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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

PARECER TÉCNICO 

 

PROJETO DE LEI Nº 934/2019 

AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 

EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de que, nos serviços públicos 

e particulares do Estado do Espírito Santo, haja atendimento terapêutico 

individualizado para pacientes com Transtorno do Espectro Autista, e dá outras 

providências. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 934/2019, de autoria do Exmo. Deputado 

Lorenzo Pazolini, que visa a determinar a obrigatoriedade de que, nos serviços 

públicos e particulares de saúde e de ensino do Estado do Espírito Santo, haja 

atendimento terapêutico individualizado para pacientes com Transtorno do Espectro 

Autista, nos seguintes termos: 

Art. 1º Os estabelecimentos de saúde ambulatoriais e hospitalares de 
atendimento à criança e ao adolescente com diagnóstico de Transtorno do 
Espectro Autista ficam obrigados a prestar atendimento terapêutico 
individualizado.  

Parágrafo único. Considera-se atendimento terapêutico individualizado a 
execução de plano terapêutico que assegure ao paciente a realização, em 
caráter individual, das sessões de fonoaudiologia, psicologia e terapia 
ocupacional.  

Art. 2º Os estabelecimentos de ensino públicos e particulares deverão:  

I - contar com monitores com treinamento específico para acompanhar o 
aluno diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista;  
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II - condicionar a progressão ou retenção em série escolar a relatório 
médico atestando ou não os benefícios terapêuticos desse avanço ou 
retenção.  

Art. 3º O diretor do estabelecimento de saúde ou escolar que descumprir 
as disposições desta Lei ficará sujeito às penas previstas em lei, sem 
prejuízo da obrigação de indenizar.  

Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias 
de sua publicação oficial. 

 

Na Justificativa (fls. 04/05), o autor argumenta: 

O autismo é uma síndrome complexa, tanto em questão de diagnóstico, 
quanto de tratamento, e afeta vários aspectos da comunicação, além de 
influenciar também no comportamento do indivíduo.  

De acordo com dados atuais da ONU (Organização das Nações Unidas), 
cerca de 1% da população mundial – ou uma em cada 68 crianças – 
apresenta algum transtorno do espectro autista e a ocorrência dessa 
condição neurológica tem aumentado.  

Em 2012, foi promulgada a Lei Berenice Piana (Lei nº 12.764/12), que 
institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista. A partir da referida lei, fica evidente a 
importância das ações e políticas destinadas a pacientes autistas, a fim de 
promover uma capacitação mais qualificada dos profissionais da saúde, 
educadores e demais profissionais que atuam no tratamento do transtorno.  

O paciente com diagnóstico de transtorno do espectro autista depende de 
auxílio para inclusão social e escolar, bem como para desenvolver as 
habilidades pessoais necessárias para garantia do mínimo de qualidade de 
vida. Essa necessidade é alcançada por meio de terapias multidisciplinares, 
com o atendimento individualizado que assegure a realização da terapia 
inclusiva com a devida atenção necessária por parte do profissional, o que 
só será possível se, no recinto de tratamento, não tiver que dividir sua 
atenção com mais de um paciente. 

Face ao exposto, conclamamos o apoio dos nobres Pares à aprovação 
desta proposição, por reconhecerem a importância e o interesse público 
que ela traduz. 

 

O projeto foi protocolado no dia 06/11/2019 e lido no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 11/11/2019. 

Não consta, nos autos, até o presente momento, notícia da publicação da 

matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL, medida que não pode ser dispensada, 

nos termos do art. 149 do Regimento Interno da ALES (Resolução nº. 2.700/2009). 
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A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em exercício de juízo de 

delibação que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009, proferiu o despacho da fl. 09, no qual admitiu a tramitação da 

proposição; entendendo, a priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou um dos 

demais vícios previstos na norma regimental. 

A Diretoria de Redação juntou o estudo de técnica legislativa da fl. 12, 

ofertando sugestões apenas no tocante à redação proposta, sem alteração 

substancial no projeto de lei. 

