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PROJETO DE LEI
20/09/2019

Estabelece o direito das mães amamentarem seus filhos
durante a realização de concursos públicos realizados
para investidura em cargo ou emprego na administração
pública estadual.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ DECRETA:

Art. 1º. Esta Lei estabelece o direito das mães amamentarem seus filhos de até 6 (seis) meses de idade
durante a realização de concursos públicos realizados para investidura em cargo ou emprego na
administração pública estadual.

Art. 2º. Fica assegurado à mãe o direito de amamentar seus filhos de até 6 (seis) meses de idade durante a
realização de provas ou de etapas avaliatórias em concursos públicos na administração pública no Estado
do Ceará, mediante prévia solicitação à instituição organizadora.

§ 1º - Terá o direito previsto no  deste artigo a mãe cujo filho tiver até 6 (seis) meses de idade nocaput
dia da realização de prova ou de etapa avaliatória de concurso público.

§ 2º - A prova da idade será feita mediante declaração no ato de inscrição para o concurso e apresentação
da respectiva certidão de nascimento durante sua realização.

Art. 3º. Deferida a solicitação de que trata o art. 2º desta Lei, a mãe deverá, no dia da prova ou da etapa
avaliatória, indicar uma pessoa acompanhante que será a responsável pela guarda da criança durante o
período necessário.

Parágrafo único. A pessoa acompanhante somente terá acesso ao local das provas até o horário
estabelecido para fechamento dos portões e ficará com a criança em sala reservada para essa finalidade,
próxima ao local de aplicação das provas.

Art. 4º. A mãe terá o direito de proceder à amamentação a cada intervalo de 2 (duas) horas, por até 30
(trinta) minutos, por filho.

§ 1º - Durante o período de amamentação, a mãe será acompanhada por fiscal.
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§ 2º - O tempo despendido na amamentação será compensado durante a realização da prova, em igual
período.

Art. 5º. O direito previsto nesta Lei deverá ser expresso no edital do concurso, que estabelecerá prazo
para que a mãe manifeste seu interesse em exercê-lo.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei em questão tem dois objetivos precípuos: favorecer a participação da mulher nos
concursos públicos e proteger a correta alimentação de bebês recém-nascidos, com até seis meses de
idade. O conhecimento hoje corrente da importância do aleitamento materno, tanto para o bebê quanto
para a mãe. Para a criança, o leite materno fortalece a imunidade; dá segurança e tranquilidade; tem
características bioquímicas já conhecidas pelo organismo da criança, evitando o surgimento de alergias;
ajuda no desenvolvimento devido ao esforço para mamar; reduz as cólicas; combate a anemia; impulsiona
o desenvolvimento cognitivo; e desenvolve a arcada dentária, entre tantos outros benefícios já estudados e
comprovados. Já para a mãe o aleitamento reduz o estresse devido ao contato com o filho, que fortalece o
vínculo; diminui os riscos de desenvolver doenças como anemia, osteoporose, doenças cardíacas,
depressão e câncer de mama e de ovário; eleva a autoestima; e facilita o retorno ao peso anterior à
gestação.

O presente Projeto de Lei dispõe sobre o direito de as mães amamentarem seus filhos durante a realização
de concursos públicos realizados para investidura em cargo ou emprego na administração pública
estadual. Estabelece, portanto, que as mães terão o direito de amamentar os filhos de até seis meses de
idade no decorrer das provas mediante solicitação prévia à instituição organizadora do concurso e
declaração da idade da criança no ato da inscrição, que será comprovada com a apresentação da certidão
de nascimento no momento do exame. É previsto, ainda, que a mãe indique, no dia da prova, um
acompanhante, o qual será o responsável pela guarda da criança por todo o período de realização do
evento, durante o qual a mãe poderá amamentar, acompanhada por fiscal, a cada intervalo de duas horas,
por até trinta minutos cada filho, sendo o tempo correspondente acrescido no tempo disponível para a
realização da prova.

Não podemos pensar em atitude mais nobre de uma mãe para com seu filho que o ato de amamentar, de
nutrir e ao mesmo tempo dar atenção e afeto à criança que, conforme já comprovado, terá mais defesas
em seu organismo e se desenvolverá com mais saúde, tanto física, pela proteção e nutrição adequadas,
quanto psíquica, pelo constante contato e cuidado materno. A importância da amamentação tem sido
debatida nos meios médicos há anos e também sido objeto de políticas públicas de saúde que envolvem
desde a criação de bancos de leite materno até campanhas de incentivo à amamentação. Desta forma,
nada mais justo que a administração pública, autora dessas políticas, incentivar e facilitar, para as mães, o
ato da amamentação durante a realização de concursos públicos, como mais uma forma de demonstrar
sua importância. Além disso, do ponto de vista das políticas de igualdade para as mulheres, é também
justo que se conceda tal direito, tendo em vista que a mulher, da qual a criança depende para sua
adequada nutrição no período de amamentação, não terá condições idênticas de competição nos
concursos públicos se não puder amamentar seu filho durante os longos períodos de realização das
provas.

DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS E DO ENTENDIMENTO DO STF

Sobre a matéria em questão, percebe-se que não há óbices para a deflagração pelo Parlamento Estadual da
iniciativa de leis que verse sobre “concursos públicos”, em razão da competência remanescente ou
residual que lhe é conferida pela Constituição Federal (art. 25, parágrafo 1º):

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que
adotarem, observados os princípios desta Constituição.
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§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta
Constituição.

A abrangência do projeto em estudo atinge os concursos realizados por órgãos do Governo do Estado do
Ceará, sendo importante destacar, apenas a título de ilustração, que o Supremo Tribunal Federal possuía
entendimento segundo o qual seriam inconstitucionais as leis de origem Parlamentar estadual que
tratassem sobre matéria relacionada à criação e provimento de cargo público, por infringência, em razão
do princípio da simetria, ao art. 61, parágrafo 1º, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘c’, da Constituição da República:

“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:

(…)

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e
autárquica ou aumento de sua remuneração

(…)

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de
cargos, estabilidade e aposentadoria;

A Constituição Estadual, por sua vez, reproduz o referido comando da Constituição Federal, nos
seguintes termos:

“Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:§2ºSão 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;

Contudo, a própria Corte Superior vem alterando o referido posicionamento ao entender que as leis de
iniciativa Parlamentar que versem sobre concurso público são constitucionais desde que não tratem de
matéria relativa a servidores públicos e a regime jurídico (matéria relacionada ao provimento de cargo
público), e sim de regras e condições anteriores à investidura ao cargo público, como é o caso em
questão:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 6.663, DE 26 DE ABRIL DE 2001, DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O diploma normativo em causa, que
estabelece isenção do pagamento de taxa de concurso público, não versa sobre
matéria relativa a servidores públicos (§ 1º do art. 61 da CF/88). Dispõe, isto
sim, sobre condição para se chegar à investidura em cargo público, que é um
momento anterior ao da caracterização do candidato como servidor público.

