
Nº da proposição
00205/2019

Data de autuação
01/04/2019

Assunto principal: PROPOSIÇÕES
Assunto: PROJETO DE LEI

Autor: DEPUTADO ANDRE FERNANDES

Ementa:

DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE DADOS NO REGISTRO GERAL DE IDENTIFICAÇÃO EMITIDO
PELO ESTADO DO CEARÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Comissão temática:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
COMISSÃO DE TRAB. ADM. E SERVIÇO PÚBLICO



  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PROJETO DE LEI

  Descrição:  
DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE DADOS NO REGISTRO GERAL DE IDENTIFICAÇÃO EMITIDO PELO ESTADO
DO CEARÁ.

  Autor:  99839 - DEPUTADO ANDRE FERNANDES

  Usuário assinador:  99839 - DEPUTADO ANDRE FERNANDES

  Data da criação:  29/03/2019 12:02:55  Data da assinatura:  29/03/2019 12:04:55

GABINETE DO DEPUTADO ANDRE FERNANDES

AUTOR: DEPUTADO ANDRE FERNANDES

PROJETO DE LEI
29/03/2019

Dispõe sobre a inclusão de dados no Registro Geral de
Identificação emitido pelo Estado do Ceará, e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CEARÁ DECRETA:

 

Art. 1º Fica assegurado a qualquer cidadão o direito de requerer à autoridade pública expedidora do
Registro Geral de Identificação (RG) do Estado do Ceará, no modelo oficial do RG, a inclusão da
numeração e data dos documentos abaixo relacionados:

I - Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

II - Título de Eleitor;

III - Cartão de Identidade do Contribuinte do Imposto de Renda;

IV - Identidade Funcional ou Carteira Profissional;

V - Certificado Militar;

VI – Número de Identificação Social (NIS), do Programa de Integração Social (PIS) ou Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);

VII - Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Parágrafo único. O direito de requerer mencionado no  deste artigo pode ser feito verbalmente pelocaput
requerente ao atendente no ato da solicitação do RG.

 

1 de 26



Art. 2º Para inclusão de numeração e data de documento no RG no ato da solicitação o requerente deve,
obrigatoriamente, apresentar o documento original ou cópia autenticada do documento a ser incluído.
 

Art. 3º Para atender ao disposto nesta Lei a informação deve ser disponibilizada em local visível e de
fácil acesso ao público nas dependências do órgão responsável pela emissão do Registro Geral de
Identificação (RG), no Ceará.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, em 29 de março de 2019.

 

JUSTIFICATIVA

A cédula de identidade, carteira de identidade, identidade ou RG (registro geral) é o documento nacional
de identificação civil no Brasil. Os dados que constam nesse documento variam de acordo com o órgão
responsável pela sua emissão, mas usualmente contém nome, data de nascimento, filiação e foto, além de
conter outros dados que identificam o seu titular e a data e local de emissão do documento.

Sua emissão é de responsabilidade dos governos das  unidades federativas, entretanto a cédula de
identidade tem validade em todo território nacional. É interessante notar que não existe restrição legal à
solicitação de outra cédula em outra unidade federativa, bastando ir à repartição expedidora, levando a
documentação necessária, e solicitá-lo. Assim é possível que o cidadão tenha mais de um documento de
identidade de unidades federativas diferentes com numerações diferentes, todos totalmente válidos em
todo o país.

Destaca-se ainda que a Lei Nº 7.116, de 23 de agosto de 1983, assinada pelo presidente João Figueiredo,
assegurou a validade nacional das Carteiras de Identidade e regulou a sua expedição, estando escrita na
parte inferior da face de trás do RG.

Contudo, a presente proposição resultaria na facilitação de vida dos cearenses, visto que estes não
necessitariam portar consigo, vários documentos distintos, o que resultaria numa maior comodidade e
praticidade.

Imperioso destacar que tramitou regularmente projeto de lei semelhante na Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, tendo sido devidamente sancionada e publicada pelo respectivo Governador.

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.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, 29 de março de 2019.
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DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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PLENÁRIO

DESPACHO
02/04/2019

LIDO NA 29ª (VIGÉSIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ,
EM 02 DE ABRIL DE 2019.

