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PARECER TÉCNICO 

PROJETO DE LEI Nº 759/2021 

Autor (a): Deputado Estadual Delegado Danilo Bahiense 

Assunto: Estabelece a reserva de vagas para pessoas com deficiência auditiva 

unilateral nos editais de licitação que visem à contratação de empresas para a 

prestação de serviços continuados e terceirizados no âmbito da administração 

pública estadual direta, autárquica e fundacional. 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se do Projeto de Lei nº 759/2021, de autoria do Deputado 

Estadual Delegado Danilo Bahiense, que tem por finalidade estabelecer a reserva de 

vagas para pessoas com deficiência auditiva unilateral nos editais de licitação que 

visem à contratação de empresas para a prestação de serviços continuados e 

terceirizados no âmbito da administração pública estadual direta, autárquica e 

fundacional, nos seguintes termos: 

Art. 1º Fica estabelecido que os editais de licitação que visem à contratação de 
empresas para a prestação de serviços continuados e terceirizados, no âmbito da 
administração pública estadual direta, autárquica e fundacional, devem conter 
cláusula estipulando a reserva de vagas para pessoas com deficiência auditiva 
unilateral.  
§ 1º Os contratos de prestação de serviços continuados e terceirizados do Estado do 
Espírito Santo reservarão o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) das vagas 
para pessoas com deficiência auditiva unilateral, desde que o contrato envolva 30 
(trinta) ou mais trabalhadores (as), atendida a qualificação profissional necessária.  
§ 2º As empresas prestadoras de serviços continuados e terceirizados realizarão 
processo seletivo para a contratação do (as) profissionais, mediante acesso a 
cadastro mantido por instituições públicas que atuem no atendimento a pessoas 
com deficiência auditiva unilateral, sob a supervisão da Secretaria de Estado de 
Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social – SETADES.  
§ 3º O disposto no caput aplica-se também às hipóteses de dispensa ou de 
inexigibilidade de licitação para o mesmo objeto.  
§ 4º O percentual obrigatório disposto no § 1º deste artigo não é cumulativo com 
outros percentuais legalmente previstos. 
§ 5º A identidade do (as) profissionais contratados em atendimento a esta Lei será 
mantida em sigilo pelas empresas, sendo vedado qualquer tipo de discriminação no 
exercício das suas funções.  
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Art. 2º Realizada a contratação a SETADES, em conjunto com a Secretaria de Estado 
de Gestão e Recursos Humanos – SEGER fiscalizará o cumprimento do disposto nesta 
Lei, emitindo declaração respectiva. Parágrafo único. Na impossibilidade de 
contratação de pessoas com deficiência auditiva unilateral, de acordo com o 
quantitativo previsto, quaisquer dos órgãos mencionados no caput poderão 
formalizar documento atestando a situação, considerando-se cumprida a obrigação, 
caso comprovadas as alegações apresentadas.  
 
Art. 3º Compete ao Poder Executivo regulamentar esta Lei no prazo de 90 (noventa) 
dias de sua publicação.  
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação 
oficial. 
 

Em sua justificativa, o autor argumenta que, em consonância com o 

entendimento disposto em outras normas, que considera pessoa com deficiência 

aquelas que possuem deficiência auditiva unilateral, busca o presente projeto de lei 

conceder a tais pessoas a devida inclusão no mercado de trabalho, mormente no 

setor público ao qual toda a sociedade patrocina. 

A matéria foi protocolada no dia 11.11.2021 e lida no expediente da 

sessão ordinária do dia 16.11.2021. Não consta, nos autos, até o presente momento, 

evidência de publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL. A Diretoria 

de Redação ofereceu estudo de técnica legislativa no dia 17.11.2021. 

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 sucinto.  

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. 759/2021 e que incumbe a esta Procuradoria prestar consultoria 

sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e 
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oportunidade dos atos praticados no âmbito desta ALES, nem analisar aspectos 

econômicos ou de natureza eminentemente técnico-administrativa. 

2.1. Constitucionalidade Formal e Material 

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 da norma 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 propositura em questão objetiva estabelecer a reserva de vagas para 

pessoas com deficiência auditiva unilateral nos editais de licitação que visem à 

contratação de empresas para a prestação de serviços continuados e terceirizados 

no âmbito da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional. A 

matéria relaciona-se, portanto, à proteção e inclusão de determinado grupo de 

pessoas, aquelas com deficiência auditiva unilateral.  

Em relação à proteção da pessoa com deficiência, a CRFB/1988, em seu 

art. 24, XIV, estabelece a competência legislativa concorrente para tratar da matéria. 

In verbis:  

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
(...) 

 
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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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 a 
eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 

 
 

Nesse sentido, a competência estadual é suplementar, cabendo à União a 

edição de normas gerais.  

No âmbito federal, a União editou a Lei no. 13.146/2015, norma geral que 

institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência - LBI). A definição de pessoa com deficiência é trazida pelo art. 2º 

da LBI, verbis: 

Art. 2º Considera-se 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. 
§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será 
biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e 
interdisciplinar e considerará:       
I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 
II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 
III - a limitação no desempenho de atividades; e 
IV - a restrição de participação. 
§ 2º O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da 
deficiência. 
 
 

Já o Decreto no 3.298/1999, que regulamenta a Lei no 7.853/1989, dispõe 

sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 

consolida as normas de proteção, e dá outras providências, em seu art. 4º., assim 

define: 

Art. 4º.  É considerada pessoa portadora de deficiência a que se 
enquadra nas seguintes categorias: 
I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da 
função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades 
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estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de 
funções;     
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de 
quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas 
freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual 
ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a 
baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória 
da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições 
anteriores;   
IV - deficiência mental – funcionamento intelectual 
significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 
dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 
habilidades adaptativas, tais como: 

a) comunicação; 
b) cuidado pessoal; 
c) habilidades sociais; 
d) utilização da comunidade; 
d) utilização dos recursos da comunidade; 
e) saúde e segurança; 
f) habilidades acadêmicas; 
g) lazer; e 
h) trabalho; 

V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. 

