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Projeto de Lei n.º: 759/2021  
Autor (a): 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. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

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

intenção de 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 procuradora designada emitiu parecer técnico jurídico pela 

inconstitucionalidade do projeto de Lei nº 759/2021. 

 

Contudo, em que pese os fundamentos da manifestação, entendo que a 

matéria se encontra dentro da competência legislativa concorrente como será 

demonstrado adiante. 

 

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: 

(...) 

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. 
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§ 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. Sobre o tema de proteção à pessoa com deficiência, 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) que, dentre 

outros, estabelece como dever do Estado – aqui englobados os três entes federativos – 

assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, os seus direitos, verbis: 

 
Art. 8o É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à 
pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à 

maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à 

profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à 

reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao 

turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos 

e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência 

familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição 
Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras 
normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. 

 

A Lei no. 13.146/2015 dedicou um título exclusivamente para tratar da 

acessibilidade, lembrando que esta norma, em seus arts. 3º, I e 53, conceitua 

acessibilidade como a “possibilidade e condição de alcance para utilização, com 
segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 

transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem 

como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de 

uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com 
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mobilidade reduzida” e como “direito que garante à pessoa com deficiência ou com 

mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e 

de participação social”. 

 

Entende-se que a matéria da presente proposição está em linha com as 

normas gerais editadas pela União, suplementando-as dentro dos limites dos §§ 2º e 3º 

do art. 24 da Constituição federal.  

 

Nessa esteira de raciocínio, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) 

julgou improcedente, em 2013 (portanto antes da entrada em vigor da LBI), a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 903, ajuizada pela Confederação Nacional do 

Transporte (CNT) contra a Lei Estadual 10.820/1992, de Minas Gerais, que obriga as 

empresas concessionárias de transporte coletivo intermunicipal a promoverem 

adaptações em seus veículos, a fim de se facilitar o acesso e a permanência de 

portadores de deficiência física e de pessoas com dificuldades de locomoção. 

 

Os ministros acompanharam o voto do relator Dias Toffoli, no sentido de 

que o Estado de Minas Gerais fez uso de sua competência concorrente para legislar 

sobre a proteção e integração social das pessoas deficientes (artigo 24, XIV, da 

Constituição Federal - CF), ao tratar sobre o tema previsto no artigo 244 da CF.  

 

Dito isso, fica evidente que pode o Estado do Espírito Santo exercer sua 

competência legislativa para tratar da matéria alvo do Projeto de Lei no. 759/2021, 

conforme art. 24, XIV da CRFB/1988, não havendo, portanto, que se falar em 

inconstitucionalidade por vício de competência. 

 

Além disso temos o art. 23 da Constituição Federal que estabelece: 

 
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios: (...) 
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II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 
pessoas portadoras de deficiência; 

 

A análise do artigo 23, II, da CF, tratando de competência comum, só 

permite a conclusão de que, nas áreas ali arroladas, todos os entes federados têm 

competência para atuar.  

 

É uma repartição de competência horizontal, pois não há sobreposição 
de qualquer ente sobre os demais, nem isso é desejável. Todos atuam 
coordenada e paralelamente. Trata-se de áreas em que indispensável a atuação 

conjunta de todas as pessoas políticas, desenvolvendo tarefas diversas. 

 

Assim, parece haver consenso de que na competência comum há exercício 

conjunto e harmônico de todos os entes federados, sem que a atuação de um deles 

exclua a dos demais ou prevaleça sobre a dos demais.  

 

É dizer, de outra forma, que o reconhecimento da solidariedade aqui, como 

decorrência do supracitado artigo, induz o dever de os três entes políticos 
implementarem políticas públicas para a consecução de um fim comum que é 

prestar proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;. 
 

Assim, opino pelo NÃO ACOLHIMENTO do parecer técnico jurídico, uma 

vez pelos fundamentos aqui apresentados entendo que a matéria está inserida na 

competência concorrente e comum. 

 

Vitória 01 de dezembro de 2021 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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