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PARECER TÉCNICO 

PROJETO DE LEI Nº 913/2019 

Autor (a): Deputada Estadual Iriny Lopes 

Assunto: Institui a Política Estadual de Atendimento Integrado à Pessoa com 

Transtornos do Espectro Autista no Estado do Espírito Santo. 

1. RELATÓRIO 

Trata-se do Projeto de Lei nº 913/2019, de autoria da Deputada 

Estadual Iriny Lopes, cuja finalidade é instituir a Política Estadual de Atendimento 

Integrado à Pessoa com Transtornos do Espectro Autista no Estado do Espírito 

Santo, nos seguintes termos (principais trechos): 

Art. 1º Fica instituída a Política Estadual de Atendimento Integrado à Pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista no âmbito do Estado Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Lei tem o objetivo de assegurar a plena efetivação dos direitos e 
garantias fundamentais, além de garantir e promover o atendimento às 
necessidades específicas das pessoas com Transtorno do Espectro Autista – 
TEA, visando ao desenvolvimento pessoal, à inclusão social, à cidadania e ao 
apoio às suas famílias.  
Parágrafo único. A pessoa com TEA é considerada pessoa com deficiência, 
para todos os efeitos legais.  
 
Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:  
I - tecnologia assistiva: (...)  
II - rastreamento precoce de possíveis comportamentos autísticos ou 
diagnóstico precoce: (...)  
III - profissional de apoio escolar: (...)  
IV - sanitário familiar acessível: (...) 
 
Art. 4º O atendimento pelo Estado à pessoa com TEA poderá ser prestado de 
forma integrada pelos serviços de:  
I - saúde;  
II - educação;  
III - assistência social.  
§ 1º A pessoa com TEA, considerando as características sensoriais e 
comportamentais específicas dessa condição, tem direito a atendimento 
prioritário nos serviços mencionados nos incisos I, II e III do caput deste 
artigo, sendo que nos serviços médicos de emergência públicos e privados 
deve ser considerada a prioridade por deficiência, condicionada aos 
protocolos de atendimento médico e a adaptações razoáveis nas instalações 
de espera, atendimento e internação, incluindo a disponibilização de sanitário 
familiar acessível.  
§ 2º Na prestação dos serviços mencionados nos incisos I, II e III do caput 
deste artigo, poderão ser disponibilizados recursos de tecnologia assistiva.  
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Art. 5º O Estado poderá disponibilizar avaliação por equipe multiprofissional 
para rastreamento precoce de possíveis comportamentos autísticos ou 
diagnóstico precoce com vistas à intervenção precoce, à reabilitação e à 
atenção integral às necessidades da pessoa com TEA.  
§ 1º A intervenção precoce, a reabilitação e a atenção integral citadas no 
caput deste artigo serão decorrentes de atendimentos especializados nas 
seguintes áreas: 
(...)  
§ 2º A avaliação por equipe multiprofissional, prevista no caput, é instrumento 
fundamental para o encaminhamento aos atendimentos especializados 
previstos no § 1º deste artigo, bem como para planejamento e gestão das 
áreas da saúde, da educação e da assistência social.  
§ 3º Para maior eficácia, os atendimentos especializados previstos no § 1º 
deste artigo poderão ser fornecidos em clínicas, ambulatórios ou centros de 
referência em autismo, públicos ou privados, que disponham de todos os 
serviços integrados para a realização do tratamento terapêutico singular da 
pessoa com TEA, em todas as fases da vida, podendo ser incluídas outras 
modalidades, conforme avaliação multiprofissional.  
§ 4º A atenção integral às necessidades da pessoa com TEA citada no caput 
deste artigo poderá incluir a distribuição gratuita de nutrientes, fraldas e 
medicamentos.  
 
Art. 6º Visando a subsidiar a formulação, a gestão, o monitoramento e a 
avaliação da Política Estadual de Atendimento Integrado à Pessoa com TEA, 
ora instituída, e outras ações em prol das pessoas com TEA, bem como 
identificar as barreiras que impedem o exercício de seus direitos, poderá ser 
criado cadastro das pessoas com TEA no Estado.  
Parágrafo único. As informações coletadas poderão ser repassadas ao 
Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Cadastro-
Inclusão).  
 
