
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 003227/2022

Altera a Lei nº 14.789, de 1º de outubro de
2012, que institui, no âmbito do Estado de
Pernambuco, a Política Estadual da Pessoa
com Deficiência, a fim de incluir, nos Boletins
de Ocorrência, campo específico que permita
identificar se o crime foi cometido contra
pessoa com deficiência e qual o tipo de
deficiência da vítima.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º A Lei nº 14.789, de 1º de outubro de 2012, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

“Art. 14. ............................................................................................................

..........................................................................................................................

II - .....................................................................................................................

..........................................................................................................................

n) incluir, nos Boletins de Ocorrência emitidos por órgãos e entidades vinculados à
Secretaria de Defesa Social, campo específico que permita identificar se o crime foi
cometido contra pessoa com deficiência e qual o tipo de deficiência da vítima.” (AC)

     Art. 2º Esta Lei entra vigor na data de sua publicação.

Justificativa

A presente proposição tem por objetivo determinar que o relatório estatístico anual de
registros de atos de violência sofridos por pessoas com deficiência, no âmbito do Estado de
Pernambuco, acrescido na Política Estadual da Pessoa com Deficiência (Lei Estadual nº
14.789/2012) pelo art. 1º da Lei nº 17.419/2021, seja enviado, de ofício, à Comissão de
Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular da Assembleia Legislativa do Estado de
Pernambuco.

Além disso, a proposição inclui, nos Boletins de Ocorrência emitidos por órgãos e entidades
vinculados à Secretaria de Defesa Social – SDS, campo específico que permita identificar se o
crime foi praticado contra pessoa com deficiência e qual o tipo de deficiência da vítima.

Convém ressaltar que a presente proposição encontra-se em estrita conformidade com os
princípios estabelecidos na Convenção Internacional sobre os Direitos das



Pessoas com Deficiência, mais conhecida por Convenção de Nova Iorque, tratado
internacional com força constitucional, vez que aprovado segundo o rito previsto no art. 5º,
§2º, CF/88.

De acordo com a referida Convenção (artigo 16), devem os países signatários assegurar “as
medidas apropriadas de natureza legislativa, administrativa, social, educacional e outras para
proteger as pessoas com deficiência, tanto dentro como fora do lar, contra todas as formas de
exploração, violência e abuso, incluindo aspectos relacionados a gênero”, o que abrange o
fornecimento de informações e a formulação das Políticas Públicas correspondentes.

A medida ora proposta certamente configura importante medida que facilitará o levantamento
de informações acerca de crimes praticados contra as pessoas com deficiência, o que também
permitirá a coleta de dados para subsidiar a formulação das Políticas Públicas
correspondentes, no âmbito do Poder Legislativo.

Quanto à constitucionalidade formal orgânica, encontra-se inserta na competência
administrativa comum (art. 23, II, CF/88) e legislativa concorrente da União, dos Estados e do
Distrito Federal (art. 24, XII e XIV, CF/88), in verbis:

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;

Cabe à lei estadual legislar sobre assunto da competência concorrente, desde que, no exercício
de tal atividade, o Estado-membro venha a acrescentar, de maneira constitucional, legal e
jurídica, disposições complementares a par das normas gerais já existentes. É a denominada
competência suplementar-complementar dos Estados-membros.

Ademais, a iniciativa mostra-se plena e materialmente compatível com o corpo constitucional,
notadamente com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e com a
supracitada Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência

A Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) assegura à pessoa com
deficiência proteção “de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante” (art. 5º).

No âmbito do Estado de Pernambuco, convém ressaltar a Lei Estadual nº 14.789, de 1º de
outubro de 2012, que institui no âmbito do Estado de Pernambuco a Política



Estadual da Pessoa com Deficiência.

A referida legislação disciplina diversos princípios, direitos, garantias, objetivos, diretrizes,
estratégias e linhas de ação para a tutela e a proteção dos direitos das pessoas com deficiência,
inclusive com a previsão de “divulgação pública e anual de relatório estatístico acerca de
registros de atos de violência sofridos por pessoas com deficiência no Estado de Pernambuco”
(art. 14, II, m, Lei Estadual nº 14.789/2012).

Nesse diapasão, a presente proposição representa, tão somente, um válido aperfeiçoamento do
arcabouço normativo pré-existente de proteção e defesa da pessoa com deficiência.

O envio de informações a Colegiados Técnicos deste Poder Legislativo, tal como na presente
proposição, não configura novidade no ordenamento estadual. A Lei Estadual nº 17.062, de
30 de setembro de 2020, e a Lei Estadual nº 13.273, de 5 de julho de 2007, são exemplos de
normas que determinam o envio de relatórios específicos às Comissões Parlamentares
Permanentes da Casa de Joaquim Nabuco, para os mais diversos fins.

Por conseguinte, dada a relevância da matéria para fortalecer a rede de proteção às pessoas
com deficiência, nossa mandatA solicita o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares da
Assembleia Legislativa.

Sala das Reuniões, em 29 de Março de 2022.
 
 

Juntas
Deputada

 
Às 1ª, 3ª, 9ª, 11ª, 15ª comissões.


