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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 33/2019 

Autor (a): Deputado Estadual Marcos Garcia 

Assunto: Acrescenta o inciso X ao Art. 3º da Lei Complementar nº 213, de 03 de 

dezembro de 2001. 

 

RELATÓRIO 

O Projeto de Lei Complementar nº 33/2019, de autoria do Deputado 

Estadual Marcos Garcia, acrescenta o inciso X ao Art. 3º da Lei Complementar nº 

213, de 03 de dezembro de 2001.  

Em sua justificativa, o autor argumenta que “a Lei Complementar 

213/2001 não beneficia os portadores de câncer, claramente em situação de penúria 

humana, de forma que deve o Legislativo, no exercício de suas atribuições, priorizar 

a autonomia dos pacientes oncológicos que necessitam fazer tratamento constante e 

não conseguem custear as despesas de transporte constantemente”. 

A matéria foi protocolada no dia 02.07.2019. Lida no expediente da 

sessão ordinária do dia 03.07.2019, o Exmo. Sr. Presidente da Mesa Diretora proferiu 

despacho denegatório, com fulcro no art. 143, VIII do Regimento Interno da Casa 

(Resolução no. 2.700/2009), inadmitindo a tramitação da matéria, por entender, a 

priori, existir manifesta inconstitucionalidade na proposição, por afronta ao §2º, do 

artigo 229 da Constituição Estadual. 

Em seguida, foi deferido o pedido de recurso à Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, nos termos do art. 143, parágrafo 

único do Regimento Interno. 
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Não consta, nos autos, até o presente momento, evidência de 

publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL. Não consta, ainda, 

estudo de técnica legislativa elaborado pela Diretoria de Redação. 

Após parecer técnico com opinamento convergente da Procuradoria, o 

Projeto recebeu encaminhamento para esta Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação, com o fim de elaboração de Parecer para efeito de 

análise conclusiva a respeito do despacho denegatório, conforme dispõe o art. 41 da 

Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno desta Assembleia Legislativa). 

É o relatório.  

PARECER DO RELATOR 

Constitucionalidade Formal e Material 

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, aqui, 

se a competência para elaboração do Projeto de Lei 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 

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 acrescentar o inciso X ao Art. 3º da Lei 

Complementar nº 213, de 03 de dezembro de 2001 para incluir os portadores de 

                                           
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. 

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 
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câncer dentre as pessoas com deficiência que são contempladas com a gratuidade 

no transporte coletivo urbano. Ou seja, possui a finalidade imediata de proteção ao 

portador de câncer, em matéria relativa a saúde e à proteção da pessoa pessoa com 

deficiência. 

Em que pese o justo propósito que norteou a iniciativa parlamentar na 

proposição, a matéria padece de vício insanável de inconstitucionalidade, pelas 

razões que passo a expor. 

Inicialmente, pela ótica da proteção à saúde e à pessoa com deficiência, a 

competência legislativa é estabelecida pelo art. 24 da CRFB/1988, que assim 

dispõe: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
(...) 
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 
(...) 
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 caso, a competência estadual é suplementar, cabendo à União a 

edição de normas gerais. Ou seja, sempre que a União já tiver editado norma geral a 

respeito do tema, aos Estados só resta a sua suplementação para atender às 

peculiaridades regionais ou o preenchimento de lacunas existentes na norma 

federal.  

A proposição pretende alterar lei complementar para considerar os 

portadores de câncer como pessoa com deficiência, para que possam fazer jus ao 

benefício do transporte gratuito. Contudo, entendemos que a definição do que vem a 

ser deficiência (e dos indivíduos que se enquadram dentro desta categoria) deve ser 
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tratada por norma geral, cuja competência legislativa é privativa da União, nos 

termos do § 1º do art. 24 da CF.  

E não poderia ser de outra forma, pois se cada estado da federação tiver 

a sua própria definição de quais são as condições para serem enquadrados como 

deficientes, poderia haver a situação absurda de um indivíduo ser considerado 

pessoa com deficiência em um estado e em outro não. 

Em relação à norma geral, a União editou a Lei no. 13.146/2015 (Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência), que assim estabelece: 

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 
de condições com as demais pessoas. 
§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será 
biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e 
interdisciplinar e considerará:  
I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 
II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 
III - a limitação no desempenho de atividades; e 
IV - a restrição de participação. 
 

Por sua vez, o Decreto no. 3.298/1999 que regulamenta a Lei no. 7.853, 

de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras 

providências, estabelece que: 

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 
I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou 
função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade 
para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado 
normal para o ser humano; 
II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou 
durante um período de tempo suficiente para não permitir 
recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos 
tratamentos; e 
III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade 
de integração social, com necessidade de equipamentos, 
adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa 
portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações 
necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função 
ou atividade a ser exercida. 
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Art. 4
o 

É considerada pessoa portadora de deficiência a que se 
enquadra nas seguintes categorias: 
I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da 
função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades 
estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de 
funções; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e 
um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 
500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; (Redação dada pelo Decreto nº 
5.296, de 2004) 
III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou 
menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a 
baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória 
da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições 
anteriores; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 
IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente 
inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e 
limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 
adaptativas, tais como: 
a) comunicação; 
b) cuidado pessoal; 
c) habilidades sociais; 
d) utilização dos recursos da comunidade; (Redação dada pelo 
Decreto nº 5.296, de 2004) 
e) saúde e segurança; 
f) habilidades acadêmicas; 
g) lazer; e 
h) trabalho; 
V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. 
 

Verifica-se que as definições trazidas pela Lei Complementar Estadual 

no. 213/2001 coincidem ou muito se aproximam destas últimas acima colacionadas. 