Art. 7º Na elaboração e implementação de legislação, políticas e outros 
processos de tomada de decisão relativos às pessoas com deficiência, o 
Estado poderá realizar consultas e envolverá ativamente pessoas com TEA, 
diretamente ou por intermédio de seus responsáveis legais e de suas 
organizações representativas.  
 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
 
 

Em sua justificativa, a autora argumenta que este projeto surge como 

um importante instrumento de política social, considerando que existem quatro 

parâmetros fundamentais, onde a política precisa ser redistributiva, equalizadora de 

oportunidades, emancipatória e preventiva, efetivando-se assim o verdadeiro 

exercício da cidadania. 

A matéria foi protocolada no dia 30.10.2019 e lida no expediente da 

sessão ordinária do dia 04.11.2019. Não consta, nos autos, até o presente momento, 
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evidência de publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL. A Diretoria 

de Redação ofereceu estudo de técnica legislativa no dia 06.11.2019. 

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.  

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. 913/2019 e que incumbe a esta Procuradoria prestar consultoria 

sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e 

oportunidade dos atos praticados no âmbito desta ALES, nem analisar aspectos 

econômicos ou de natureza eminentemente técnico-administrativa. 

2.1. Constitucionalidade Formal 

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 se a 

competência para elaboração da proposição 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 

                                           
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. 
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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 instituir a Política Estadual de 

Atendimento Integrado à Pessoa com Transtornos do Espectro Autista no Estado do 

Espírito Santo. A matéria relaciona-se à proteção e inclusão da pessoa com TEA, 

como se aduz da justificativa do autor. 

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.  
§ 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) 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 

                                                                                                                                    
§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 
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Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar 
pessoal, social e econômico. 
 

Menciona-se, ainda, como norma geral mais específica em relação às 

pessoas com TEA, a Lei Federal nº 12.764 de 27 de dezembro de 2012, que institui a 

Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista e assim estabelece: 

Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista: 
I - a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no 
atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista; 
II - a participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas 
para as pessoas com transtorno do espectro autista e o controle social da sua 
implantação, acompanhamento e avaliação; 
III - a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno 
do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento 
multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes; 
IV - (VETADO); 
V - o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no 
mercado de trabalho, observadas as peculiaridades da deficiência e as 
disposições da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente); 
VI - a responsabilidade do poder público quanto à informação pública relativa 
ao transtorno e suas implicações; 
VII - o incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados 
no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, bem como a 
pais e responsáveis; 
VIII - o estímulo à pesquisa científica, com prioridade para estudos 
epidemiológicos tendentes a dimensionar a magnitude e as características do 
problema relativo ao transtorno do espectro autista no País. 
Parágrafo único. Para cumprimento das diretrizes de que trata este artigo, o 
poder público poderá firmar contrato de direito público ou convênio com 
pessoas jurídicas de direito privado. 
 
Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: 
I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da 
personalidade, a segurança e o lazer; 
II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração; 
III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às 
suas necessidades de saúde, incluindo: 
a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; 
b) o atendimento multiprofissional; 
c) a nutrição adequada e a terapia nutricional; 
d) os medicamentos; 
e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento; 
IV - o acesso: 
a) à educação e ao ensino profissionalizante; 
b) à moradia, inclusive à residência protegida; 
c) ao mercado de trabalho; 
d) à previdência social e à assistência social. 
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Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com 
transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, 
nos termos do inciso IV do art. 2º , terá direito a acompanhante especializado. 
 
 

Assim, verifica-se que a presente proposição está em sintonia com as 

diretrizes estabelecidas pelas normas federais, suplementando-as dentro dos limites 

estabelecidos pelo § 2º do art. 24 da Constituição Federal. 

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. 888/2019, 

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

inconstitucionalidade por vício de competência.  

Superada a questão da competência legislativa, passa-se à análise da 

inconstitucionalidade formal propriamente dita, que decorre da inobservância do 

devido processo legislativo. Neste ponto, deve-se verificar se existe vício no 

procedimento de elaboração da norma, seja na fase de iniciativa (vício formal 

subjetivo), seja em fases posteriores (vício formal objetivo).  