 Noutro giro, não ofende a CartaInconstitucionalidade formal não configurada.
Magna a utilização do salário mínimo como critério de aferição do nível de pobreza
dos aspirantes às carreiras púbicas, para fins de concessão do benefício de que trata a
Lei capixaba nº6.663/01. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.
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(ADI2672, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min.CARLOS
BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2006, DJ 10-11-2006PP-00049 EMENT
VOL-02255-02 PP-00219 RTJ VOL00200-03 PP-01088LEXSTF v. 29, n. 338,
2007, p. 21- 33) (grifos nossos).

No mesmo sentido, no ano de 2011, o Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão monocrática do
Ministro Marco Aurélio, negou seguimento ao Recurso Extraordinário de n.º 448.4634, corroborando o
entendimento do julgado supracitado, in verbis:

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONCURSO PÚBLICO –TAXA –
ISENÇÃO – LEI ESTADUAL – CONSTITUCIONALIDADE –PRECEDENTE DO
PLENÁRIO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado
de Sergipe concedeu a segurança requerida, consignando (folha 50): MANDADO
DE SEGURANÇA – LEI ESTADUAL– CONSTITUCIONALIDADE –
SERVIDOR PÚBLICO – ESTADO DE SERGIPE – TAXA PARA INSCRIÇÃO
EM CONCURSO – ISENÇÃO. Os Estados estão autorizados a legislarem sobre
direito Tributário em competência concorrente com a União e o Distrito Federal.
Inteligência do inciso I, do Art. 24, da Constituição Federal. Preliminar de
Inconstitucionalidade rejeitada. Descabe a cobrança de taxa para inscrição de
servidor público Estadual em concurso promovido por entidade pública Estadual de
qualquer dos Poderes. Writ concedido. Decisão por maioria. 2.O Supremo, no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº2.672-1/ES, assentou a
harmonia, com a Carta da República, da Lei nº6.663, de 26 de abril de 2001, do
Estado do Espírito Santo, que concedia idêntico benefício. O acórdão, cuja
publicação ocorreu no Diário da Justiça de 10 de novembro de 2006, restou assim
ementado: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 6.663, DE 26 DE ABRIL DE 2001, DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O diploma normativo em causa, que estabelece
isenção do pagamento de taxa de concurso público, não versa sobre matéria relativa
a servidores públicos (§ 1º do art. 61 da CF/88). Dispõe, isto sim, sobre condição
para se chegar à investidura em cargo público, que é um momento anterior ao da
caracterização do candidato como servidor público. Inconstitucionalidade formal não
configurada. Noutro giro, não ofende a Carta Magna a utilização do salário mínimo
como critério de aferição do nível de pobreza dos aspirantes às carreiras públicas,
para fins de concessão do benefício de que trata a Lei capixaba nº 6.663/01. Ação
direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. 3. Ante o quadro, nego
seguimento a este extraordinário. 4. Publiquem. Brasília, 28 de abril de 2011.
Ministro MARCO AURÉLIO Relator (RE 448463, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, julgado em 28/04/2011, publicado em DJe-086DIVULG 09/05/2011
PUBLIC 10/05/2011) (original sem destaque)

Devemos frisar, por fim, que a presente proposição, da forma como regulamenta o tema em questão, não
impõe condutas ao Poder Executivo Estadual, às suas Secretarias e/ou Órgãos vinculados, estando, ainda,
em consonância com os dispositivos contidos nos artigos 60 e 88 da Constituição Estadual; tampouco
gera despesa àquele Poder (parágrafo 1º, art. 60, CE), afigurando-se perfeitamente viável sob o ponto de
vista jurídico-constitucional.

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.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES
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DEPUTADO (A)
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Encaminha-se à Procuradoria para emissão de parecer.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO
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PROJETO DE LEI Nº 00523/2019

AUTORIA: DEPUTADO ANDRE FERNANDES   

MATÉRIA: ESTABELECE O DIREITO DAS MÃES AMAMENTAREM
SEUS FILHOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE CONCURSOS
PÚBLICOS REALIZADOS PARA INVESTIDURA EM CARGO OU
EMPREGO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.  

PARECER TÉCNICO JURÍDICO

Submete-se à apreciação da Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, com fulcro no
ato normativo 200/96, art. 1º, inciso V, com o escopo de análise e emissão de parecer técnico quanto à
constitucionalidade, à legalidade, à juridicidade e à regimentalidade, o Projeto de Lei nº 00523/2019, de
autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado André Fernandes, que em sua Ementa assim preceitua: “
ESTABELECE O DIREITO DAS MÃES AMAMENTAREM SEUS FILHOS DURANTE A
REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS REALIZADOS PARA INVESTIDURA EM

”.CARGO OU EMPREGO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

- I -

DO PROJETO

Trata-se de Projeto de Lei originário do Gabinete do Deputado André Fernandes, que em sua proposição
assim transcreve:

Art. 1º. Esta Lei estabelece o direito das mães amamentarem seus filhos de até 6
(seis) meses de idade durante a realização de concursos públicos realizados para
investidura em cargo ou emprego na administração pública estadual.

Art. 2º. Fica assegurado à mãe o direito de amamentar seus filhos de até 6 (seis)
meses de idade durante a realização de provas ou de etapas avaliatórias em
concursos públicos na administração pública no Estado do Ceará, mediante prévia
solicitação à instituição organizadora.
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§ 1º - Terá o direito previsto no caput deste artigo a mãe cujo filho tiver até 6
(seis) meses de idade no dia da realização de prova ou de etapa avaliatória de
concurso público.

§ 2º - A prova da idade será feita mediante declaração no ato de inscrição para o
concurso e apresentação da respectiva certidão de nascimento durante sua
realização.

Art. 3º. Deferida a solicitação de que trata o art. 2º desta Lei, a mãe deverá, no dia
da prova ou da etapa avaliatória, indicar uma pessoa acompanhante que será a
responsável pela guarda da criança durante o período necessário.

Parágrafo único. A pessoa acompanhante somente terá acesso ao local das provas
até o horário estabelecido para fechamento dos portões e ficará com a criança em
sala reservada para essa finalidade, próxima ao local de aplicação das provas.

