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Projeto de Lei nº 934/2019 
Autor: Deputado Lorenzo Pazolini 
Assunto: “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.”  

  

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral,  

O Deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre intenção de obrigar 

os estabelecimentos de saúde ambulatoriais e hospitalares de atendimento à criança e ao 

adolescente com diagnóstico de transtorno do espectro autista em prestar atendimento 

terapêutico individualizado. Para tanto, passaria a ser considerado “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. 

Nesta linha, os estabelecimentos de ensino públicos e particulares deverão contar com 

monitores com treinamento específico para acompanhar o aluno diagnosticado com 

transtorno do espectro autista; e condicionar a progressão ou retenção em série escolar, a 

relatório médico atestando ou não os benefícios terapêuticos desse avanço ou retenção. Em 

continuidade, a proposição prevê que o diretor do estabelecimento de saúde ou escolar que 

descumprir o disposto nesta pretensa lei ficaria sujeito às penas previstas em lei, sem prejuízo 

da obrigação de indenizar. E, por fim, determina prazo de vacatio legis de cento e oitenta dias. 

A Procuradora designada emitiu consubstanciado parecer técnico jurídico pela 

INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei nº 934/2019, pois detectou no mesmo 

infringência quanto a iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo (por simetria 

ao previsto no art. 61, § 1°, inciso II, alínea e, combinado com o art. 84, inciso VI, ambos da CF 

e por previsão expressa no art. 63, parágrafo único, inciso III e VI e art. 91, inciso I, da 

Constituição Estadual). Em tempo, registramos que a Procuradora carregou a sua 

fundamentação com adequada jurisprudência e legislação.  

Ex positis, por me perfilhar ao entendimento da Procuradora designada, opino pelo 

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico por ele exarado (fls. 17 a 25 dos autos).  

Vitória (ES), 25 de novembro de 2019.  

Procurador Gustavo Merçon 
Subcoordenador da Setorial Legislativa 
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