CUMPRIR PAUTA. 

EVANDRO LEITAO_

1º SECRETÁRIO
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Formulário de Protocolo para

Procuradoria

DATA

REVISÃO:
 

 

Encaminha-se à Procuradoria para emissão de parecer.

 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO
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COORDENADOR DA PROCURADORIA
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CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
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À Dra. Lílian Lusitano Cysne para proceder análise e emitir parecer.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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CONSULTORIA JURÍDICA
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23/04/2019

PROJETO DE LEI Nº 205/2019

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

MATÉRIA: DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE DADOS NO
REGISTRO GERAL DE IDENTIFICAÇÃO EMITIDO PELO
ESTADO DO CEARÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

 

PARECER

 

 

Submete-se à apreciação da Procuradoria desta Casa de Leis, com esteio no Ato Normativo 200/96, em
seu art. 1º, inciso V, a fim de emitir-se parecer técnico quanto à sua constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e regimentalidade, o , de autoria do Excelentíssimo Senhor Projeto de Lei nº 205/2019

, que "Deputado André Fernandes DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE DADOS NO REGISTRO
GERAL DE IDENTIFICAÇÃO EMITIDO PELO ESTADO DO CEARÁ, E DÁ OUTRAS

".PROVIDÊNCIAS

 

 

DO PROJETO DE LEI

 

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

 

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

III – leis ordinárias;”

 

Da mesma forma, estabelecem 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 Assembléia 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;”

 

A Constituição Federal de 1988, em seu bojo, assim prescreve no que é pertinente à organização
político-administrativa da República Federativa do Brasil:

 

“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.”

 

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
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A Constituição do Estado do Ceará, por sua vez, estabelece em seu artigo 14, inciso I, :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

, observados os seguintes princípios:vedadas pela Constituição Federal

(...)

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

 

Nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal se encontram os
seus poderes, a organização de seu serviço público e a distribuição de competência de seus órgãos,
sempre se respeitando os limites da Constituição Federal.

 

Na Constituição da República são enumerados os poderes (competências) da União, cabendo aos Estados
os poderes . É bem verdade que cabem aos Estados não só as competências que não lhesremanescentes
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 Carta Magna 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.

Segundo José Afonso da Silva, a capacidade de  decorre das normas que distribuem asauto-organização
competências entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Dessa forma, o processo legislativo
decorrente de tais competências deve observar, sob pena de flagrante vício inconstitucional, as regras e
princípios elencados na referida Carta Magna Federal. 

Importante observar, a princípio, a competência, no âmbito do Estado do Ceará, para iniciativa de leis a
que se refere a Constituição do Estado do Ceará em seu artigo 60, inciso I, ipsis litteris:

 

“Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I – aos Deputados Estaduais;”

 

Não custa repetir que a competência acima citada é remanescente ou residual, ou seja, remanesce aos
Deputados Estaduais a iniciativa de assuntos não atribuídos aos legitimados nos demais incisos do
mencionado artigo[1]. 

 

DO MÉRITO
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A presente propositura intenciona, em síntese, possibilitar a inclusão de dados no registro geral de
identificação emitido pelo Estado do Ceará. Eis o teor da presente propositura:

 

"Art. 1.º Fica assegurado a qualquer cidadão o direito de requerer à
autoridade pública expedidora do Registro Geral de Identificação (RG) do
Estado do Ceará, no modelo oficial do RG, a inclusão da numeração e data
dos documentos abaixo relacionados:

I - Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

II - Título de Eleitor;

III - Cartão de Identidade do Contribuinte do Imposto de Renda;

IV - Identidade Funcional ou Carteira Profissional;

V - Certificado Militar;

VI - Número de Identificação Social (NIS), do Programa de Integração
Social (PIS) ou Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);

VII - Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Parágrafo único. O direito de requerer mencionado no caput deste artigo
pode ser feito verbalmente pelo requerente ao atendente no ato da
solicitação do RG.

Art. 2.º Para inclusão de numeração e data de documento no RG no ato da
solicitação o requerente deve, obrigatoriamente, apresentar o documento
original ou cópia autenticada do documento a ser incluído.

