
 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

     ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Projeto nº Página 

Carimbo / Rubrica 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

PARECER 

 

Projeto de Lei n.º 09/2019 

Autor: Deputado Doutor Hércules  

Assunto: Impõe a rejeição das contas dos gestores públicos e 

agentes políticos que não respeitarem as normas de 

acessibilidade e inclusão previstas no Estatuto da Pessoa com 

Deficiência – Lei 13.146/2015. 

 

1.  RELATÓRIO 

Trata-se de Projeto de Lei nº 09/2019, de autoria do nobre 

Deputado Doutor Hércules, com o fito de impor a rejeição das 

contas dos Gestores Públicos e Agentes Políticos que não 

respeitarem as normas de acessibilidade e inclusão previstas 

no Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei 13.146/2015.  

O Projeto analisado passou pelo crivo da Mesa Diretora,tendo 

seguimento nos termos do artigo 120 do Regimento Interno 

desta Casa de Leis. 

As justificativas para elaboração deste projeto de lei são as 

seguintes: 
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“Tendo em vista que compete ao Tribunal de 

Contas atuar na fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial do Estado, municípios e das 

entidades da administração direta e indireta, 

quanto aos aspectos da legalidade, 

legitimidade e economicidade e o que está 

previsto no art. 93 da Lei 13.146/2015, que 

prevê a ATUAÇÃO dos órgãos de controle externo 

(Tribunais de Contas) no cumprimento da 

legislação relativa à pessoa com deficiência e 

das formas de acessibilidade vigentes durante 

a realização de inspeções e auditorias, é 

pertinente a apresentação da iniciativa em 

comento. Conforme se depreende dos 

dispositivos da Lei Federal nº 13.146/2015, 

configura discriminação em razão de alguma 

deficiência toda forma de distinção, restrição 

ou exclusão, por ação ou omissão e que tenha o 

propósito ou o efeito de prejudicar, impedir 

ou anular o reconhecimento ou o exercício dos 

direitos e das liberdades fundamentais da 

pessoa com deficiência, incluídas aí as 

recusas de adaptações razoáveis e de 

fornecimento de tecnologias assistidas, além 

de privar a pessoa em seu direito básico de ir 

e vir. A legislação prevê a existência de 

ACESSIBILIDADE nos Edifícios de uso público e 

edifícios públicos: Bens públicos para o 

Código Civil são aqueles pertencentes às 
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pessoas jurídicas de direito público interno. 

Pelo Decreto citado, são aqueles bens imóveis 

administrados por entidades da administração 

pública, direta e indireta, ou por empresas 

prestadoras de serviços públicos e destinados 

ao público e geral. O Decreto n. 5.296/2004 

define-se acessibilidade como: Art. 8º, I - A 

condição para utilização, com segurança e 

autonomia, total ou assistida, dos espaços, 

mobiliários e equipamentos urbanos, das 

edificações, dos serviços de transporte e dos 

dispositivos, sistemas e meios de comunicação 

e informação, por pessoa portadora de 

deficiência ou com mobilidade reduzida. 

O imóvel acessível não deve conter barreiras 

que constitui qualquer entrave ou obstáculo 

que limite ou impeça o acesso, a liberdade de 

movimento ou a circulação com segurança da 

pessoa com deficiência. As barreiras 

apresentadas no entorno e interior dos imóveis 

de uso público e coletivo e no entorno e nas 

áreas internas de uso comum nas edificações de 

uso privado multifamiliar, constituem o que se 

denominam BARREIRAS NAS EDIFICAÇÕES. A 

acessibilidade é garantida através da 

observância das Normas Técnicas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas), 

merecendo destaque as seguintes normas: a) NBR 

9050 – Acessibilidade a Edificações 

Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos; b) 
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NBR 13994 – Elevadores de Passageiros – 

Elevadores para Transportes de Pessoa 

Portadora de Deficiência; Assim, a 

acessibilidade deve ser garantida a pessoa com 

deficiência física, visual, auditiva, mental e 

múltipla, o que gera várias situações, de 

acordo com as normas técnicas da ABNT. Ante ao 

exposto, o PL busca criar mecanismos que crie 

uma severa punição aqueles que têm a obrigação 

legal de efetivar as políticas de 

acessibilidade e inclusão e não o fazem.” 

A Procuradoria desta Casa de Leis em 03 de abril, sendo pela 

Constitucionalidade etc. desde que adotada emenda 

substitutiva, por questões formais. 

Já a Subcoordenadoria Setorial Legislativa também se 

manifestou pela constitucionalidade do Projeto de lei, sem que 

haja a necessidade de acolhimento da emenda substitutiva. 

Vieram os autos. 

É o relatório em apertada síntese. 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

Prima facie, de uma análise percuciente do Projeto de Lei em 

testilha, não se vislumbra a matéria dentre aquelas que são 

de competência legislativa privativa da União ou próprias dos 

Municípios,nos termos dos artigos 22 e 30, inciso I, da da 
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Carta da República, e também não se entende que seja matéria 

afeta à Competência privativa do Chefe do Poder Executivo. 

