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Fica garantida às pessoas com Transtorno do Espectro do
Autismo a realização de atividades laborais compatíveis
com sua aptidão, formação, experiência e opinião, sendo
vedada sua discriminação.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CEARÁ DECRETA:

Art. 1º – Fica garantida às pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo a realização de atividades
laborais compatíveis com sua aptidão, formação, experiência e opinião, sendo vedada sua discriminação,
no âmbito do Estado do Ceará.

Art. 2º – A empresa contratante observará a aptidão da pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo
para assumir quaisquer cargos que estejam à disposição.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
 

JUSTIFICATIVA

No nosso Estado, a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), órgão vinculado à Secretaria da
Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), realizou, em 2019, a emissão de mais de 500 carteiras de
identidade inclusivas contendo o símbolo do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Tais números demonstram o aumento de pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo no Ceará e a
partir da presente proposta, essas pessoas se sentirão estimulados a assumirem vagas de emprego ao saber
que existe norma estadual que lhes asseguram a realização de atividades laborais compatíveis com sua
aptidão, formação, experiência e opinião, sendo vedada sua discriminação.

Nesse sentido, a presente propositura tem por escopo garantir às pessoas com Transtorno do Espectro do
Autismo a realização de atividades laborais compatíveis com sua aptidão, formação, experiência e
opinião, sendo vedada sua discriminação, no âmbito do Estado do Ceará.

Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste
projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.
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DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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PROJETO DE LEI Nº 00328/2021

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

MATÉRIA: “FICA GARANTIDA ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO DO
ESPECTRO DO AUTISMO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LABORAIS
COMPATÍVEIS COM SUA APTIDÃO, FORMAÇÃO, EXPERIÊNCIA E
OPINIÃO”.

 

 

 

P A R E C E R

 

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará encaminha
para análise e pronunciamento desta Procuradoria o Projeto de Lei n.º 328/2021, de Autoria do

, que Excelentíssimo Senhor Deputado André Fernandes “FICA GARANTIDA ÀS PESSOAS COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES
LABORAIS COMPATÍVEIS COM SUA APTIDÃO, FORMAÇÃO, EXPERIÊNCIA E

 nos seguintes termos:OPINIÃO”,

 

Art. 1º – Fica garantida às pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo
a realização de atividades laborais compatíveis com sua aptidão, formação,
experiência e opinião, sendo vedada sua discriminação, no âmbito do Estado
do Ceará.

Art. 2º – A empresa contratante observará a aptidão da pessoa com
Transtorno do Espectro do Autismo para assumir quaisquer cargos que
estejam à disposição.
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Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

 

A proposição em baila destaca-se por seu relevante interesse público e passaremos agora a analisá-la sob
seus aspectos constitucionais, legais e doutrinários.

 

Preliminarmente, importa destacar que a , em seu bojo, assim prescreve no que éLex Fundamentalis
pertinente à organização político-administrativa da República Federativa do Brasil:

 

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil
compreende a União, , o Distrito Federal e os Municípios, todosos Estados
autônomos, nos termos desta Constituição. (grifo inexistente no original)

 

A Constituição Federal estabelece diferentes autonomias no seu texto, que variam bastante na sua
amplitude. Desta forma, encontramos as autonomias políticas que caracterizam um federalismo de três
níveis com a capacidade de auto-organização recebida pelos Municípios e o Distrito Federal, mantida a
autonomia política dos Estados Membros (art. 18 CF/88.).

 

Os entes federados têm sua autonomia caracterizada pela capacidade de elaborar suas Constituições, que
no nível municipal e distrital recebem o nome de leis orgânicas.

 

Encontramos ainda na Constituição Federal a previsão de descentralização meramente administrativas,
muito mais restritas que as autonomias políticas que caracterizam a federação, e que podem ocorrer em
todas as suas esferas.

 

DAS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

 

Pela descrição do projeto, cumpre evidenciar que a matéria nele tratada não se enquadra dentre aquelas
que são de competência legislativa privativa da União ou próprias dos Municípios, respectivamente,
enumeradas e indicadas pelos artigos 22, I[1], e 30, inciso I[2], da Constituição Federal, conforme
veremos adiante.

A Carta Magna revela uma especial atenção às pessoas portadoras de deficiência, impondo a todos os
entes federativos sua devida proteção, nesses exatos termos:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios:
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(...)

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:

(...)

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.

