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PROJETO DE LEI N" 54q NOlg

IMPOE PRTORi,DADE NA TRAMTTAçAO

PROCESSUAL, EM QUE FIGURE COMO

PARTE OU IÌíTERVENIENTE A PESSOA COM

TRANSTORNI) DE ESPECTRO AUTISTA

NO ESTADO DO AMAZONAS E DA

OUTRAS PRe.VIDÊNC'AS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO fO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1o. Fica assegurado no âmbito do Estado do Amazonas, prioridade na
tramitação dos processos e procedimentos e ra execução dos atos e diligências
judiciais ou administrativas em que figure como parte ou interveniente a pessoa
com transtorno do espectro autista (TEA), em çralquer instância.

S1o. O interessado requererá a autoridade judiciária competente a prioridade a
que alude este artigo, fazendo prova de sua condição.

S2o'A prioridade se estende aos processos e procedimentos na Administração
Pública, empresas prestadoras de serviços públicos e instituiçÕes financeiras, ao
atendimento preferencial junto à Defensoria Riblica do Estado, em relação aos
Serviços de Assistência Judiciária.

Art. 20. Esta Lei tem por finalidade:

I - promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os
direitos humanos e liberdades fundamentais, inerentes às pessoas portadoras de
transtorno de espectro autista (TEA);
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ll - permitir que pessoas portadoras de transtornos de espectro autista (TEA),
sejam atendidas, prioritariamente, no contencioso; administrativo e judicial do
Estado do Amazonas

lll - promover o respeito a dignidade da pessoa humana, dessa classe especial
de cidadãos.

lV - assegurar o direito a uma justiça mais :élere e mais eficaz, em âmbitos
administrativos e judiciais às pessoas portadores de transtorno de espetro autista
(TEA), no Estado do Amazonas;

Art. 30. O Poder Executivo Estadual, regulamertará, as normas, procedimentos e
demais açÕes necessárias à aplicação desta Lei.

Art. 40. As despesas decorrentes da aplicaçãr desta Lei correrão por conta de
dotaçÕes orçamentárias proprias, suplementadas se necessário.

Art. 50. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAçO DA ASSEMBT_EIA LEG|SLAT|VA DC ESTADO DO AMAZONAS, EM
MANAUS , 14 DE AGOSTO DE 2019.

Dra. Mayara Pinheio Reis
Deputada- PP

2a Vice Presiderte
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JUSTIFICATIVA

Nossa Constituição Federal de 1988, conhecida como

Constituição Cidadã, sacramentou o princípio da inafastabilidade da jurisdição: "a

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciério lesão ou ameaça a direito" (art.

50 inc. XXXV).

Bem como, a Lei MaioÌ determinou que é competência

comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios, a obrigação de: "cuidar

da saúde e assistência pública, da proteção e çarantia das pessoas portadoras de

deficiência" (art. 23 inc. ll)

Contudo, tais garantias ainda carecem de efetividade em

determinadas frentes do,Poder Fúblico, notadamente no Poder Judiciário. Assim,

é necessária atualização da legislação. lsto, pera assegurar condições especiais

para a devida prestação jurisdicional do portador de transtorno do espectro autista

(TEA). Buscando-se reduzir ou eliminar as barreiras decorrentes da referida

deficiência.

Nota-se que as pessoas rom transtorno do espectro autista

(TEA), e seus intervenientes, necessitam de celeridade processual, De modo que

suas demandas sejam avaliadas prioritariamente pelo Poder Judiciário, de modo

q ue seus d ireitos constitucionalmente garantidcs sejam respeitados.

Nesta senda, propõe-se ': presente Projeto de Lei para se

assegurar, em qualquer instância, a prioridace na tramitação dos processos e

procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como
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parte ou interveniente a pessoa com transtono do espectro autista (TEA), em

qualquer instância.

Por todo o exposto, respeitosamente se requer a aprovação

pelos nobres pares do presente projeto de lei.

PAçO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
MANAUS,14 DE AGOSTO DE 2019.
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DG ESTADO DO AMAZONAS, EM

Dra. Mayara Pinheiro Reis

Deputada- PP
2a Vice Presidente
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