O Projeto de Lei em análise detém estribo em cláusula pétrea e 

fundamento da Constituição da República
1
 nos devidos termos do 

artigo 1.º, inciso III, além do Pacto de São José da Costa 

Rica
2
 (Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos em Matéria de Direitos Económicos, Sociais e Culturais 

"Protocolo de San Salvador"), Lei Federal n.º 10.436/2002, a 

Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei n.º 

13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência
3
). 

                                                
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: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana;” 

 
2
 “Artigo 18 Proteção de deficientes 
Toda pessoa afetada por diminuição de suas capacidades físicas e mentais 

tem direito a receber atenção especial, a fim de alcançar o máximo 

desenvolvimento de sua personalidade. Os Estados Partes comprometem-se a 

adotar as medidas necessárias para esse fim e, especialmente, a: 

a) Executar programas específicos destinados a proporcionar aos deficientes 

os recursos e o ambiente necessário para alcançar esse objetivo, inclusive 

programas trabalhistas adequados a suas possibilidades e que deverão ser 

livremente aceitos por eles ou, se for o caso, por seus representantes 

legais; 

b) Proporcionar formação especial as famílias dos deficientes, a fim de 

ajudá-los a resolver os problemas de convivência e convertê-los em 

elementos atuantes no desenvolvimento físico, mental e emocional destes; 

c) Incluir, de maneira prioritária, em seus planos de desenvolvimento 

urbano a consideração de soluções para os requisitos específicos 

decorrentes das necessidades deste grupo; 

d) Promover a formação de organizações sociais nas quais os deficientes 

possam desenvolver uma vida plena.” 

 
3
 “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 
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Portanto, mais do que regras, todo o arcabouço Legislativo 

Nacional e internacional o qual se é signatário, alicerça o 

mérito do projeto de Lei não só como possibilidade, mas como 

necessidade de cumprimento de direitos fundamentais das 

pessoas portadoras de deficiência. 

 

O objetivo claro do Projeto de Lei em testilha é no sentido de 

trazer dignidade aos deficientes físicos que detenham 

dificuldade de locomoção, impondo severa sanção ao Gestor que 

não possibilitar igualdade de condições aos cidadãos com 

deficiência de acessar prédios públicos e resta evidente que 

está em curso processo de mutação constitucional
4
, que altera 

substancialmente os conceitos relativos  à possibilidade de 

iniciativas que em outrora eram privativas do Executivo. 

 

Antes, qualquer projeto que impusesse dispêndio de receita por 

parte do Executivo ter-se-ia vício de iniciativa. 

 

Entretanto, tal posicionamento mudou, como não poderia ser 

diferente, visto que as regras que tratam da iniciativa de 

processos de competência privativa, como regras de exceção, 

devem ser interpretadas sempre restritivamente, de modo a 

cumprir às características hermenêuticas aplicáveis à espécie. 

                                                                                                                                                  
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.” 
4
 Mutação constitucional é o fenômeno que modifica determinada norma da 

Constituição Federal sem que haja qualquer alteração no seu texto. 

(BARROSO, L. R. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 

2015, p. 158.). 
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Este Corolário Lógico decorre inclusive do princípio da 

separação de poderes com entrelaçamento de atos de forma 

harmônica. 

 

Neste diapasão, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

1.399, publicada DOU de 11 de junho de 2004, é apontada como 

um dos primeiros julgados nos quais a nova tendência teria 

erigido. 

 

Nessa ADI havia sido impugnada lei estadual de autoria 

parlamentar que tornava obrigatória a presença da disciplina 

de Educação Artística na rede pública de ensino, com fixação 

de carga horária mínima de duas horas/aulas semanais. 

 

O Supremo Tribunal Federal não vislumbrou ofensa à regra da 

reserva de iniciativa, ou seja, em leading case menos robusto 

dada a quantidade de regras que escoram à pretensão do 

presente projeto. Nos termos do voto do Relator da ADI, a lei 

não tratava de questões atinentes à estrutura da administração 

do Estado, previstas nas alíneas a a f do inciso II do § 1º do 

artigo 61 da Constituição Federal, apenas regulamentando 

pequenos aspectos sobre o ensino, como a carga horária 

destinada à disciplina de educação artística. 

 

Já na ADI nº 3.394, de 15 de agosto de 2008 o Supremo Tribunal 

Federal concluiu que não violava a regra de iniciativa 

reservada lei estadual de autoria parlamentar que dispunha 

sobre a gratuidade da realização do teste de maternidade e 
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paternidade para hipossuficientes. Restou consignado na ementa 

do acórdão: 

“Ao contrário do afirmado pelo requerente, a 

lei atacada não cria ou estrutura qualquer 

órgão da Administração Pública local. 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 artigo 61 da 

Constituição do Brasil – matérias relativas ao 

funcionamento da Administração Pública, 

notadamente no que se refere a servidores e 

órgãos do Poder Executivo. De fato, a Lei não 

criava novas competências para qualquer órgão 

especificamente identificado do Poder 

Executivo. Apenas atribuía a responsabilidade 

financeira pelo pagamento dos testes ao Estado. 