Por fim, 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-nos 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

É o relatório. 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

2.1 DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL  

A inconstitucionalidade formal verifica-se quando há algum vício no 

processo de formação das normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do 

desrespeito de alguma norma constitucional que estabeleça o modo de elaboração 

das normas jurídicas. 

Conforme acima relatado, o projeto em apreço tem por objetivo 

determinar a obrigatoriedade de que, nos serviços públicos e particulares de saúde 

e de ensino do Estado do Espírito Santo, haja atendimento terapêutico 

individualizado para pacientes com Transtorno do Espectro Autista. 
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Por força da hierarquia e supremacia da Constituição sobre as demais 

normas componentes do ordenamento jurídico, todo projeto de lei deve estar em 

consonância com o texto constitucional, sob pena de configuração de vício de 

inconstitucionalidade. Tratando-se de projeto de lei estadual, deve, além de 

obedecer às normas da Constituição da República, também, obrigatoriamente, 

sujeitar-se às normas da Constituição Estadual.  

Com efeito, todas as normas hierarquicamente inferiores, como é o caso 

do projeto de lei em questão devem estar de acordo com a Constituição, tanto no 

âmbito formal, quanto no âmbito material.  

Sob o ponto de vista formal, o projeto de lei tem que atender aos 

requisitos estabelecidos na Constituição, tanto federal, quanto estadual, 

especialmente com relação aos seguintes pontos: a) competência legislativa; b) 

iniciativa da proposição legislativa; c) procedimentos e formalidades de sua 

elaboração; 

A Constituição Federal divide a competência entre as pessoas jurídicas 

com capacidade política: União (artigos 21 e 22); Municípios (artigos 29 e 30); e 

Estados (artigo 25 – competência residual ou remanescente). 

No caso em apreço, o projeto disciplina matéria de proteção e defesa da 

saúde e também educação, cuja competência é concorrente entre União, Estados e 

Distrito Federal (CF, art. 24, incisos XII e IX, e, art. 22, inc. XXIV, da CF). 1 2 Logo, a 

competência do Estado quanto ao tema saúde e educação se restringe à 

competência suplementar. 

Trata-se, assim, de competência concorrente, em que a União fixa as 

normas gerais, enquanto os Estados e o Distrito Federal ocupar-se-ão das 

                                                 
1
 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

(...) 
XXIV - diretrizes e bases da educação nacional; 
 
2
 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

(...) 
IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação; 
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especificidades, os modos e os meios de se implementar o disposto na legislação 

federal. 

Contudo, relativamente à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, 

no ponto em que obriga a rede pública de saúde e de educação, o projeto dispõe 

sobre organização administrativa e atribuições de órgãos do Poder Executivo, 

afrontando a Constituição Estadual, no seu art. 63, parágrafo único, incisos III e VI, 

e art. 91, inciso I, que tratam da iniciativa privativa do Governador de Estado para a 

apresentação de projeto de lei que disponha sobre organização administrativa e 

atribuições de órgãos ou Secretarias de Estado, bem como do exercício, com auxílio 

dos Secretários de Estado, da direção superior da administração estadual. Confira, 

in verbis: 

Art. 63.  A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da 
Assembléia 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: 

(...) 

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder 
Executivo; 

(...) 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos 
do Poder Executivo. 

 

Art. 91. Compete privativamente ao Governador do Estado: 

I - exercer, com auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da 
administração estadual; 

 

A regra da Constituição Estadual, por sua vez, está em sintonia com a 

Constituição Federal, que prevê a iniciativa privativa do Presidente da República para 

deflagrar o processo legislativo de criação de órgãos e Ministérios (art. 61, § 1°, 

inciso II, alínea e, da CF), bem como possibilita a edição de decreto executivo 

autônomo para a organização administrativa (art. 84, inciso VI, alínea a, da CF). 
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De fato, conquanto o projeto tenha alta carga de relevância social, 

indubitavelmente, ao pretender impor atribuição a órgão do poder executivo, invadiu 

a esfera de competência deste. 

Com efeito, as disposições normativas relacionadas a funcionamento e a 

atribuições de órgãos do Poder Executivo devem ser objeto de decreto do 

Presidente da República, exceto se implicarem aumento de despesa, hipótese em 

que devem estar inseridas em lei ordinária, cuja iniciativa é reservada àquela 

autoridade.   

Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, os 

Estados-membro, em tema de processo legislativo, devem observância à 

sistemática adotada pela Constituição Federal – princípio da simetria. Neste sentido, 

seguem ementas de acórdãos proferidos pelo STF: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ALAGONA N. 6.153, 
DE 11 DE MAIO DE 2000, QUE CRIA O PROGRAMA DE LEITURA DE 
JORNAIS E PERIÓDICOS EM SALA DE AULA, A SER CUMPRIDO 
PELAS ESCOLAS DA REDE OFICIAL E PARTICULAR DO ESTADO DE 
ALAGOAS. 1. Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual 
para legislar sobre organização administrativa no âmbito do Estado. 2. Lei 
de iniciativa parlamentar que afronta o art. 61, § 1º, inc. II, alínea e, da 
Constituição da República, ao alterar a atribuição da Secretaria de 
Educação do Estado de Alagoas. Princípio da simetria federativa de 
competências. 3. Iniciativa louvável do legislador alagoano que não retira o 
vício formal de iniciativa legislativa. Precedentes. 4. Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada procedente.

3
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.º 11.830, DE 16 DE 
SETEMBRO DE 2002, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL E 
DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICOS E PRIVADOS AOS 
DIAS DE GUARDA DAS DIFERENTES RELIGIÕES PROFESSADAS NO 
ESTADO. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 22, XXIV; 61, § 1.º, II, C; 84, VI, 
A; E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. No que toca à Administração 
Pública estadual, o diploma impugnado padece de vício formal, uma vez 
que proposto por membro da Assembléia Legislativa gaúcha, não 
observando a iniciativa privativa do Chefe do Executivo, corolário do 
princípio da separação de poderes. Já, ao estabelecer diretrizes para as 
entidades de ensino de primeiro e segundo graus, a lei atacada revela-se 
contrária ao poder de disposição do Governador do Estado, mediante 
decreto, sobre a organização e funcionamento de órgãos administrativos, 
no caso das escolas públicas; bem como, no caso das particulares, invade 
competência legislativa privativa da União. Por fim, em relação às 
universidades, a Lei estadual n.º 11.830/2002 viola a autonomia 

                                                 
3
 STF - ADI 2329/AL - Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento: 14/04/2010 
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constitucionalmente garantida a tais organismos educacionais. Ação 
julgada procedente.

4
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 6.835/2001 DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INCLUSÃO DOS NOMES DE PESSOAS 
FÍSICAS E JURÍDICAS INADIMPLENTES NO SERASA, CADIN E SPC. 
ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. INICIATIVA 
DA MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL. A lei 6.835/2001, de iniciativa da Mesa da Assembléia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo, cria nova atribuição à Secretaria de Fazenda 
Estadual, órgão integrante do Poder Executivo daquele Estado. À luz do 
princípio da simetria, são de iniciativa do Chefe do Poder Executivo 
estadual as leis que versem sobre a organização administrativa do Estado, 
podendo a questão referente à organização e funcionamento da 
Administração Estadual, quando não importar aumento de despesa, ser 
regulamentada por meio de Decreto do Chefe do Poder Executivo (art. 61, 
§ 1º, II, e e art. 84, VI, a da Constituição federal). Inconstitucionalidade 
formal, por vício de iniciativa da lei ora atacada.

5
 

 

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – órgão responsável 

pelo controle de constitucionalidade das leis estaduais e municipais em relação à 