Assim, constata-se que a União já estabeleceu normas gerais a respeito 

dos assuntos abordados pela presente proposição, dentro da competência que lhe foi 

atribuída pelo § 1º. do art. 24 da CRFB/1988. A matéria da presente proposição não 

suplementa nem preenche os vazios da norma federal vigente, no que seria o campo 

de competência estadual estabelecido pelo §2º. do art. 24 da Constituição Federal. 

Por essa razão, tem-se que a matéria do Projeto de Lei Complementar no. 33/2019 é 

formalmente inconstitucional. 
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Noutro giro, verifica-se ainda inconstitucionalidade formal por invasão de 

competência privativa do Chefe do Poder Executivo para tratar da matéria, nos 

termos do que estabelece expressamente o art. 229 da CE/1989. Vejamos: 

Art. 229. Aos maiores de sessenta e cinco anos e aos menores de 
cinco anos de idade, e às pessoas com deficiência é garantida a 
gratuidade no transporte coletivo urbano, mediante a apresentação 
de documento oficial de identificação e, na forma da lei 
complementar de iniciativa do Poder Executivo, em cujo texto 
constará parâmetros necessários para a habilitação do deficiente ao 
benefício, especialmente em relação ao grau de sua capacidade 
física, à condição financeira de sua família e à limitação do uso da 
gratuidade. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 60, de 11 
de fevereiro de 2009. 
(...) 
§ 5º A gratuidade estabelecida no § 4º deste artigo poderá ser 
extensível, na forma da lei de iniciativa do Poder Executivo 
Estadual, aos estudantes de ensino técnico da rede pública estadual 
e federal. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 86, de 16 de 
julho de 2012. 
§ 6º Os estudantes de ensino superior, matriculados nos 
estabelecimentos da rede pública, os estudantes que estejam 
contratados com o Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, bem 
como os bolsistas beneficiados por programas estaduais e federais, 
na forma da lei de iniciativa do Poder Executivo Estadual, farão 
jus à gratuidade integral da tarifa no Sistema Transcol, 
exclusivamente para os deslocamentos 
residência/faculdade/residência nos horários e linhas específicas para 
esses deslocamentos. Dispositivo incluído pela Emenda 
Constitucional nº 86, de 16 de julho de 2012. 
§ 7º Os beneficiários da gratuidade estabelecida pelo § 6º deverão 
comprovar insuficiência de renda familiar, na forma da Lei de 
iniciativa do Poder Executivo Estadual. Dispositivo incluído pela 
Emenda Constitucional nº 86, de 16 de julho de 2012. 
(...) 
§ 10. Aos maiores de sessenta e cinco anos, aos menores de seis 
anos de idade e às pessoas com deficiência é garantida a gratuidade 
no transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, 
mediante a apresentação de documento oficial de identificação e, nos 
estritos termos fixados em lei complementar específica, de 
iniciativa do Poder Executivo, que definirá os parâmetros 
necessários para a habilitação dos beneficiários da gratuidade, 
especialmente em relação ao grau de capacidade física, à condição 
financeira de sua família e à limitação do uso.  Dispositivo incluído 
pela Emenda Constitucional nº 109, de 20 de dezembro de 2017. 
 

 

Por fim, menciona-se ainda a inconstitucionalidade material, pois, ao 

enquadrar uma doença como deficiência para possibilitar que o indivíduo que é 

portador receba algum benefício, ocorre grave afronta ao princípio da igualdade, no 

sentido de deixar de fora todas as outras doenças que não dariam ensejo ao 
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enquadramento de seus portadores na condição de pessoa com deficiência. De fato, 

o que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência estabelece, de maneira 

extremamente adequada, é que o que enquadra o indivíduo na categoria de pessoa 

com deficiência não é uma doença em si, mas sim a perda ou anormalidade de uma 

estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para 

o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser 

humano – que pode decorrer ou não de uma doença ou patologia. Dito de outro 

modo, há doenças que acarretam deficiência, outras não – por mais graves ou sérias 

que as patologias possam ser, não resultam em uma deficiência. Não é o fato de o 

paciente ser portador de uma doença grave em si que lhe confere a condição de 

portador de deficiência – mas sim – e somente se – essa doença resulta ou acarreta 

alguma deficiência no indivíduo. 

Portanto, em que pese a nobre intenção do autor, conclui-se que o 

Projeto de Lei Complementar no. 33/2019 padece de em vício insanável de 

inconstitucionalidade formal, por invasão de competência legislativa privativa da 

União, decorrente do art. 24, § 1ºda CF/1988 e por invasão de iniciativa privativa do 

Chefe do poder Executivo, nos termos do art. 229 da CE/1989, e de 

inconstitucionalidade material, por afronta ao princípio da igualdade. 

 

Ex positis, propomos aos nossos Pares desta importante 

Comissão Permanente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo o seguinte: 

 

PARECER nº        /2018 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO 

PÚBLICO E REDAÇÃO é pela INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

E MATERIAL do Projeto de Lei Complementar no. 33/2019, de autoria 

do Exmo. Deputado Estadual Marcos Garcia, por invasão de 
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competência legislativa privativa da União, decorrente do art. 24, § 1º da 

CF/1988, por invasão de iniciativa privativa do Chefe do Poder 

Executivo, nos termos do art. 229 da CE/1989, e por afronta ao princípio 

da igualdade, e portanto pela MANUTENÇÃO do despacho denegatório 

da Mesa Diretora. 

 

Sala das Comissões, em         de                     de 2019. 

 

____________________________________ PRESIDENTE 

 

____________________________________ RELATOR 

 

____________________________________ MEMBRO 

 

____________________________________ MEMBRO 

 

____________________________________ MEMBRO 

 

____________________________________ MEMBRO 

 

____________________________________ MEMBRO 

Identificador: 340031003500370038003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.


		2019-10-04T09:05:09-0300