Art. 4º. A mãe terá o direito de proceder à amamentação a cada intervalo de 2
(duas) horas, por até 30 (trinta) minutos, por filho.

§ 1º - Durante o período de amamentação, a mãe será acompanhada por fiscal.

§ 2º - O tempo despendido na amamentação será compensado durante a realização
da prova, em igual período.

Art. 5º. O direito previsto nesta Lei deverá ser expresso no edital do concurso, que
estabelecerá prazo para que a mãe manifeste seu interesse em exercê-lo.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

- II -

DA JUSTIFICATIVA DO PROJETO

 Em sede de justificativa e exposição de motivos, o Nobre Parlamentar explicita que:

Projeto de Lei em questão tem dois objetivos precípuos: favorecer a participação
da mulher nos concursos públicos e proteger a correta alimentação de bebês
recém-nascidos, com até seis meses de idade. O conhecimento hoje corrente da
importância do aleitamento materno, tanto para o bebê quanto para a mãe. Para a
criança, o leite materno fortalece a imunidade; dá segurança e tranquilidade; tem
características bioquímicas já conhecidas pelo organismo da criança, evitando o
surgimento de alergias; ajuda no desenvolvimento devido ao esforço para mamar;
reduz as cólicas; combate a anemia; impulsiona o desenvolvimento cognitivo; e
desenvolve a arcada dentária, entre tantos outros benefícios já estudados e
comprovados. Já para a mãe o aleitamento reduz o estresse devido ao contato com
o filho, que fortalece o vínculo; diminui os riscos de desenvolver doenças como
anemia, osteoporose, doenças cardíacas, depressão e câncer de mama e de ovário;
eleva a autoestima; e facilita o retorno ao peso anterior à gestação.

O presente Projeto de Lei dispõe sobre o direito de as mães amamentarem seus
filhos durante a realização de concursos públicos realizados para investidura em
cargo ou emprego na administração pública estadual. Estabelece, portanto, que as
mães terão o direito de amamentar os filhos de até seis meses de idade no decorrer
das provas mediante solicitação prévia à instituição organizadora do concurso e
declaração da idade da criança no ato da inscrição, que será comprovada com a
apresentação da certidão de nascimento no momento do exame. É previsto, ainda,
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que a mãe indique, no dia da prova, um acompanhante, o qual será o responsável
pela guarda da criança por todo o período de realização do evento, durante o qual
a mãe poderá amamentar, acompanhada por fiscal, a cada intervalo de duas horas,
por até trinta minutos cada filho, sendo o tempo correspondente acrescido no
tempo disponível para a realização da prova.

Não podemos pensar em atitude mais nobre de uma mãe para com seu filho que o
ato de amamentar, de nutrir e ao mesmo tempo dar atenção e afeto à criança que,
conforme já comprovado, terá mais defesas em seu organismo e se desenvolverá
com mais saúde, tanto física, pela proteção e nutrição adequadas, quanto psíquica,
pelo constante contato e cuidado materno. A importância da amamentação tem
sido debatida nos meios médicos há anos e também sido objeto de políticas
públicas de saúde que envolvem desde a criação de bancos de leite materno até
campanhas de incentivo à amamentação. Desta forma, nada mais justo que a
administração pública, autora dessas políticas, incentivar e facilitar, para as mães,
o ato da amamentação durante a realização de concursos públicos, como mais
uma forma de demonstrar sua importância. Além disso, do ponto de vista das
políticas de igualdade para as mulheres, é também justo que se conceda tal direito,
tendo em vista que a mulher, da qual a criança depende para sua adequada
nutrição no período de amamentação, não terá condições idênticas de competição
nos concursos públicos se não puder amamentar seu filho durante os longos
períodos de realização das provas.

DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS E DO ENTENDIMENTO DO STF

Sobre a matéria em questão, percebe-se que não há óbices para a deflagração pelo
Parlamento Estadual da iniciativa de leis que verse sobre “concursos públicos”,
em razão da competência remanescente ou residual que lhe é conferida pela
Constituição Federal (art. 25, parágrafo 1º):

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.

A abrangência do projeto em estudo atinge os concursos realizados por órgãos do
Governo do Estado do Ceará, sendo importante destacar, apenas a título de
ilustração, que o Supremo Tribunal Federal possuía entendimento segundo o qual
seriam inconstitucionais as leis de origem Parlamentar estadual que tratassem
sobre matéria relacionada à criação e provimento de cargo público, por
infringência, em razão do princípio da simetria, ao art. 61, parágrafo 1º, inciso II,
alíneas ‘a’ e ‘c’, da Constituição da República:

“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:

(…)

II - disponham sobre:
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a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e
autárquica ou aumento de sua remuneração

(…)

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento
de cargos, estabilidade e aposentadoria;

A Constituição Estadual, por sua vez, reproduz o referido comando da
Constituição Federal, nos seguintes termos:

“Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:§2ºSão 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;

Contudo, a própria Corte Superior vem alterando o referido posicionamento ao
entender que as leis de iniciativa Parlamentar que versem sobre concurso público
são constitucionais desde que não tratem de matéria relativa a servidores públicos
e a regime jurídico (matéria relacionada ao provimento de cargo público), e sim
de regras e condições anteriores à investidura ao cargo público, como é o caso em
questão:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 6.663, DE 26 DE ABRIL DE 2001,
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O diploma normativo em causa, que
estabelece isenção do pagamento de taxa de concurso público, não versa sobre
matéria relativa a servidores públicos (§ 1º do art. 61 da CF/88). Dispõe, isto
sim, sobre condição para se chegar à investidura em cargo público, que é um
momento anterior ao da caracterização do candidato como servidor público.
Inconstitucionalidade formal não configurada. Noutro giro, não ofende a Carta
Magna a utilização do salário mínimo como critério de aferição do nível de
pobreza dos aspirantes às carreiras púbicas, para fins de concessão do benefício
de que trata a Lei capixaba nº6.663/01. Ação direta de inconstitucionalidade
julgada improcedente. (ADI2672, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE,
Relator(a) p/ Acórdão: Min.CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em
22/06/2006, DJ 10-11-2006PP-00049 EMENT VOL-02255-02 PP-00219 RTJ
VOL00200-03 PP-01088LEXSTF v. 29, n. 338, 2007, p. 21- 33) (grifos
nossos).