Analisemos o aspecto da inconstitucionalidade formal subjetiva. A 

Constituição Federal, assim, como a Constituição Estadual, asseguram a 

independência dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente em 

seus arts. 2º e 173. Com efeito, nenhum dos Poderes pode interferir no 

funcionamento do outro sem estar amparado em regra constitucional, sob pena de 

violação do princípio da separação dos Poderes. 

Com fundamento em tal princípio, a Constituição Federal, em algumas 

hipóteses, reserva a possibilidade de dar início ao processo legislativo a apenas 

algumas autoridades ou órgãos como forma de subordinar a eles a conveniência e a 

oportunidade da deflagração do debate legislativo em torno do assunto reservado3. 

                                           
3
 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: Saraiva, p. 902.   
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Neste prisma, estabelece a CF/1988, em seu art. 614, e a CE/1989, em 

seu art. 63, parágrafo único5, as disposições normativas cuja iniciativa é de 

competência privativa do Chefe do Executivo. Com efeito, as matérias relacionadas a 

funcionamento e a atribuições de órgãos do Poder Executivo devem estar inseridas 

em norma cuja iniciativa é reservada àquela autoridade.  

Inicialmente, cabe destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal é no sentido de que as hipóteses de iniciativa reservada, por traduzirem 

matéria de exceção, não podem ser ampliadas por via hermenêutica, sob pena de 

ocasionar um esvaziamento da atividade legislativa autônoma no âmbito dos entes 

federados. Tais hipóteses formam um rol taxativo. Configuram a exceção, devendo, 

portanto, ser interpretadas de forma restritiva, sob pena de se esvaziar a atividade 

legislativa das Assembleias. Essa é a posição pacificada do Supremo Tribunal 

Federal, verbis: 

“A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se 
presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que, 
por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo, 
deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e 
inequívoca.” STF, Pleno, ADI-MC nº 724/RS, Relator Ministro Celso de 
Mello, DJ de 27.4.2001 (original sem grifos). 
 
 

                                           
4
 5 Art. 61. 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.  

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:  
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;  

II - disponham sobre:  

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;  
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;  

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;  

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e 
da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;  

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;  

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência 
para a reserva.   
5
 Art. 63. 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.  
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 - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar;  

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;  

V - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública;  

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo.   
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Pela ótica mais conservadora e tradicional, poderia haver uma corrente 

que entendesse que a matéria em análise seria de iniciativa privativa do Governador 

do Estado. Contudo, considerando a moderna e mais atual visão do STF, alinhada 

com os mais valiosos preceitos constitucionais, entendemos que, ao ser proposta 

por parlamentar, a proposição não incorre em vício de iniciativa. Senão vejamos. 

A proposição estabelece políticas públicas, sem contudo impor 

obrigação e função à administração direta. 

Inicialmente, destaca-se o julgamento da ADI 2.875, na qual o Supremo 

julgou constitucional lei distrital que obriga médicos públicos e particulares a 

notificarem a Secretaria de Saúde sobre os casos de câncer de pele, verbis: 

Dispositivo de lei distrital que obriga os médicos públicos e 
particulares do Distrito Federal a notificarem a Secretaria de Saúde sobre os 
casos de câncer de pele não é inconstitucional. Matéria inserida no âmbito da 
competência da União, Estados e Distrito Federal, nos termos do art. 23, II, 
da CF. Exigência que encontra abrigo também no art. 24, XII, da Carta 
Magna, que atribui competência concorrente aos referidos entes federativos 
para legislar sobre a defesa da saúde. [ADI 2.875, rel. min. Ricardo 
Lewandowski, j. 4-6-2008, P, DJE de 20-6-2008.] 

 
 

Mais recentemente, no julgamento da ADI 5.293/SC, o STF entendeu 

inexistir vício de inconstitucionalidade formal em lei estadual, de autoria parlamentar, 

que tratava de assistência a vítimas incapacitadas por queimaduras graves, verbis: 

Lei 16.285/2013, de Santa Catarina. (...) Os arts. 1º, 4º, 6º e 7º da lei 
impugnada não afrontam a regra, de reprodução federativamente obrigatória, 
que preserva sob a autoridade do chefe do Poder Executivo local a iniciativa 
para iniciar leis de criação e/ou extinção de ministérios e órgãos da 
administração pública (art. 61, § 1º, II, e, da CF). Mera especificação de quais 
cuidados médicos, entre aqueles já contemplados nos padrões nacionais de 
atendimento da rede pública de saúde, devem ser garantidos a determinada 
classe de pacientes (portadores de sequelas graves causadas por 
queimaduras). [ADI 5.293, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 8-11-2017, P, 
DJE de 21-11-2017.] 