Ainda no tocante à competência concorrente definida pelo art. 24 da CF/88, a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal é pacífica no entendimento de que a competência estadual é suplementar,
senão vejamos:

CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. LEI DE DIRETRIZES E BASES
DA EDUCAÇÃO. LEI 9.394, DE 1996. COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA CONCORRENTE: CF, ART. 24. COMPETÊNCIA
ESTADUAL CONCORRENTE NÃO-CUMULATIVA OU
SUPLEMENTAR E COMPETÊNCIA CONCORRENTE ESTADUAL
CUMULATIVA. I. - O art. 24 da CF compreende competência
estadual concorrente não-cumulativa ou suplementar (art. 24, § 2º) e
competência estadual concorrente cumulativa (art. 24, § 3º). Na
primeira hipótese, existente a lei federal de normas gerais (art. 24, §
1º), poderão os Estados e o DF, no uso da competência suplementar,
preencher os vazios da lei federal de normas gerais, a fim de afeiçoá-la
às peculiaridades locais (art. 24, § 2º); na segunda hipótese, poderão os
Estados e o DF, inexistente a lei federal de normas gerais, exercer a
competência legislativa plena "para atender a suas peculiaridades"

 Sobrevindo a lei federal de normas gerais, suspende esta a(art. 24, § 3º).
eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário (art. 24, § 4º). II. - A Lei
10.860, de 31.8.2001, do Estado de São Paulo foi além da competência
estadual concorrente não-cumulativa e cumulativa, pelo que afrontou a
Constituição Federal, art. 22, XXIV, e art. 24, IX, § 2º e § 3º. III. - Ação
direta de inconstitucionalidade julgada procedente, declarada a
inconstitucionalidade da Lei 10.860/2001 do Estado de São Paulo.(STF -
ADI: 3098 SP, Relator: CARLOS VELLOSO, Data de Julgamento:
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24/11/2005, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 10-03-2006 PP-00006
EMENT VOL-02224-01 PP-00098 LEXSTF v. 28, n. 327, 2006, p.
57-71). (grifo inexistente no original).

Em verdade o que podemos constatar pela leitura do projeto em destaque é que o objetivo medular da
proposta consiste em priorizar o direito à equidade, visando apoiar, por meio de políticas públicas, o
portador de autismo a exercer outros tipos de funções laborais, conforme seus talentos, preferências
pessoais, formação acadêmica, de modo que não ocorra limitação quanto às alternativas de emprego.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que, conforme acima destacado, no âmbito da legislação concorrente a
competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais (ex-vi do art. 24, §1º), devidamente e
previstas na , que Lei nº 12.764/2012 “INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS
DIREITOS DA PESSOA COM .TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA; E ALTERA O § 3º

 , da qual destacamos alguns de seusDO ART 98 DA LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
dispositivos a seguir:

Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro
autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes
incisos I ou II:

I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação
sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal
usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em
desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;

II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades,
manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por
comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de
comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.

§ 2º A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com
deficiência, para todos os efeitos legais.

§ 3º Os estabelecimentos públicos e privados referidos na Lei nº 10.048, de 8 de
novembro de 2000, poderão valer-se da fita quebra-cabeça, símbolo mundial da
conscientização do transtorno do espectro autista, para identificar a prioridade devida
às pessoas com transtorno do espectro autista.  (Incluído pela Lei nº 13.977, de 2020)

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);
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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.

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.

(...)
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Art. 4º A pessoa com transtorno do espectro autista não será submetida a tratamento
desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade ou do convívio familiar 

. (grifos inexistentes nonem sofrerá discriminação por motivo da deficiência
original).

Evidencia-se que a matéria legislada no projeto de lei em exame se coaduna com vários dispositivos da
mencionada legislação federal.

Portanto, a propositura em apreço se apresenta compatível com o que dispõe a legislação federal,
suplementando-a dentro dos limites constitucionais para garantir ao portador de Transtorno Espectro do
Autismo a realização de atividades laborais compatíveis com sua aptidão, formação, experiência e
opinião, sendo vedada sua discriminação, o que evidência, de forma patente, a competência legislativa
concorrente suplementar do Estado para dispor sobre a matéria, nos exatos termos artigo 24, incisos XII e
XIV, e § 2º, da Constituição Federal.

DA INICIATIVA DAS LEIS

A princípio cumpre-nos observar que a iniciativa de Leis, segundo o art. 60, I, da Constituição Estadual,
cabe aos Deputados Estaduais.

 

Vale ressaltar que a competência acima citada é remanescente ou residual, ou seja, remanesce aos
Deputados Estaduais a iniciativa de assuntos não atribuídos às outras pessoas taxativamente citadas nos
demais incisos do mencionado artigo.

