ao tema da integração social desse segmento, proporcionando 

adaptações de acesso para pessoas com deficiências ou com mobilidade 

reduzida.  

 

Trata-se, portanto, de matéria referente aos direitos dos mencionados 

cidadãos, competência do Poder Legislativo Estadual, notadamente a promoção 

de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiências ou com mobilidade 

reduzida.  

 

Em sua justificativa, o Ilustre autor do Projeto de Lei em comento, aponta razões em favor 

da defesa, da preservação da vida e da segurança do consumidor. Alega que: 

 
 O Brasil é signatário da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, 

conforme estabelecido no artigo 5º, §3º, da nossa Constituição Federal e 

complementado pelo artigo 203, que estabelece a obrigatoriedade do Estado em 

apoiar e promover a integração das pessoas com deficiência à vida social e 

comunitária. Nos últimos anos, tem-se notado uma preocupação progressiva com 

as questões de acessibilidade de pessoas idosas e de pessoas com deficiência aos 

espaços, sejam eles de uso público ou não. Esta mudança de atitude se deve, em 

parte, a uma mudança de mentalidade, já que, a partir da década de 80, a pessoa 

com deficiência passa a ser vista sob a ótica da capacidade e não mais sob a ótica 

da deficiência. Quando falamos em integração social, estamos nos referindo não 

somente às atribuições de trabalho, educação, assistência social, jurídica ou de 

saúde, mas também e, principalmente, de lazer, cultura e atividades pessoais. 

Neste sentido é mister que se pense em adaptações de acesso para as pessoas com 

deficiências ou com mobilidade reduzida para que tenham realmente garantidos e 

respeitados seus direitos de cidadãos. Uma unidade habitacional não fica acessível 

e dentro da lei por ter um banheiro adaptado apenas, embora seja de longe o mais 

importante. Outras condições são necessárias, como a instalação de alarmes de 

emergência nos banheiros, visando prestar socorro imediato em casos de queda e 

outras emergências que o deficiente possa ser acometido neste ambiente restrito. 

 

 

Neste sentido, citamos o Art. 5º, § 3º da Carta da República, como também o Art. 203, que 

estabelece a obrigatoriedade do Estado em apoiar e promover a integração das pessoas com 

deficiência à nova vida social e comunitária.   
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Nesse diapasão, vislumbramos a competência concorrente do Estado com a União, os 

Municípios e o Distrito Federal, para legislar sobre o alvo da proposta por tratar de matéria 

de natureza legislativa do art. 24 da Carta Federal.  

 

Portanto, é dever do Estado zelar sobre a garantia da proteção e integração social das 

pessoas portadoras de deficiência, conforme art. 24, inciso XIV, § 1°, 2°, 3° e 4° da Carta 

Maior. 

 

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre:  
 
(...)  
 
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência; 
 
§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União 
limitar-se-á a estabelecer normas gerais.  
 

§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não 
exclui a competência suplementar dos Estados 

 

§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.  

 
§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende á 
eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.” 

 

Seguindo este entendimento, a Constituição do Estado do Espírito Santo, estabeleceu em 

seu art. 198, in verbis:  

 

“Art. 198. O Poder Público promoverá o amparo à criança, ao 
adolescente, ao jovem, à pessoa com deficiência e ao idoso 
assegurando-lhes, no limite de sua competência, o tratamento 

determinado pela Constituição e pelas leis.” 

 

Nesse sentido, foi possível verificar que a proposta como apresentada não fere nenhuma 

disposição geral sobre a matéria conforme consta da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência (Lei nº 13.146 de julho de 2015).  

 

Ao analisarmos a matéria, confrontando com o que está consagrado na Lei nº 7.050 de 03 de 

janeiro de 2002, que consolida a legislação pertinente à pessoa com deficiência no Estado do 
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Espírito Santo, assim verificamos que o autor reitera o que referida lei já impôs .  

 

A norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR 9050, que estabelece 

critérios sobre acessibilidade e edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, 

traz um ponto específico sobre alarmes, discorrendo sobre o “Alarme de Energia para 

Sanitário” (item 5.6.4.1mencionada de maneira explícita no inciso IV do art. 2º da Lei nº 

7.050 de 03 janeiro de 2002), in verbis:  

 
Art. 2º  A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos 

estaduais destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que 

sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou 

com mobilidade reduzida. 

 

(...) 

 

IV - Os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível, 

distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira que possam 

ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 

reduzida.     
 