 
 

Destacam-se alguns trechos do brilhante voto do relator Ministro 

Alexandre de Moraes: 

“Diferentemente do que sustentado, os artigos 1º, 4º, 6º e 7º da lei 
estadual impugnada não chegaram a promover inovações na realidade 
orgânica do Executivo local, seja pela criação de novos cargos, serviços 
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ou mesmo obrigações. As normas em exame cuidaram apenas de 
especificar quais os cuidados médicos, dentre aqueles já providos 
ordinariamente pela rede pública de saúde, deveriam ser garantidos a 
determinada classe de pacientes (portadores de sequelas graves causadas 
por queimaduras), tendo em vista a situação de vulnerabilidade por eles 
experimentada. (...) 

As medidas de assistência e de reabilitação previstas nos arts. 4º a 6º 
do diploma catarinense decorrem do dever de recuperar plenamente a 
saúde dessas pessoas, o qual é imposto pela Constituição a todos os 
entes federativos, de forma solidária (como decorrência direta do regime 
constitucional de tutela estatal integral e universal da saúde). A 
expressão ‘atendimento integral’, contida no art. 198, II, da CR e no art. 
7º, II, da Lei 8.080/1990, deve ser interpretada de forma a abranger todo 
procedimento ou serviço curativo exigido para restabelecer a saúde de 
pessoas vítimas de queimaduras que acarretem sequela grave. (...) Os 
dispositivos previstos nos arts. 1º; 4º; e 6º da Lei estadual 16.285/2013 
caminham ao encontro dessa lógica de atendimento integral, estabelecendo 
de maneira concreta quais os modelos de atendimento devem ser 
observados para viabilizar a assistência adequada a portadores de 
consequências graves causadas por queimaduras. (...) 

Na medida em que os arts. 1º; 4º; 6º e 7º da Lei 16.285/2013 
veicularam padrões de atendimento médico absolutamente 
consentâneos com aqueles que já são contemplados em diversas outras 
referências do ordenamento federal, incluindo preceitos de hierarquia 
constitucional que sintetizam o direito fundamental à saúde, não há 
como identificar qualquer vício de origem na lei estadual em exame. 

Além de não violarem a iniciativa do Governador do Estado para 
dispor sobre organização e funcionamento da Administração local, as 
normas dos arts. 1º; 4º; 6º e 7º da lei catarinense igualmente não violam os 
preceitos orçamentários indicados na inicial (arts. 165; 167, I e II; e 169, § 1º, 
da CF). É que, diversamente do que sustentado pelo requerente, os 
projetos de lei subscritos por parlamentares não são necessariamente 
neutros em termos financeiros, sendo perfeitamente possível que eles 
tenham projeções nas despesas públicas.  

É relevante observar, a propósito, que a prevalência da tese do 
requerente teria o efeito de tolher significativamente a abrangência da 
atividade parlamentar como um todo (...) 

O entendimento veio a ser recentemente reafirmado pelo Plenário 
desta Suprema Corte em caso com repercussão geral (ARE 878.911, Rel. 
Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/10/2016), em que se assentou a tese de 
que: “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, 
embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da 
atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 
61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)” 

 
 

Partimos, portanto, desta linha de raciocínio do STF para concluir que, em 

relação ao Projeto de Lei no. 913/2019, se já é obrigação do Poder Público a 

proteção da pessoa com deficiência, em especial da pessoa com TEA, não ocorre a 

criação de novos cargos, serviços ou obrigações, mas apenas a definição de uma 

política pública estadual, em linha com o direito constitucional à tutela integral e 

universal à pessoa com deficiência. Assim, não há que se falar em 

inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. 
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Mencionam-se outros julgados que guardam pertinência ou analogia 

com a presente matéria: 

“Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie 
despesa só poderá ser proposto pelo chefe do Executivo. As hipóteses de 
limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no 
art. 61 da Constituição do Brasil – matérias relativas ao funcionamento da 
administração pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos 
do Poder Executivo.” [ADI 3.394, rel. min. Eros Grau, j. 2-4-2007, P, DJE de 
15-8-2008.] 