No mesmo sentido, no ano de 2011, o Supremo Tribunal Federal, por meio de
decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio, negou seguimento ao Recurso
Extraordinário de n.º 448.4634, corroborando o entendimento do julgado
supracitado, in verbis:

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONCURSO PÚBLICO
–TAXA – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL – CONSTITUCIONALIDADE
–PRECEDENTE DO PLENÁRIO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. O
Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe concedeu a segurança requerida,
consignando (folha 50): MANDADO DE SEGURANÇA – LEI ESTADUAL–
CONSTITUCIONALIDADE – SERVIDOR PÚBLICO – ESTADO DE
SERGIPE – TAXA PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO – ISENÇÃO. Os
Estados estão autorizados a legislarem sobre direito Tributário em competência
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concorrente com a União e o Distrito Federal. Inteligência do inciso I, do Art.
24, da Constituição Federal. Preliminar de Inconstitucionalidade rejeitada.
Descabe a cobrança de taxa para inscrição de servidor público Estadual em
concurso promovido por entidade pública Estadual de qualquer dos Poderes.
Writ concedido. Decisão por maioria. 2.O Supremo, no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº2.672-1/ES, assentou a harmonia, com a
Carta da República, da Lei nº6.663, de 26 de abril de 2001, do Estado do
Espírito Santo, que concedia idêntico benefício. O acórdão, cuja publicação
ocorreu no Diário da Justiça de 10 de novembro de 2006, restou assim
ementado: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 6.663, DE 26 DE ABRIL DE 2001,
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O diploma normativo em causa, que
estabelece isenção do pagamento de taxa de concurso público, não versa sobre
matéria relativa a servidores públicos (§ 1º do art. 61 da CF/88). Dispõe, isto
sim, sobre condição para se chegar à investidura em cargo público, que é um
momento anterior ao da caracterização do candidato como servidor público.
Inconstitucionalidade formal não configurada. Noutro giro, não ofende a Carta
Magna a utilização do salário mínimo como critério de aferição do nível de
pobreza dos aspirantes às carreiras públicas, para fins de concessão do
benefício de que trata a Lei capixaba nº 6.663/01. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada improcedente. 3. Ante o quadro, nego
seguimento a este extraordinário. 4. Publiquem. Brasília, 28 de abril de 2011.
Ministro MARCO AURÉLIO Relator (RE 448463, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, julgado em 28/04/2011, publicado em DJe-086DIVULG
09/05/2011 PUBLIC 10/05/2011) (original sem destaque)

Devemos frisar, por fim, que a presente proposição, da forma como regulamenta o
tema em questão, não impõe condutas ao Poder Executivo Estadual, às suas
Secretarias e/ou Órgãos vinculados, estando, ainda, em consonância com os
dispositivos contidos nos artigos 60 e 88 da Constituição Estadual; tampouco gera
despesa àquele Poder (parágrafo 1º, art. 60, CE), afigurando-se perfeitamente
viável sob o ponto de vista jurídico-constitucional.

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.

Encaminhada referida proposição legislativa em pauta à consultoria técnica, observa-se seu relevante
interesse público, oportunidade em que passa-se a emitir o Parecer Jurídico nos seguintes termos, sob
seus aspectos constitucionais, legais e doutrinários.

- III -

ASPECTOS CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E DOUTRINÁRIOS.

Nossa Constituição Federal/88 estabelece diferentes autonomias no seu texto, que variam bastante na sua
amplitude. Desta forma, encontram-se 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.

Nesse contexto, a Lex Fundamentalis, em seu bojo, assim transcreve:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos
autônomos, nos termos desta Constituição.
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Observa-se que os entes federados possuem sua autonomia caracterizada pela capacidade de elaborar suas
Constituições, recebendo no nível municipal e distrital o nome de leis orgânicas.

Verifica-se, ainda, na Constituição Federal a previsão de descentralização meramente administrativa,
muito mais restrita que as autonomias políticas que caracterizam a federação, e que podem ocorrer em
todas as suas esferas.

Dispõe, outrossim, a Carta Magna Federal, em seu Art. 25, § 1º, :in verbis

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.

(...) .Omissis

Por sua vez, a Constituição do Estado do Ceará estabelece, em seu Art. 14, incisos I e IV, :“   ”ex vi legis

Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, exerce em
seu território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhe sejam
vedadas pela Constituição Federal, observados os seguintes princípios:

I – respeito à Constituição Federal e à unidade da Federação.

(...)

IV – respeito à legalidade, impessoalidade, à moralidade, à publicidade, à
eficiência e à probidade administrativa. (...) .Omissis

Nota-se que, nas Constituições Estaduais, nas Leis Orgânicas dos Municípios e na Lei Orgânica do
Distrito Federal, encontram-se ,  e a os seus poderes a organização de seu serviço público distribuição de

, sempre se respeitando os limites da Constituição Federal.competência de seus órgãos

E é justamente na Carta Magna Pátria onde exsurgem enumerados os poderes (competências) da União,
cabendo aos Estados os poderes remanescentes. É bem verdade que, cabem aos Estados não só as
competências que não lhes sejam vedadas, mas também as enumeradas em comum com a União e os
Municípios (Artigo 23); assim como a competência concorrente, citada no Artigo 24 e a competência
exclusiva referida no Artigo 25, parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal. Desta forma, entende-se que
os Estados podem exercer em seu território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhes

.sejam vedadas pela Carta Magna Federal, observando-se certos princípios constitucionais

Competência, segundo José Afonso da Silva[1], que em sua Obra assim dispôs: “é a faculdade
juridicamente atribuída a uma entidade, ou a um órgão ou agente do Poder Público para emitir
decisões. Competências são as diversas modalidades de poder de que se servem os órgãos ou entidades

. (Grifado)esestatais para realizar suas funçõ ”

Nesse liame, a Carta Magna Estadual, seguindo o princípio da simetria constitucional e do paralelismo
das formas, estatui em seu artigo 14, incisos I e IV, que o Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito
público interno, exerce em seu território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhe sejam
vedadas pela Constituição Federal, observados os princípios de respeito à Constituição Federal, à unidade
da Federação, à legalidade, à impessoalidade, à publicidade, à eficiência, à moralidade e à probidade
administrativa, respectivamente.

Finalizadas as considerações sobre federação e competências legislativas, lembra-se, com o devido
respeito, que se pretende mostrar que é a Constituição Federal quem determina qual das pessoas políticas

15 de 36



fará o quê, não podendo uma invadir a seara da outra, aí incluindo as normas fixadas na Constituição
Estadual. A repartição de competências entre os diferentes níveis de governo é um dos elementos da
autonomia dos entes federativos.

Expostos os aspectos supracitados, passa-se à Iniciativa de Leis e do Projeto de Lei. 

III.i. DA INICIATIVA DE LEIS.