 

No que concerne a projeto de lei, assim dispõe o art. 58, inciso III, da Carta Estadual, in verbis:

 

“Art. 58. O processo legislativo compreende a elaboração de:

III – leis ordinárias;

 

Da mesma forma, dispõem os artigos 196, inciso II, alínea “b”, e 206, inciso II, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96 - D.O. 12.12.96),
respectivamente, abaixo:

 

“Art. 196. As proposições constituir-se-ão em:

II – projeto:

b) de lei ordinária;

Art. 206. A Assembleia exerce a sua função legislativa, além da proposta de
emenda à Constituição Federal e à Constituição Estadual, por via de projeto:

II – de lei ordinária, destinado a regular as matérias de competência do Poder
legislativo, com a sanção do Governador do Estado;”
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Noutra abordagem, analisando o aspecto da iniciativa para deflagrar o presente projeto de lei, tem-se que
a Constituição Federal (e, por simetria, a Constituição Estadual), assegura a independência dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, :verbum ad verbum

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário.

 

Como se sabe, 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 fulcro em tal princípio, a Constituição Federal reserva, em algumas hipóteses, 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 reservado.

 

Por esse prisma, estabelece a CF/88, em seu art. 61, § 1º, e a CE/1989, em seu art. 60, § 2º, as disposições
normativas cuja iniciativa é de competência privativa do Chefe do Executivo, a seguir transcritas:

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.

CE/89. . (...)
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§ 2º. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as Leis que disponham
sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta,
autárquica e fundacional, e de empregos nas empresas públicas e sociedades de
economia mista prestadoras de serviços públicos, ou aumento de sua
remuneração;

b) servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional, seu
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis e
militares, seu regime jurídico, ingresso, limites de idade, estabilidade, direitos e
deveres, reforma e transferência de policiais militares e de bombeiros militares
para a inatividade;

c) criação, organização, estruturação e competências das Secretarias de Estado,
órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, concessão,
permissão, autorização, delegação e outorga de serviços públicos;

d) concessão de subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas e contribuições
; [vide ADI 5768/CE]

e) matéria orçamentária.

§ 3º Ressalvadas as hipóteses previstas no § 2º deste artigo, a iniciativa de leis que
disponham sobre as matérias da competência comum e concorrente da União e
Estados, previstas na Constituição Federal, poderá ser exercida,
concorrentemente, pelo Governador do Estado e Deputados Estaduais.

 

De fato, as matérias relacionadas a funcionamento e a atribuições de órgãos do Poder Executivo devem
estar inseridas em norma cuja iniciativa é reservada àquela autoridade. Nesse sentido, cite-se:

 

A disciplina normativa pertinente ao processo de criação, estruturação e definição
das atribuições dos órgãos e entidades integrantes da administração pública
estadual, ainda que por meio de emenda constitucional, revela matéria que se
insere, por sua natureza, entre as de iniciativa exclusiva do chefe do Poder
Executivo local, pelo que disposto no art. 61, § 1º, II, , da CF. (...) A EC 24/2002e
do Estado de Alagoas incide também em afronta ao princípio da separação dos
Poderes. Ao impor a indicação pelo Poder Legislativo estadual de um
representante seu no Conselho Estadual de Educação, cria modelo de contrapeso
que não guarda similitude com os parâmetros da CF. Resulta, portanto, em
interferência ilegítima de um Poder sobre o outro, caracterizando manifesta
intromissão na função confiada ao chefe do Poder Executivo de exercer a direção
superior e dispor sobre a organização e o funcionamento da administração
pública.[ADI 2.654, rel. min. Dias Toffoli, j. 13-8-2014, P,  de 9-10-2014.DJE

 

No entanto, entendemos que, ao ser proposta por parlamentar, a proposição não incorre em vício de
, visto que em nada atinge o funcionamento, organização, estrutura e competência de Secretariainiciativa
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ou órgão do Governo, não versa sobre cargos, funções ou empregos públicos, não trata sobre servidores
públicos, nem acerca de matéria orçamentária, em nada ferindo, consequentemente, a competência
indicada ao Governador do Estado, no que se refere à iniciativa do processo legislativo sobre as matérias
relacionadas no art. 60, II, § 2º, e suas alíneas da Carta Magna Estadual, de maneira que se conclui pela
constitucionalidade da iniciativa parlamentar para tratar sobre o tema em foco.