 
“Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do 

Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em 
escolas e cercanias. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. 
Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não 
usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora 
crie despesa para a administração pública, não trata da sua estrutura ou da 
atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores 
públicos. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência 
desta Corte.” [ARE 878.911 RG, rel. min. Gilmar Mendes, j. 29-9-2016, P, 
DJE de 11-10-2016, Tema 917.] 

 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 
DE PASSAGEIROS - ABRATI. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 8.899, 
DE 29 DE JUNHO DE 1994, QUE CONCEDE PASSE LIVRE ÀS PESSOAS 
PORTADORAS DEDEFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS 
PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA, DA ISONOMIA, DA LIVRE 
INICIATIVA E DO DIREITO DE PROPRIEDADE, ALÉM DE AUSÊNCIA DE 
INDICAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO (ARTS. 1º, INC. IV, 5º, INC. XXII, E 
170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA): IMPROCEDÊNCIA. (...). 3. Em 
30.3.2007, o Brasil assinou, na sede das Organizações das Nações Unidas, a 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como seu 
Protocolo Facultativo, comprometendo-se a implementar medidas para dar 
efetividade ao que foi ajustado. 4. A Lei n. 8.899/94 é parte das políticas 
públicas para inserir os portadores de necessidades especiais na 
sociedade e objetiva a igualdade de oportunidades e a humanização das 
relações sociais, em cumprimento aos fundamentos da República de 
cidadania e dignidade da pessoa humana, o que se concretiza pela 
definição de meios para que eles sejam alcançados. 5. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade julgada improcedente. ADI 2649 / DF - DISTRITO 
FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Relator(a): Min. 
CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 08/05/2008. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. 
PUBLIC 17-10-2008 

 
 

Verifica-se, assim, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

vem se posicionando favoravelmente à iniciativa parlamentar para a iniciativa de leis 

que instituem políticas públicas, desde que não promova o redesenho de órgãos do 

Executivo. In verbis: 
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EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Lei de iniciativa 
parlamentar a instituir programa municipal denominado “rua da saúde”. 
Inexistência de vício de iniciativa a macular sua origem. 1. A criação, por lei 
de iniciativa parlamentar, de programa municipal a ser desenvolvido em 
logradouros públicos não invade esfera de competência exclusiva do Chefe 
do Poder Executivo. 2. Inviável a análise de outra norma municipal para 
aferição da alegada inconstitucionalidade da lei. 3. Agravo regimental a que 
se nega provimento. 
(STF - RE: 290549 RJ, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 
28/02/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-064 DIVULG 28-03-2012 PUBLIC 29-03-2012) 
 
 

Contudo, visando evitar a configuração de invasão de atribuição do poder 

Executivo e afronta ao princípio da separação dos poderes, recomenda-se a adoção 

de emenda para suprimir o art. 6º. do projeto de lei, pois a criação e a gestão de 

cadastro específico pode configurar-se em nova atribuição a órgão do Poder 

Executivo e, nesse caso, a iniciativa para propor a matéria seria privativa do Chefe 

daquele poder. 

Sobre tema correlato, menciona-se que o Projeto de Lei no. 160/2015, de 

autoria do Deputado Estadual Sergio Majeski, que versava sobre a criação de 

cadastro com informações sobre as pessoas com deficiência no Estado. 

Transformada no Autógrafo de Lei no. 107/2016, recebeu veto total do Poder 

Executivo através da Mensagem de Veto no. 364/2016, que foi mantido pelo Plenário 

da ALES. 

Após as reflexões supra, conclui-se que, após a adoção da emenda 

sugerida, o Projeto de Lei no. 913/2019 não contém vício formal subjetivo, sendo de 

iniciativa de deputado, e versando sobre matéria que não é de iniciativa privativa do 

Chefe do Poder Executivo (art. 63, parágrafo único da Constituição Estadual). 