Destaque-se que no âmbito legislativo, a iniciativa de Leis encontra guarida no Art. 61 da Constituição
Federal, bem como no Art. 60, inciso I, da nossa Carta Magna Estadual, :in verbis

Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I-     ;aos Deputados Estaduais

II-   Ao Governador do Estado.

(...) . (Grifado)Omissis

Por outro lado, acentua-se que a competência ora exposta 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, como o que estabelece, por exemplo, o inciso II, e § 2º, e
alíneas, do supracitado artigo da Carta Magna Estadual.

III.ii. DO PROJETO DE LEI.

No que concerne a Projeto de Lei, assim dispõe o Art. 58, inciso III da Carta Estadual, acrescidos pela
Emenda Constitucional nº. 18, de 13 de novembro de 1994 – D.O., de 22.12.1994, “ ”:ex vi

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

(...)

III – ;leis ordinárias

(...)   (Grifado)Omissis.

Da mesma forma, dispõem os artigos 196, inciso II, alínea “b” e Art. 206, inciso II, todos do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96), respectivamente, in

:verbis

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

(...)

II – projeto:

(...)

b) de lei ordinária;

(...) . (Grifado)Omissis

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

(...)
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II – de lei ordinária, destinado a regular as matérias de competência do
Poder legislativo, com a sanção do Governador do Estado.

(...) .. (Grifado)Omissis

Transcritas as exposições jurídicas alhures frisadas, passa-se a análise da propositura em baila sob os seus
aspectos legais.

- IV -

DO PARECER - CONSIDERAÇÕES CONSTITUCIONAIS COM PERTINÊNCIA TEMÁTICA
COM O PROJETO.

Importa novamente destacar que nossa Carta Magna assegura autonomia aos Estados Federados que,
conforme bem insculpido pelo ilustre doutrinador José Afonso da Silva[2], em sua Obra, “Estado federal
é o todo, dotado de personalidade jurídica de Direito Público internacional. A União é a entidade
federal formada pela reunião das partes componentes, constituindo pessoa jurídica de Direito Público
interno, autônoma em relação aos Estados e a que cabe exercer as prerrogativas da soberania do Estado
brasileiro. Os Estados-membros são entidades federativas componentes, dotadas de autonomia e também
de personalidade jurídica de Direito Público interno. (...) Que, posto tais fatores, surgiu a federação

.como uma associação de Estados pactuada por meio da Constituição”

Destarte, tomando como premissa a distinção feita por Celso Ribeiro Bastos[3], segundo a qual: “
soberania é um atributo conferido ao Estado para se afirmar independente a qualquer outro, no modelo
Federativo aos Estados-membros impõe-se uma limitação jurídica ao poder verticalizado, possuindo na
ordem interna autonomia para desenvolver atividades dentro dos limites previamente circunscritos pelo
Ente Federal em decorrência da capacidade de auto-organização (CR/88, artigo 28), autogorverno
(CR/88, artigo 27, 28 e 125) e autoadministração (CR/88, artigo 18 e 25 a 28)”.

Uma vez dirimida a própria ideia de soberania em conjugação de interesses, conclui-se que no plano
, reunindo tão somente autonomia na medida em queinterno os Estados Federados não possuem soberania

compõem do modo livre – respeitadas as limitações impostas pela Carta Maior – a organização
político-administrativa do Estado Federal.

Sendo certo que a capacidade de autoadministração decorre das normas que distribuem as competências
entre União, Estados e Municípios, nos termos supracitados, o processo legislativo decorrente de tais
competências deverá observar, sob pena de flagrante vício inconstitucional, ‘as leis e princípios

’.elencados na referida Carta Magna Federal

  Ao tema, consoante observa Hely Lopes Meirelles[4]: “A autonomia não é poder originário. É
prerrogativa política concedida e limitada pela Constituição Federal. Tanto os Estados-membros como
os municípios têm sua autonomia garantida constitucionalmente, não como um poder de autogoverno
decorrente da Soberania Nacional, mas como um direito público subjetivo de organizar o seu governo e

.”prover sua Administração, nos limites que a Lei Maior lhes traça

Nos termos preceituados em nossa Carta Magna/88, vê-se que à União é reservada a competência
legislativa para matérias relativas a direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo,
aeronáutico, espacial e do trabalho; ou ainda sobre as diretrizes da política nacional de transportes e
diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, inciso I, IX, XXIV CF/88).   Os Estados possuem
competência legislativa que não lhes sejam vedadas pela CF/88 e no que toca à instituição de regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, conforme dispõe os Parágrafos 1º e 3º do Artigo

. Aos Municípios, por sua vez, cabe legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30,25 da Carta Política
inc. I, CF/88). 

No que diz respeito à titularidade das competências, o constituinte fixou um número de matérias em que,
desde logo, tanto a União, como os Estados e o Distrito Federal podem legislar, constituindo-se na
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competência legislativa concorrente, disposta no artigo 24 da Constituição Federal. Essas pessoas
políticas podem então legislar sobre direito tributário, financeiro, educação, cultura, ensino e desporto,
proteção à infância e à juventude, dentre outros.

Embora possam legislar concorrentemente, nos parágrafos do citado artigo 24 estão regras de ajuste,
determinando que a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, não excluindo a
competência total dos Estados para atender suas peculiaridades, caso aquela não legisle na forma
determinada.

Conforme ensina José Afonso da Silva[5], a existência da competência legislativa suplementar, conferida
aos Estados e aos Municípios “(...) é correlativa da competência concorrente, e significa o poder de
formular normas que desdobrem o conteúdo de princípios ou normas gerais ou que supram a ausência

”. ou omissão destas (art. 24, §§ 1º ao 4º)

Vê-se, pois, que a Constituição Federal diz que a superveniência da lei federal sobre normas gerais,
suspende a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrário.

Exposta toda fundamentação acima, analisando minuciosamente os dispositivos da propositura,
verifica-se que determinam suas disposições critérios e cumprimento de normas referentes aos direitos
das mães lactantes amamentarem seus filhos durante a realização de concurso público assegurando-lhes
plena participação na investidura dos cargos ou empregos na administração pública estadual, o que, à

, não se reveste das condições de inconstitucionalidade em vista dos princípiosprimeira vista
constitucionais norteadores do nosso ordenamento jurídico (art. 5º e art. 37º, ambos da Carta Magna
Federal/88).

Nesse contexto, é extreme de dúvidas que nossa Constituição Federal tutela a igualdade de direitos
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, em observância ao direito à igualdade e ais princípios
da legalidade, impessoalidade, moralidade, enfim, aqueles devidamente tutelados por nosso ordenamento
jurídico pátrio. 