Dispunha que o Estado viabilizaria a realização 

do exame laboratorial e que órgão público se 

credenciaria para o cumprimento da Lei, 

mediante dotação orçamentária. A Lei poderia 

ser cumprida, por exemplo, com o simples 

pagamento a laboratórios privados pelos testes 

realizados.” 

 

Nesse sentido, o caso se diferencia de outros citados supra, 

nos quais a lei efetivamente previa a execução material de 

determinadas políticas públicas por órgãos do Estado, e não 

apenas o seu financiamento. O custeio dos testes certamente 
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demandaria algum tipo de adequação interna do órgão incumbido 

de realizar os pagamentos. Por outro lado, poder-se-ia 

sustentar ser exagerado supor que a reserva de iniciativa 

incida sobre qualquer lei cuja aplicação demande algum tipo de 

ajuste da parte de órgão público. 

 

Em caso mais recente, ao julgar a ADI nº 2.444 (DJe de 

02.02.2015), o STF considerou válida lei estadual de autoria 

parlamentar que obrigava o Poder Executivo a divulgar na 

imprensa oficial e na Internet dados relativos a contratos de 

obras públicas. Consoante constou da ementa do acórdão, ipsis 

verbis:  

 

“A lei em questão não cria, extingue ou 

modifica órgão administrativo, tampouco confere 

nova atribuição a órgão da administração 

pública. O fato de a regra estar dirigida ao 

Poder Executivo, por si só, não implica que ela 

deva ser de iniciativa privativa do Governador 

do Estado. Não incide, no caso, a vedação 

constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e).” 

 

Logo, por todos estes paradigmas análogos ao Projeto de Lei em 

epígrafe, vislumbra-se que o objetivo finalístico do projeto é 

imbuído dos mais impolutos padrões de humanitarismo, não 

havendo que se falar de qualquer espécie de vício de 

iniciativa, de forma ou de matéria. 

 

Identificador: 330039003800360036003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

     ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Projeto nº Página 

Carimbo / Rubrica 

 

Outrossim, quadra registrar que se insere no campo protetivo 

da competência comum, nos termos do artigo 23, inciso II da 

Magna Carta, bem como nos termos da Legislação Concorrente, 

artigo 24, inciso XIV, in litteris: 

 

“Art. 23. É competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

(...) 

II - cuidar da saúde e assistência pública, da 

proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiência; 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao 

Distrito Federal legislar concorrentemente 

sobre: 

(...) 

XIV - proteção e integração social das pessoas 

portadoras de deficiência;”   

Em outro diapasão, no que concerne aos demais elementos 

formais do processo legislativo, observa-se a presença de 

todos, vez que fora respeitado o  quorum mínimo de aprovação 

previsto nos termos do artigo 59 da Carta do Estado do 

Espírito Santo, que é de maioria simples; o regime inicial de 

tramitação e o processo de votação que é o ordinário, 

conforme deflui da interpretação sistêmica das disposições 

contidas nos artigos 148, inciso II; 200, incisos l e II; e 

202, incisos I e II, do Regimento Interno desta Casa de leis. 
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Assim, atendidos os requisitos extrínsecos de  

constitucionalidade formal, conclui-se, de imediato que o  

projeto em exame é harmônico com os textos das Constituições 

da República e do Estado, não contraria os princípios, 

direitos e garantias nelas previstos, se amoldando, 

inclusive, ao Princípio da Irretroatividade das Leis, eis que 

sua vigência ocorrerá a partir de sua publicação, não se 

pretendendo qualquer retroatividade que venha macular 

direitos pré-estabelecidos. 

No tocante à juridicidade e legalidade, exsurge aduzir que o 

projeto se coaduna com o Direito, especialmente por se 

adequar às normas de regência, e aponta para a concretização 

da própria Constituição. 

 

3.  CONCLUSÃO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 41, inciso I, do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, como relator opina-se 

pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa do Projeto de Lei nº 9/2019, que Impõe a 

rejeição das contas dos gestores públicos e agentes políticos 

que não respeitarem as normas de acessibilidade e inclusão 

previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei 

13.146/2015. 
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PARECER Nº            /2019 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO é pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, JURIDICIDADE e 

BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei n.º 09/2019 de 

autoria do nobre Deputado Doutor Hércules, que Impõe a rejeição 

das contas dos gestores públicos e agentes políticos que não 

respeitarem as normas de acessibilidade e inclusão previstas 

no Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei 13.146/2015. 

            Plenário Rui Barbosa, em            de                      de 2019. 

_________________________________________________  PRESIDENTE 

_________________________________________________   RELATOR 

_________________________________________________   MEMBRO 

_________________________________________________   MEMBRO 

_________________________________________________   MEMBRO 

_________________________________________________   MEMBRO 

_________________________________________________   MEMBRO 

_________________________________________________   MEMBRO 

Identificador: 330039003800360036003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.


		2019-09-19T15:10:06-0300