Portanto, é plenamente possível que o Deputado Estadual proponente inicie o 

presente processo legislativo nos termos do disposto no art. 61 da CRFB/1988 e, 

por simetria, no art. 63 da CE/1989.  

Constatada a competência legislativa do Estado do Espírito Santo e a 

iniciativa parlamentar para apresentar o presente Projeto de Lei, não há que se falar 

em vício de inconstitucionalidade formal orgânica ou em vício formal subjetivo. 
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Em relação à espécie normativa adequada para tratar da matéria, tem-

se que o Projeto de Lei nº 913/2019 objetiva a proteção da pessoa com TEA, não 

pretendendo emendar a Constituição Estadual, nem se amoldando às hipóteses 

previstas no art. 68, parágrafo único da CE/19896, que são reservadas à lei 

complementar. Assim, deve a matéria ser objeto de lei ordinária.  

Em relação aos demais requisitos formais atinentes ao processo 

legislativos, tem-se:  

- regime inicial de tramitação da matéria: em princípio, deverá seguir o 

regime de tramitação ordinário, nos termos do art. 1487 do Regimento Interno da 

ALES (Resolução no. 2.700/2009), podendo ser solicitado o requerimento de 

urgência, nos termos do art. 2218, observado o disposto no art. 2239 do Regimento 

Interno da ALES. 

- quorum para aprovação da matéria: em linha com o art. 19410 do 

Regimento Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009), as deliberações deverão 

ser tomadas por maioria simples dos membros da Casa, desde que presente a 

maioria absoluta dos Deputados. 

                                           
6
 Art. 68. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa e receberão numeração 

sequencial distinta da atribuída às leis ordinárias.  

Parágrafo único.São leis complementares, entre outras de caráter estrutural, as seguintes:  
I - lei do sistema financeiro e do sistema tributário estadual;  

II - lei de organização judiciária;  

III - estatuto e lei orgânica do Ministério Público;  
IV - lei orgânica do Tribunal de Contas;  

V - lei orgânica da Procuradoria-Geral do Estado;  

VI - lei orgânica da Defensoria Pública;  
VII - estatuto e lei orgânica do Magistério Público;  

VIII - estatuto dos funcionários públicos civis do Estado;  

IX - estatuto e lei orgânica da Polícia Civil;  
X - estatuto e lei orgânica da Polícia Militar;  

XI - Estatuto e Lei Orgânica do Corpo de Bombeiros Militar.   
7
 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação:  

I - de urgência;  
II - ordinária;  

III - especial.   
8
 Art. 221. O requerimento de urgência somente poderá ser submetido ao Plenário se for apresentado:  

I - pela Mesa;  

II - por líder;  

III - por comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição;  
IV - por um décimo dos membros da Assembleia Legislativa.   
9
 Art. 223. Não será aceito requerimento de urgência, já havendo dez projetos incluídos nesse regime.   

10
 Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão tomadas por maioria dos votos, presente, no mínimo, a maioria absoluta 

dos Deputados.   
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- processo de votação a ser utilizado: conforme a inteligência do art. 

200, l, do Regimento Interno, o processo a ser utilizado deve ser, em princípio, o 

simbólico, podendo ser convertido em nominal, nos termos do art. 20211, II do RI.  

Conclui-se, portanto, pela constitucionalidade formal da proposição, 

desde que adotada emenda supressiva nos termos recomendados na conclusão 

deste parecer. 

2.2. Constitucionalidade Material  

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.  

A proposição está em linha com o que determinam as Constituições 

Federal (art. 227, § 1º, II12) e Estadual (art. 200, III) sobre proteção à pessoa com 

deficiência.  

O projeto de lei está também em sintonia com a Convenção da ONU 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi incorporada ao ordenamento 

jurídico brasileiro através do Decreto Legislativo no. 186/2008, com status de emenda 

constitucional.  

No mais, não há que se falar em ofensa a quaisquer princípios, direitos 

e garantias estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, tampouco à 

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

Como se trata de matéria atinente à proteção e à inclusão social da 

pessoa com deficiência e de outros grupos, não ocorre violação a Direitos Humanos 

                                           
11

 Art. 202. A votação nominal será utilizada:  

I - nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento;  
II - por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Deputado.   
12

 Art. 227. (...)  