Acresça-se a isso o fato de que, ao objetivar estabelecer os direitos das mães lactantes de amamentarem
seus filhos na oportunidade da realização de concursos públicos para investidura em cargo ou emprego na
Administração Pública, o Estado, por seu legisferador, estará assegurando à criança amamentada, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à dignidade e ao respeito, direitos estes
diretamente relacionados à amamentação, além de outros direitos também previstos no art. 227 da CF/88.

Na forma disposta, vê-se que o Projeto reconhece e garante um direito natural, sem descurar da atenção
que deve ser dada à segurança da realização de provas de concursos públicos, como nítida preocupação
em oferecer uma solução equilibrada, que não proíbe, mas condiciona a amamentação.

Nesse piso, tem-se que a moralidade e demais princípios norteadores devam se impor ao legislador no
sentido de não se propor a preparação de normas que entrem em conflito com os valores conferidos na
ordem constitucional, sob pena de declaração de inconstitucionalidade dessas normas.

Nessa seara constitucional, a concepção de princípio refere-se ao início de todo sistema jurídico, sendo
estes integrantes do direito Constitucional positivo ao se mostrarem sob a forma de normas fundamentais
que ordenam as valorações políticas do legislador, ou seja, como um conjunto de normas oriundas de
decisões políticas que o constituinte globalizou sob a forma de nossa Magna Carta. Elevados ao ponto
mais alto da escala normativa, eles mesmos, sendo preceitos, se tornam as normas supremas do

, como critérios para a avaliação de todos os conteúdos normativos.ordenamento

Ademais, vê-se também que em seu artigo 37, , da União, a Carta Magna impôs à administração pública
, dos Municípios e do Distrito Federal , dos Estados o dever de inspirar seus atos nos Princípios da

. E de maneira particular, o Princípio daLegalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência
Moralidade, tido como o supraprincípio, é o que mais suscita debates, curiosidades e é também o mais
prometido por todos quantos desejam ocupar cargos na administração pública. De outro giro, é o
princípio mais desafiador e, lamentavelmente, o mais violado.
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Igualmente, cite-se o disposto no artigo 14, incisos I e IV, da Constituição do Estado do Ceará, atualizada
até a Emenda Constitucional nº 94, de 17 de dezembro de 2018, :in verbis

Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, exerce em
seu território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhe sejam
vedadas pela Constituição Federal, observados os seguintes princípios:

I – respeito à Constituição Federal e à unidade da Federação;

II – promoção da justiça social e extinção de todas as formas de exploração e
opressão, procurando assegurar a todos uma vida digna, livre e saudável;

III – defesa da igualdade e combate a qualquer forma de discriminação em razão
de nacionalidade, condição e local de nascimento, raça, cor, religião, origem
étnica, convicção política ou filosófica, deficiência física ou mental, doença,
idade, atividade profissional, estado civil, classe social, sexo e orientação sexual;

IV – respeito à legalidade, impessoalidade, à moralidade, à publicidade, à
eficiência e à probidade administrativa;

(...) .Omissis

Logo, verifica-se que ao Estado caberá sempre atentar à moralidade e ao conjunto de regras a serem
observadas dentro de toda a administração pública, sendo referida exigência, notadamente acerca da
garantia dos direitos inerentes aquelas mães lactantes e seus filhos, algo que se situa no raio de incidência
dos princípios constitucionais que deverão ser observados pela regra administrativa (art. 37, CF/88; art.
14, incisos i e IV, Constituição do Estado do Ceará), como base que une a legislação para os fins
almejados pelo Nobre Parlamentar.

Igualmente, que tomando como base o acima dito, analisando minuciosamente os dispositivos do projeto
apresentado pelo Deputado André Fernandes, quanto a importância de garantir às mães o direito de
participar de concursos público e amamentarem seus filhos durante a realização das provas para
investiduras em cargo ou emprego na Administração Pública; impera consignar que anteriormente
tornava-se comum fulminar proposições semelhantes à ora analisada por vício de iniciativa,
fundamentado na competência privativa do Chefe do Poder Executivo para apresentar proposições que
disponham sobre o regime jurídico e o provimento de cargos dos servidores públicos do Estado.

Entretanto, não obstante, consoante jurisprudência assentada pelo Supremo Tribunal Federal e
devidamente apontada na justificação do projeto em análise, observa-se que a proposição dispõe sobre
momento anterior ao ingresso na carreira pública, quando a mãe é candidata ao cargo, e não servidora,
inexistindo, , quaisquer vícios de iniciativa.à segunda vista

Corroborando com o entendimento empossado acima, verifica-se que na propositura almejada pelo
legisferador não há que se falar em competência inaugural do Chefe do Executivo Estadual, uma vez que 
não se está atuando legislativamente no sentido de regular a criação, alteração e extinção de cargo,
função e emprego do Poder Executivo ou no que diz com a organização administrativa dos

, mas significa o estabelecimento de princípios norteadores daservidores ou seu regime jurídico
administrativa na gestão pública, que devem pautar a atuação dos entes administradores nos termos
sobrepostos.

A propósito da matéria, veja-se julgamento de  (nepotismo em cargo de nomeação) noquestão similar
Supremo Tribunal Federal, que tão bem assim decidiu:

(...) a norma insculpida no § 1º do artigo 61 da Carta Federal, mais precisamente
na alínea ‘a’ do inciso II, há que ter alcance perquirido sem apego exacerbado à
literalidade. É certo que são da  iniciativa  privativa do Presidente da
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República as leis que disponham sobre criação  de  cargos, funções ou
empregos públicos na administração direta e autárquica, ou aumento de sua

 (...) Evidentemente, está-se diante  de    preceitos jungidos àremuneração
atividade normativa ordinária, não alcançando o campo constitucional, porquanto
envolvidos aqui  interesses do Estado de envergadura maior e, acima de tudo, da
necessidade de se ter, no tocante a certas matérias, trato  abrangente a alcançar,
indistintamente, os três Poderes da República. Assim o é quanto ao tema em
discussão. Com a Emenda Constitucional nº 12 à Carta do Rio Grande do
Sul, rendeu-se homenagem aos princípios da legalidade, da impessoalidade,