Constituição Estadual –, com fulcro nos dispositivos constitucionais acima 

transcritos, declarou a inconstitucionalidade formal subjetiva de lei estadual de 

iniciativa parlamentar que impôs a órgão do Poder Executivo estadual incumbências 

administrativas, verbis: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL Nº 
6.640, DE 11 DE ABRIL DE 2001, PROMULGADA PELA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA - USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO 
PODER EXECUTIVO ESTADUAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
AUTONOMIA DOS PODERES - VIOLAÇÃO AO ART. 17; ART. 63, 
PARÁGRAFO ÚNICO, INC. VI, E ART. 64, INC. I, TODOS DA 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - 
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 6.640⁄2001. 1) A Lei Estadual nº 
6.640⁄2001 instituiu o "disque-denúncia" e impôs a órgão do Poder 
Executivo Estadual, a Secretaria de Segurança Pública, incumbências 
administrativas, visando operacionalizar tal lei, matérias estas de iniciativa 
privativa do Senhor Governador do Estado, consoante o estatuído no inciso 
VI do art. 63, da Carta Estadual. Violação dos princípios constitucionais 
decorrentes do art. 61, §1º, inciso II, ‘b’, da CF e artigos 17; 63, parágrafo 
único, inc. VI e art. 64, inc. I, todos da Constituição Estadual. 2) Incorre em 
violação ao princípio da autonomia dos poderes a proposição pela 
Assembléia Legislativa de projeto de lei de iniciativa privativa do Poder 
Executivo Estadual (violação ao caput, do art. 17, da Constituição 
Estadual).

6
 

                                                 
4
 STF - ADI 2806/RS - Relator(a):  Min. ILMAR GALVÃO - Julgamento:  23/04/2003 

5
 STF - ADI 2857/ES - Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA - Julgamento:  30/08/2007 

6
 TJ-ES - Ação de Inconstitucionalidade n. 100050001195 - Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA - Data do Julgamento: 

16/03/2006 
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Deste modo, quando a pretexto de legislar, o Poder Legislativo 

administra, editando leis que equivalem na prática a verdadeiros atos de 

administração, viola a harmonia e independência que deve existir entre os poderes 

estatais.  

Com efeito, o projeto de lei transborda o poder do Legislativo, pois revela 

verdadeira ingerência no Executivo Estadual, com interferência em área exclusiva 

da Administração, privativa do Executivo. Nesse sentido, segue julgado do Supremo 

Tribunal Federal, in verbis: 

CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. 
CRIAÇÃO DE NOVAS ATRIBUIÇÕES AO PODER EXECUTIVO PARA 
SUPERVISIONAR A PRODUÇÃO DE FILMES PUBLICITÁRIOS PARA 
PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS, FISCALIZAR A EXIBIÇÃO NAS 
SALAS DE CINEMA E LAVRAR MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DA 
OBRIGAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE 
INICIATIVA RECONHECIDA. 1. As regras de distribuição de competências 
legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão 
de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância 
do interesse. 2. A própria Constituição Federal, presumindo de forma 
absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância 
do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um 
dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e 
Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior 
centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora 
permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e Municípios 
(CF, arts. 24 e 30, I). 3. A lei estadual sob análise, ao estabelecer a 
obrigatoriedade da exibição, antes das sessões, em todos os cinemas do 
Estado, de filme publicitário esclarecendo as consequências do uso de 
drogas, disciplina matéria de proteção e defesa da saúde (CF, art. 24, XII). 
Alegação de usurpação de competência legislativa privativa da União 
rejeitada. 4. Por outro lado, ao atribuir ao Poder Executivo a supervisão 
de filmes publicitários, a fiscalização de salas de cinema e a lavratura 
de multas pelo descumprimento da obrigação de exibição dos filmes 
especificados, a lei estadual, de iniciativa parlamentar, viola regra 
constitucional que determina a iniciativa privativa do Poder Executivo 
para a disciplina de sua organização administrativa (CF, art. 61, § 1º, II, 
e). 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. (original 
sem destaque)

7
 

 

Por fim, deixa-se de analisar os demais aspectos do projeto de lei, uma 

vez que não há outro vício de inconstitucionalidade a ser apontado e não é possível 

                                                 
7
 STF. ADI 5140, Relator(a):  Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018. 
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sugerir emenda visando sanear o vício de inconstitucionalidade, nos termos do 

parágrafo único, do art. 16, do Ato n. 964/2018. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opina-se pela INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL do Projeto de Lei n.º 934/2019, de autoria do Excelentíssimo Deputado 

Lorenzo Pazolini, nos termos da fundamentação supra. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 21 de novembro de 2019. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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