(...)  

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou 

mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e 

a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as 

formas de discriminação. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)   
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previstos nas Constituições Federal ou Estadual – ao contrário, busca-se a efetivação 

de tais direitos.  

No tocante à vigência da lei, a previsão de que deve entrar em vigor na 

data de sua publicação oficial garante que não serão atingidasr situações pretéritas, 

sendo materialmente constitucional nesse aspecto.  

Conclui-se, portanto, que o Projeto de Lei no. 913/2019 está de acordo 

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

sendo materialmente constitucional. 

2.3. Juridicidade e Legalidade  

Juridicidade é a conformidade ao Direito. Diz-se que uma matéria é 

jurídica, ou possui juridicidade, se sua forma e conteúdo estão em consonância com 

a Constituição, as leis, os princípios jurídicos, a jurisprudência, os costumes, enfim, 

com o Direito como um todo. Caso não haja tal conformidade, a matéria é dita 

injurídica ou antijurídica.13 

Quanto à juridicidade, é necessário averiguar se o Projeto de Lei está 

em sintonia com o ordenamento jurídico e com as decisões dos Tribunais Superiores.  

A proposição está em plena sintonia com as decisões dos Tribunais 

Superiores. Segue importante julgado do Supremo Tribunal Federal que destaca a 

importância da matéria: 

EMENTA: CONCURSO PÚBLICO – PESSOA PORTADORA DE 
DEFICIÊNCIA – RESERVA PERCENTUAL DE CARGOS E EMPREGOS 
PÚBLICOS (CF, ART. 37, VIII) – OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DOS 
REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DO DIREITO 
VINDICADO PELA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA – 
ATENDIMENTO, NO CASO, DA EXIGÊNCIA DE COMPATIBILIDADE 
ENTRE O ESTADO DE DEFICIÊNCIA E O CONTEÚDO OCUPACIONAL OU 
FUNCIONAL DO CARGO PÚBLICO DISPUTADO, INDEPENDENTEMENTE 
DE A DEFICIÊNCIA PRODUZIR DIFICULDADE PARA O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE FUNCIONAL – INADMISSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA 
ADICIONAL DE A SITUAÇÃO DE DEFICIÊNCIA TAMBÉM PRODUZIR 
“DIFICULDADES PARA O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DO CARGO” – 
PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA – 

                                           
13

 OLIVEIRA, L. H. S. Análise de Juridicidade de `Proposições Legislativas. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, 

agosto/2014 (Texto para Discussão no. 151).   
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RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. PROTEÇÃO JURÍDICO-
CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL ÀS PESSOAS VULNERÁVEIS. 
LEGITIMIDADE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS QUE, 
INSPIRADOS PELO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE 
PESSOAL (CF, ART. 1º, III), RECOMPÕEM, PELO RESPEITO À 
ALTERIDADE, À DIVERSIDADE HUMANA E À IGUALDADE DE 
OPORTUNIDADES, O PRÓPRIO SENTIDO DE ISONOMIA INERENTE ÀS 
INSTITUIÇÕES REPUBLICANAS. - O tratamento diferenciado em favor de 
pessoas portadoras de deficiência, tratando-se, especificamente, de 
acesso ao serviço público, tem suporte legitimador no próprio texto 
constitucional (CF, art. 37, VIII), cuja razão de ser, nesse tema, objetiva 
compensar, mediante ações de conteúdo afirmativo, os desníveis e as 
dificuldades que afetam os indivíduos que compõem esse grupo 
vulnerável. Doutrina. - A vigente Constituição da República, ao 
proclamar e assegurar a reserva de vagas em concursos públicos para 
os portadores de deficiência, consagrou cláusula de proteção 
viabilizadora de ações afirmativas em favor de tais pessoas, o que veio a 
ser concretizado com a edição de atos legislativos, como as Leis nº 
7.853/89 e nº 8.112/90 (art. 5º, § 2º), e com a celebração da Convenção 
Internacional das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência (2007), já formalmente incorporada, com força, hierarquia e 
eficácia constitucionais (CF, art. 5º, § 3º), ao plano do ordenamento 
positivo interno do Estado brasileiro. - Essa Convenção das Nações 
Unidas, que atribui maior densidade normativa à cláusula fundada no 
inciso VIII do art. 37 da Constituição da República, legitima a instituição 
e a implementação, pelo Poder Público, de mecanismos compensatórios 
destinados a corrigir as profundas desvantagens sociais que afetam as 
pessoas vulneráveis, em ordem a propiciar-lhes maior grau de inclusão 
e a viabilizar a sua efetiva participação, em condições equânimes e mais 
justas, na vida econômica, social e cultural do País. HERMENÊUTICA E 
DIREITOS HUMANOS: O PRINCÍPIO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL 
COMO CRITÉRIO QUE DEVE REGER A INTERPRETAÇÃO DO PODER 
JUDICIÁRIO. - O Poder Judiciário, no exercício de sua atividade 
interpretativa, deve prestigiar, nesse processo hermenêutico, o critério 
da norma mais favorável (que tanto pode ser aquela prevista no tratado 
internacional de direitos humanos como a que se acha positivada no 
próprio direito interno do Estado), extraindo, em função desse postulado 
básico, a máxima eficácia das declarações internacionais e das 
proclamações constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o 
acesso dos indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais 
vulneráveis, a sistemas institucionalizados de proteção aos direitos 
fundamentais da pessoa humana. Precedentes: HC 93.280/SC, Rel. Min. 
CELSO DE MELLO, v.g.. RMS 32732 AgR / DF - DISTRITO FEDERAL. 
AG.REG. NO RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO. Julgamento: 03/06/2014. Órgão 
Julgador: Segunda Turma. PUBLIC 01-08-2014 
 