, em suada moralidade, da isonomia e do concurso público obrigatório
acepção maior. Enfim, atuou-se na preservação da própria  res  pública. A
vedação  de  contratação  de  parentes para cargos comissionados - por sinal a
abranger, na espécie, apenas os cônjuges, companheiros e parentes
consanguíneos, afins ou por adoção até o segundo grau (pais, filhos e irmãos) - a
fim  de  prestarem serviços justamente onde o integrante familiar despontou e
assumiu cargo  de  grande prestígio, mostra-se como procedimento inibidor da
prática de atos da maior repercussão. Cuida-se, portanto, de matéria que se revela
merecedora de tratamento jurídico único - artigo 39 da Carta de 1988, a abranger
os três Poderes, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, deixando-se de  ter a
admissão de servidores públicos conforme a maior ou menor fidelidade do Poder
aos princípios básicos decorrentes da Constituição Federa  (STF, ADI 1.521-RS,l
Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, 12-03-1997, m.v., DJ 17-03-2000, p.
02, RTJ 173/424). (Grifo inexistente no original)

Veja-se entendimento jurisprudencial dominante em nossos egrégios tribunais:

Ação Direta de Inconstitucionalidade — Emenda n° 79/12, que acrescentou, à Lei
Orgânica Municipal, o artigo 107-A, que estabelece vedações à nomeação de
servidores para o exercício de funções comissionadas no âmbito da

 - Administração Pública Municipal Vício de inconstitucionalidade formal -
Invasão à esfera de competência privativa do Chefe do Poder Executivo -

 — Inocorrência Estabelecimento de critérios para o acesso aos cargos
públicos que não se enquadra em atividade privativa do Chefe do Executivo -

 - Precedentes do ColendoInexistência de ofensa a Constituição Bandirante
Órgão Especial e do Supremo Tribunal Federal - Ação julgada
improcedente.    (ADIN nº 0131438-38.2012.8.26.0000, Rel. Des. Castilho
Barbosa, julgado em 27 de fevereiro de 2013) (Grifo inexistente no original)

Prima ponderar especialmente a diferença entre os requisitos para o provimento de cargos públicos -
matéria situada na iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Poder Executivo (STF, ADI 2.873-PI,
Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, 20-09-2007, m.v., DJe 09-11-2007, RTJ 203/89) - e condições

 - que não se insere na aludida reserva, e para o provimento de cargos públicos está no domínio da
 – porque não seiniciativa legislativa comum ou concorrente entre Poder Legislativo e Poder Executivo

refere ao acesso ao cargo público, mas, , conforme posicionamentosà aptidão para o seu exercício
perfilhados no Supremo Tribunal Federal em matérias semelhantes (STF, RE 183.952-RS, 2ª Turma, Rel.
Min. Néri da Silveira, 19-03-2002, v.u., DJ 24-05-2002, p. 69; STF, RE 372.911-SP, Rel. Min. Gilmar
Mendes, 03-04-2007, DJ 08-06-2007, p. 94).

Portanto, frise-se repetidamente que a reserva de iniciativa legislativa é referente aos requisitos para
o provimento de cargos públicos, e não para as condições para provimento de cargos públicos, 
matéria que está no domínio da iniciativa legislativa comum ou concorrente, porque não se refere

., conforme alhures citadoao acesso ao cargo público, mas, à aptidão para o seu exercício

Outrossim, no que tange a competência legislativa do tema, nessa perspectiva salutar pôr em relevo
acerca da competência comum da União, , do Distrito Federal e dos Municípios para legislardos Estados
em torno de matérias “ ”, nos termospela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas
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das disposições adiante grafadas, extraídas, respectivamente, da Carta Magna da República (art. 23,
inciso I, CF/88) c/c a Carta Constitucional do Estado do Ceará (art. 14, inciso I e art. 15, inciso I), in

:verbis

Constituição Federal

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

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas
e conservar o patrimônio público;

(...) Omissis. (Grifo inexistente no original)

Constituição Estadual do Ceará

Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, exerce em
seu território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhe sejam
vedadas pela Constituição Federal, observados os seguintes princípios:

I – respeito à Constituição Federal e à unidade da Federação;

(...) Omissis. (Grifo inexistente no original)

Art. 15. São competências do Estado, exercidas em comum com a União, o
Distrito Federal e os Municípios:

I – zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas
e conservar o patrimônio público;

(...) Omissis. (Grifo inexistente no original)

Dito isto e observando as imposições constitucionais supra ressaltadas, que revelam a competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para legislar sobre “respeito à

”, notadamente acerca da garantiaConstituição Federal e pela guarda das leis e instituições democráticas
da aplicabilidade dos princípios norteadores à Administração Pública, conclui-se competir aos
Estados-membros zelar por essas garantias constitucionais, inexistindo óbice para que o legisferador
proponha Projeto de Lei sobre matéria em apreço.

Na mesma perspectiva, vê-se ainda que o proposto não fere a competência indicada ao Governador do
Estado, no que se refere à iniciativa do processo legislativo (conforme alhures dito) sobre matérias
relacionadas no art. 60, inc. II, §2º e suas alíneas da Constituição do Estado do Ceará, nos termos ora
abordados, a seguir transcritos:

Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

(...) Omissis

II - ao Governador do Estado;

(...) Omissis

§ 2º. São de iniciativa privativa do Governador do Estado

as Leis que disponham sobre:
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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;

e) matéria orçamentária.

De igual modo, não há coincidência com as matérias relacionadas à competência privativa do Chefe do
Executivo, especificamente as elencadas no art. 88, incisos III e VI, da Constituição Estadual, :in verbis

Art. 88. Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...) Omissis.

III – iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição;

VI – dispor sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo e da
administração estadual, na forma da lei.

Finalmente, de bom alvitre informar que recentemente foi sancionada pelo Presidente da República do
Brasil, a Lei nº 13.872, de 17 de setembro de 2019, que estabeleceu o direito de as mães amamentarem
seus filhos durante a realização de concursos públicos na administração pública direta e indireta dos
Poderes da União, criando assim novo regramento anteriormente inobservado em muitos editais de
concursos públicos para cargos e empregos na Administração Pública Direta e Indireta dos Poderes da
União, dos Estados e dos Municípios, que pecavam pela omissão sobre um dos mais diuturnos atos
biológicos, qual seja: o direito de a candidata lactante amamentar seus filhos durante a realização do

.certame

Logo, verifica-se que a União tratou de editar norma infraconstitucional de situação com grande
repercussão administrativa na eficácia e aplicabilidade do direito fundamental social à proteção à
maternidade e à infância, salvaguardado pelo Texto Constitucional de 1988, cabendo aos Estados, por
força das suas competências legislativas, propor matéria de iniciativa de leis que disponham sobre
referidos direitos.

Certo de que a Carta Estadual não reserva ao Governador a competência iniciadora sobre a matéria em
questão, nem se pode juridicamente tê-la como parte da organização administrativa, remanesce ao Estado
a competência para legislar sobre a questão.