Como se vê, os banheiros mencionados no art. 2º, inciso IV transcrito acima, 

devem conter o alarme de emergência, em obediência à ABNT - NBR 9050. Dessa 

forma, faz-se conveniente reiterá-la para maior clareza e compreensão, e que 

recomendamos nesta oportunidade, o seguinte:  

 

 

“SUBSTITUTIVO ao Projeto de Lei Nº 419/2017 

 

Dê-se ao Projeto de Lei nº 419 de 2017, a seguinte redação: 

 

Altera o artigo 2º da Lei nº 

7.050 de 03 de janeiro de 

2002. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA:  

Art. 1º - O artigo 2º, inciso IV, da Lei nº 7.050 de 03 de janeiro de 2002, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 2º - (...) 
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IV – os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível, 

distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira que possam 

ser utilizados por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, 

observadas as determinações da NBR 9050 da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT.  

 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. “ 

 

 

Quanto à iniciativa da matéria em apreço, concluímos por sua subjunção aos 

preceitos constitucionais constantes do art. 63, “caput”, da Constituição Estadual, 

em simetria com o art. 61, da Carta Magna Federal, os quais estabeleceram a 

iniciativa concorrente para legislar, senão vejamos: 

 

 

 “Art. 63 – CE/ 89 - 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.” 

  

“Art. 61 – CF/88 – 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.” 

 

Diante da exegese realizada no plano da constitucionalidade formal, não 

vislumbramos a existência de vício formal que macule a proposição, tendo como 

causa a incompetência para exercício da iniciativa legislativa em tema atinente a 

matéria inserida no projeto. 

 

Constatada a competência legislativa do Estado na matéria em exame, verifica-se 

pela exegese das regras constitucionais contidas nos arts. 55, e 61, III, todos da 

Carta Estadual, e que a espécie normativa adequada para tratar do tema é a Lei 

Ordinária, estando o Projeto nesse aspecto, em sintonia com a Constituição 

Estadual. 
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Quanto ao quórum para aprovação da matéria e o respectivo processo de votação deve ser 

observado simetricamente o que dispões o art. 47 da Constituição Federal, conforme o que 

estabelece o art. 59 da Constituição Estadual, bem como os estabelecidos nos arts. 194 e 

200, I, do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/09).  

 
O regime inicial de tramitação será o ordinário, conforme o art. 148, II, da Resolução nº 
2.700/09 (Regimento Interno). 
 

 

 

EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA PROPOSIÇÃO 

 

Após análise dos aspectos constitucionais formais, resta-nos analisar os aspectos materiais. 

A proposição não contraria os princípios e regras, implícitos ou explícitos, disciplinados pelas 

constituições Federal e Estadual, em especial os direitos e garantias fundamentais dispostos 

no art. 5º da Carta Magna Federal, respeitando-se assim, os princípios da isonomia e da 

proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. 

 

Já no tocante a vigência da lei, o objeto em apreço não visa alcançar situações jurídicas 

pretéritas, uma vez que há previsão de entrar em vigor na data de sua publicação.  

 

Da mesma forma, o artigo 8º da Lei Complementar nº 95/98, recomenda a reserva de 

vigência na data de sua publicação aos projetos de pequena repercussão, o que se aplica ao 

presente. 

 

Nessa linha de raciocínio, acreditamos que o projeto de lei ora analisado, está de acordo 

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

materialmente constitucional.  

 

 

 

 

JURIDICIDADE E LEGALIDADE 

 

Analisando o ordenamento jurídico e as decisões dos Tribunais Superiores, não há obstáculo 

ao conteúdo ou à forma do Projeto de Lei em epígrafe. 

 

E, após minuciosa análise do Regimento Interno, não foi encontrado óbice à regular 
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tramitação do Projeto. 

 

 

TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Quanto à técnica legislativa, foram atendidas as normas introduzidas pela Lei Complementar 

Federal nº 95/1998, com as alterações apresentadas pela Lei Complementar Federal nº 

107/2001, que dispõem sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, 

conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece 

normas para a consolidação dos atos normativos. 

 

Quanto ao estudo técnico realizado pela Diretoria de Redação, opinamos no sentido de seu 

acolhimento. 

 

CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opina-se pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, 

JURIDICIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei nº 419/2017, de autoria 

do Deputado Amaro Neto. 

 

É o parecer. 

 

Assembleia Legislativa, 21 de novembro de 2017. 

 

 

 

 SANDRA MARIA CUZZUOL LÓRA 

Procuradora da ALES 
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