 

Ainda nesse sentido, destacamos o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria de que as
hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em , no artigo 61 danumerus clausus
Constituição Federal - matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública, notadamente no
que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo, cabendo interpretá-las restritivamente, senão
vejamos:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE NCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, 2º E
3º DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO AMAZONAS.
TESTE DE MATERNIDADE E PATERNIDADE. REALIZAÇÃO GRATUITA.
EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LEI DE
INICIATIVA PARLAMENTAR QUE CRIA DESPESA PARA O
ESTADO-MEMBRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL
NÃO ACOLHIDA. CONCESSÃO DEFINITIVA DO BENEFÍCIO DA
ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA GRATUITA. QUESTÃO DE ÍNDOLE
PROCESSUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I DO ARTIGO 2º.
SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO INVESTIGATÓRIA. PERDA DO BENEFÍCIO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCONSTITUCIONALIDADE DO
INCISO III DO ARTIGO 2º. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA
DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINAR O RESSARCIMENTO DAS
DESPESAS REALIZADAS PELO ESTADO-MEMBRO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 2º. AFRONTA AO
DISPOSTO NO ARTIGO 61, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "E", E NO ARTIGO 5º,
INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Ao contrário do afirmado
pelo requerente, a lei atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da

 Não procede a alegação de que qualquer projetoAdministração Pública local.
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

 Precedentes. 2. Reconhecimento, pelasservidores e órgãos do Poder Executivo.
Turmas desta Corte, da obrigatoriedade do custeio do exame de DNA pelo
Estado-membro, em favor de hipossuficientes. 3. O custeio do exame pericial da
justiça gratuita viabiliza o efetivo exercício do direto à assistência judiciária,
consagrado no artigo 5º, inciso LXXIV, da CB/88. 4. O disposto no inciso I
consubstancia matéria de índole processual - concessão definitiva do benefício à
assistência judiaria gratuita - tema a ser disciplinado pela União. 5.
Inconstitucionalidade do inciso III do artigo 2º que estabelece a perda do direito
à assistência judiciária gratuita do sucumbente na ação investigatória que tenha
sido proposta pelo Ministério Público e que tenha como suporte o resultado
positivo do exame de DNA. Violação do disposto no inciso LXXIV do artigo 5º da
Constituição de 1.988. 6. Fixação de prazo para cumprimento da decisão judicial
que determinar o ressarcimento das despesas realizadas pelo Estado-membro.
Inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 2º. 7. Ação direta julgada
parcialmente procedente para declarar inconstitucionais os incisos I, III e IV, do
artigo 2º, bem como a expressão "no prazo de sessenta dias a contar da sua
publicação", constante do caput do artigo 3º da Lei n. 50/04 do Estado do
Amazonas. ADI 3394 AM - Relator (a): Min. EROS GRAU - Julgamento:
02/04/2007 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno. (grifo nosso).
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Por fim, destacamos que matéria semelhante ao projeto de Lei em comento encontra-se em tramitação na
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de autoria do Deputado Rafa Zimbaldi (PL) que
“Garante ao portador de Transtorno do Espectro do Autismo a realização de atividades laborais
compatíveis com sua aptidão, formação, experiência e opinião, sendo vedada sua discriminação”.

 

Concluímos que não há inconstitucionalidade alguma e o objetivo da matéria poderá ser atingido
pela via legislativa.

 

CONCLUSÃO

Sendo assim, à guisa das considerações acima expendidas, emitimos  àPARECER FAVORÁVEL
regular e regimental tramitação do Projeto de Lei nº  por encontrar-se em perfeita harmonia328/2021,
com os preceitos jurídico-constitucionais que regem a matéria.

 

É o parecer, que submetemos à consideração da douta Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

 

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ.

 

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

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do
trabalho.

[2] Art.30. Compete aos Municípios: I- legislar sobre assuntos de interesse local;

 

ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

ANALISTA LEGISLATIVO
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CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
16/09/2021

De acordo com o parecer.

Encaminhe-se ao Senhor Procurador Geral.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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GABINETE DO PROCURADOR

DESPACHO
16/09/2021

Acolho o parecer da Consultoria Jurídica.

À CCJ.

HELIO DAS CHAGAS LEITAO NETO

PROCURADOR
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  Descrição:   DESIGNAÇÃO DE RELATOR EM PROJETO NA CCJR

  Autor:  99891 - DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMORANDO
24/09/2021
 

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-002-02

FORMULÁRIO DA QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
DATA EMISSÃO: 11/06/2018

MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO DE RELATORIA DATA REVISÃO: 24/01/2020

COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado JULIOCESAR FILHO

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emenda(s): NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:
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I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

19 de 19