 

Estendendo a análise técnica da proposição, verifica-se que não há 

oposição na doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios Tribunais Superiores que 

impeça, material ou formalmente, a proposta de ser aprovada.  
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Da mesma forma, a tramitação do projeto, até o momento, respeita as 

demais formalidades previstas no Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009).  

Assim, o projeto de lei não afronta a legislação federal ou estadual, ao 

contrário, atende a todos os preceitos. 

 
2.4.  Técnica Legislativa  

Analisemos se a proposição atende ao que estabelece a Lei 

Complementar no. 95/1998, que dispõe 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.  

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da Lei Complementar 

nº 95/1998, porquanto o projeto de lei foi estruturado em três partes básicas: parte 

preliminar, parte normativa e parte final.  

Atendidas as regras do art. 7º da LC nº 95/1998, pois o primeiro artigo 

do texto indica o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, a matéria tratada 

não está disciplinada em outro diploma normativo, a proposição não contém matéria 

estranha ao seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou 

conexão, o âmbito de aplicação da norma está estabelecido de forma tão específica 

quanto o possibilite o conhecimento técnico ou científico da área respectiva, e o 

mesmo assunto não está sendo disciplinado por mais de uma norma. 

Cumpridas as regras do art. 10, pois no texto da proposição, a unidade 

básica de articulação é o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de 

numeração ordinal.  

Respeitadas também as regras do art. 11, I, pois as disposições 

normativas foram redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, sendo que para 

obtenção de ordem lógica, restringiu-se o conteúdo de cada artigo da proposição a 

um único assunto ou princípio, e expressaram-se por meio dos parágrafos os 

aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo (art. 11, III).  
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Sobre a vigência da lei, esta encontra-se indicada de maneira expressa 

no art. 8º, com previsão de que deve entrar em vigor na data de sua publicação. 

Como a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" deve ser reservada 

apenas para as leis de pequena repercussão, o que se aplica à proposição, já que 

se trata de instituição de política pública.  

No mais, a Diretoria Redação – DR já efetuou algumas correções devidas 

na redação do referido projeto de lei (Estudo de Técnica Legislativa às fls. 13/15 dos 

autos), com as quais estou de acordo.  

 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opino pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei no. 

913/2019, de autoria da Exma. Deputada Estadual Iriny Lopes, com a adoção da 

seguinte emenda: 

Emenda n° 1 ao Projeto de Lei n° 913/2019: 

- Fica suprimido o art. 6º. do Projeto de Lei no. 913/2019, renumerando-se 

os artigos seguintes. 

 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória/ES, 12 de novembro de 2019. 

 

DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da ALES 
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