 

A inclusão de determinada doença ou condição nessa categoria tem 

caráter de norma geral, dado o seu alcance, e, portanto, deve ser estabelecida pela 

União.  

Outra lógica não poderia ser diferente. Se uma norma estadual, por 

exemplo, estabelecesse determinada condição como deficiência física 

diferentemente das regras federais, poderiam surgir situações na qual um indivíduo 

seria considerado pessoa com deficiência em um estado da federação, e em outro 

não.  

Assim, no aspecto da competência, como a presente propositura parece ir 

de encontro ao que estabelece a norma geral para ampliar o grupo de pessoas que 

podem ser enquadradas dentro do conceito de deficiência auditiva, fica evidente que 

não pode o Estado do Espírito Santo exercer sua competência legislativa para tratar 

da matéria alvo do Projeto de Lei no. 759/2021, incorrendo em inconstitucionalidade 

por vício de competência. 
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Noutro giro, ao analisar o aspecto material da matéria, há outros 

obstáculos que a tornam incompatível com os preceitos da CF/1988.  

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. 

Passa-se à análise se a proposição afronta os princípios constitucionais 

da igualdade e da proporcionalidade. 

Parece-nos que, ao privilegiar somente o grupo de pessoas com um 

determinado tipo de deficiência ou grupo de pessoas (surdez unilateral) a proposição 

contraria o princípio da isonomia, na medida em que privilegia somente este grupo 

em detrimento de todas as demais pessoas que possuem outros tipos de deficiência. 

Há ofensa ao princípio da razoabilidade. 

A inconstitucionalidade reside na falta de legitimidade do critério de 

seleção do grupo beneficiado pela intervenção do Poder Público sobre a atividade 

privada. Questões vivas ligadas ao ferimento do princípio isonômico e da ação 

estatal razoável, na eleição dos contemplados pelo benefício, é que evidenciam o 

descompasso da medida proposta com a força da Lei Maior.  

Parece que não existe critério razoável para escolha dos destinatários 

que se beneficiariam com a medida, o que inevitavelmente resulta em afronta aos 

princípios da isonomia e da razoabilidade. 

Privilegiar certo grupo (no caso, as pessoas com deficiência auditiva 

unilateral) em detrimento das demais não se justifica, tendo em vista que representa 

grave ofensa aos princípios constitucionais da igualdade, da razoabilidade e da 

proporcionalidade. 

Como se sabe, o direito à igualdade, presente no art. 5º da CRFB/1988, 

não significa o mero tratamento idêntico entre os cidadãos. Desde o 

constitucionalismo social, a igualdade constitucional passou a determinar que cabe 
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ao Estado realizar as discriminações necessárias, desde que leve em consideração 

justificativas suficientes e pertinentes. 

Tendo em conta o princípio da igualdade material ora mencionado, os 

estudantes (ou as pessoas com deficiência e os idosos, por exemplo), em razão de 

sua especial condição, merecem que lhes seja deferido tratamento diferenciado, 

desde que, obviamente, tal distinção tenha fundamentação condizente com suas 

peculiaridades.  

Contudo, as chamadas discriminações positivas apenas denotam amparo 

jurídico quando diretamente relacionadas com as peculiaridades individuais que as 

justifiquem. 

A proposição em exame, por sua vez, visa beneficiar apenas as pessoas 

com deficiência auditiva unilateral com a reserva de vagas que menciona. Faz-se 

necessário, portanto, analisar se há pertinência entre o benefício a ser concedido e o 

caráter especial das pessoas que se beneficiariam com esta reserva de vagas. 

Inexistindo relação clara entre o benefício a ser concedido e as especiais 

condições do público agraciado, o tratamento diferenciado torna-se contrário ao 

princípio da igualdade constitucional. É este o posicionamento da doutrina: 

“Então, no que atina ao ponto central da matéria abordada procede 
afirmar: é agredida a igualdade quando o fator diferencial adotado para 
qualificar os atingidos pela regra não guarda relação de pertinência lógica 
com a inclusão ou exclusão no benefício deferido ou com a inserção ou 
arredamento do gravame imposto”. (Mello, Celso Antônio de Bandeira. O 
conteúdo jurídico do princípio da igualdade. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 
38.) 

 
 

Cabe mencionar, ainda, que a proposição afronta o princípio 

constitucional da proporcionalidade. Entendemos que a concessão do benefício a 

um grupo muito específico de pessoas extrapolaria o limite da proporcionalidade, 

prejudicando sobremaneira os demais grupos de pessoas com todas as demais 

deficiências não agraciados pela medida. Ao invés de promover a inclusão, tão 

importante para as pessoas com deficiência, estaria promovendo a exclusão da 

grande maioria. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003300310039003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei nº 759/2021 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

8 

 

Portanto, após todas as considerações acima, conclui-se que a 

proposição incorre em vício material por afronta aos princípios da igualdade e da 

proporcionalidade.  

Enfim, são estes os aspectos que levam à inconstitucionalidade formal e 

material da propositura. Deixa-se, assim, de mencionar os demais aspectos da 

proposição, nos termos do parágrafo único do art. 16 do Ato da Mesa no. 964/2018. 

 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opino pela INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL e 

MATERIAL do Projeto de Lei no. 759/2021, de autoria do Exmo. Deputado Estadual 

Delegado Danilo Bahiense, pelas razões supra expostas. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória/ES, 23 de novembro de 2021. 

 

DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da ALES 
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