Finalizadas tais considerações acerca de federação e competências legislativas, lembra-se, com o devido
respeito, que se pretende mostrar que é a Constituição Federal quem determina qual das pessoas políticas
fará o quê, não podendo uma invadir a seara da outra, aí incluindo as normas fixadas na Constituição
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Estadual. A repartição de competências entre os diferentes níveis de governo é um dos elementos da
autonomia dos entes federativos.

Por isto, situações à semelhança do Projeto em análise não redundam em inadmissibilidade jurídica por
harmonia com os ditames constitucionais e com o Regimento Interno desta Casa, não apresentando
impedimento para sua regular tramitação desde que realizadas as supressões destacadas.

- V -

DA CONCLUSÃO.

Ocupando a Constituição o topo da hierarquia do sistema normativo, é nela que o legislador encontrará a
forma de elaboração legislativa e o seu conteúdo. Qualquer espécie normativa editada em desrespeito ao
processo legislativo, mais especificamente, inobservando aquele que detinha o poder de iniciativa
legislativa para determinado assunto, apresenta vício de inconstitucionalidade.  

Postas tais considerações, conclui-se pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade quanto da
propositura do Projeto de Lei supra abordado, ocasião em que opina-se pelo PARECER FAVORÁVEL
à sua regular tramitação, tendo em vista que  não se reveste das condições de inconstitucionalidade em(i)
vista dos princípios constitucionais norteadores do nosso ordenamento jurídico (art. 5 e art. 37 da Carta
Magna Federal/88);  o direito das mães amamentarem seus filhos durante a realização de concursos(ii)
públicos atenta-se sempre à moralidade e ao conjunto de regras a serem observadas pela Administração
Pública do Estado do Ceará, sendo referido direito algo que se situa no raio de incidência dos princípios
norteadores administrativa (art. 37, CF/88; art. 14, incisos i e IV, Constituição do Estado do Ceará); (iii)
inexiste usurpação da competência de ente federado, não havendo igualmente colisão com matéria que é
de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, dada competência prevista na Constituição Federal
que possibilitou ao Estado, no âmbito da legislação comum (CF, 23, I c/c 14, I, da Constituição do
Estado) regular matéria idêntica, não se redundando em inadmissibilidade jurídica em colisão com linhas
mestras constitucionais, em atenção aos princípios da separação e independência dos poderes;  trata-se(iv)
de condições para o provimento de cargos públicos - que não se insere na aludida reserva do Chefe do
Executivo, e está no domínio da iniciativa legislativa comum ou concorrente entre Poder Legislativo e
Poder Executivo – porque não se refere ao acesso ao cargo público, mas, à aptidão para o seu exercício; e,

  se ajusta, ainda, à exegese dos artigos, 58, III, e 60, inciso I, da Carta Estadual, bem como dos artigos(v)
196, inciso II, alínea “b”, e 206, inciso II do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do
Ceará (Resolução 389 de 11/12/96 - D.O. 12.12.96).

É o parecer, salvo melhor juízo.

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

 

 

 

 

[1] SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo”. 26. ed. São Paulo - Malheiros,
2006. p. 479.

[2] - SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 16ª ed. São Paulo - Malheiros,
1999. P. 104.

[3] BASTOS, Celso Ribeiro. Ob. Cit., p. 292.
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[4] MEIRELLES, Hely Lopes In leitura complementar 2 da 4ª aula da disciplina Organização do Estado,
ministrada no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Televirtual em Direito Constitucional –
Anhanguera-UNIDERP | REDE LFG.

[5] SILVA, J.A., Curso de Direito Constitucional Positivo, 14ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1997, p. 457.

SULAMITA GRANGEIRO TELES PAMPLONA

ANALISTA LEGISLATIVO
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COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Walter Cavalcante

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

prazos:

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 ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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GABINETE DO DEPUTADO WALTER CAVALCANTE

PARECER
04/12/2019

PARECER AO PROJETO DE LEI 523/2019, QUE,
ESTABELECE O DIREITO DAS MÃES
AMAMENTAREM SEUS FILHOS DURANTE A
REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS
REALIZADOS PARA INVESTIDURA EM CARGO OU
EMPREGO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ESTADUAL.

 

I – RELATÓRIO

 

Trata-se de Projeto de Lei proposto pelo r. Deputado André Fernandes, cujo objetivo é, ESTABELECER
O DIREITO DAS MÃES AMAMENTAREM SEUS FILHOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE
CONCURSOS PÚBLICOS REALIZADOS PARA INVESTIDURA EM CARGO OU EMPREGO NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

Em apertada síntese, é só o que há para relatar da proposta.

 

II - ANÁLISE

 

Com base no exposto, o referido Projeto de Lei do r. Deputado André Fernandes, encontra a devida
guarida para livre tramitação, haja vista, não se vislumbra vícios constitucionais para a admissibilidade da
referida propositura, conforme preceitua as Constituições Federal e Estadual nesta Casa Legislativa, e que
se ajusta à exegese dos artigo, 58, inciso III, e 60, inciso I, da Carta Magna Estadual, como também os
artigos 196, inciso II, alínea “b”, e 206, inciso II, do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do
Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96 - D.O. 12.12.96):

 

Art. 58. O processo legislativo compreende a elaboração de:
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III - leis ordinárias;

(Omissis)

Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I – aos Deputados Estaduais;

(Omissis)

 

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

 

II - projeto :

b) de lei ordinária;

(Omissis)

 

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;

 

(Omissis)

Sendo assim, é de pronto e imperioso mencionar, que tal propositura não possui obstáculo
jurídico-constitucional para tramitação nesta Casa Legislativa.

                         

III – VOTO

Destarte, somos pelo PARECER FAVORÁVEL à regular tramitação O Projeto de Lei nº. 523/2019, de
autoria do Deputado André Fernandes, haja vista, encontra-se em conformidade com   os preceitos e
finalidades constitucionais.

É o parecer, salvo melhor juízo.

DEPUTADO WALTER CAVALCANTE
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DEPUTADO (A)
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DEPUTADO SERGIO AGUIAR

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO EM EXERCÍCIO
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COMISSÃO DE  DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA.

A Sua Excelência a Senhora

Deputada Augusta Brito

Assunto: Designação para relatoria

                 Senhora Deputada,

                           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

Emendas: NÃO

Regime de Urgência: NÃO.
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Alteração(ões) no parecer do relator e da Conclusão da Comissão de Constituição, Justiça e

Redação: 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:

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 RENATO ROSENO

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DIREITO HUMANOS E CIDADANIA
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