Art. 3.º Para atender ao disposto nesta Lei a informação deve ser
disponibilizada em local visível e de fácil acesso ao público nas
dependências do órgão responsável pela emissão do Registro Geral de
Identificação (RG), no Ceará.

Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação."

 

O conteúdo da proposição legislativa trata sobre , o qual, por sua vez, é consagradodireito à identidade
pelo  como . Possuindo o tema natureza de direito da personalidadeDireito Civil direito da personalidade
e cuja normatização da matéria pertence ao ramo civilista, tem-se que a competência privativa para
legislar sobre o tema é da União:

 

"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - , comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo,direito civil
aeronáutico, espacial e do trabalho;" [destaques nossos]
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Não só isso: o documento pessoal de identificação – cédula de identidade – possui natureza jurídica de 
, cuja disciplina legislativa igualmente compete privativamente à União:registro público

 

"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XXV - ;"registros públicos

[destaques nossos]

 

No que tange ao documento pessoal de identificação, é o art. 1º da Lei Federal nº 7.116/1983 que,
ainda hoje, assegura validade e fé pública em todo o território nacional às Carteiras de Identidade

.emitidas pelos órgãos de identificação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios

O art. 3º desse diploma legislativo relaciona os elementos que a Carteira de Identidade deverá conter
obrigatoriamente e o art. 4º faculta a inclusão de outros dados no documento, desde que solicitado pelo
interessado – :in verbis

 

"Art 3º - A Carteira de Identidade conterá os seguintes elementos:

a) Armas da República e inscrição "República Federativa do Brasil";

b) nome da Unidade da Federação;

c) identificação do órgão expedidor;

d) registro geral no órgão emitente, local e data da expedição;

e) nome, filiação, local e data de nascimento do identificado, bem como, de
forma resumida, a comarca, cartório, livro, folha e número do registro de
nascimento;

f) fotografia, no formato 3x4 cm, assinatura e impressão digital do polegar
direito do identificado;

g) assinatura do dirigente do órgão expedidor.

 

Art 4º -  a Carteira de IdentidadeDesde que o interessado o solicite
, os números deconterá, além dos elementos referidos no art. 3º desta Lei

inscrição do titular no Programa de Integração Social - PIS ou no Programa
de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e no Cadastro de
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda.

§1º - O Poder Executivo  poderá aprovar a inclusão de outrosFederal
.dados opcionais na Carteira de Identidade
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§2º - A inclusão na Carteira de Identidade dos dados referidos neste artigo
poderá ser parcial e dependerá exclusivamente da apresentação dos
respectivos documentos com probatórios."

[grifos e destaques nossos]

 

O rol das informações cujo registro nos documentos pessoais de identificação é facultado ao cidadão foi
ampliado pela , que assim dispõe:Lei Federal nº 9.049/1995

 

"Art. 1º  à autoridade públicaQualquer cidadão poderá requerer
expedidora o registro, no respectivo documento pessoal de identificação, do
número e, se for o caso, da data de validade dos seguintes documentos:

1. Carteira Nacional de Habilitação;

2. Título de Eleitor;

3. Cartão de Identidade do Contribuinte do Imposto de Renda;

4. Identidade Funcional ou Carteira Profissional;

5. Certificado Militar.

 

Art. 2º , também,  incluídas na Cédula de Identidade, a pedidoPoderão ser
do titular, informações sucintas sobre o tipo sanguíneo, a disposição de doar
órgãos em caso de morte e condições particulares de saúde cuja divulgação
possa contribuir para preservar a saúde ou salvar a vida do titular." [grifos e
destaques nossos]

 

Verifica-se, assim, que o Poder Legislativo da União, no exercício da competência prevista no art. 22,
XXV, da Carta Política, introduziu no ordenamento jurídico pátrio, mediante o art. 2º da Lei nº
9.049/1995, autorização para que as autoridades públicas expedidoras – precisamente, os órgãos estaduais
responsáveis pela emissão das Carteiras de Identidade – registrem, quando solicitado pelos interessados
, .informações adicionais  nos documentos de identificaçãoprevistas na lei

Tais leis federais, é salutar esclarecer, quanto à vigência e aplicabilidade são , ou seja,leis nacionais
possuem força normativa aplicável à Administração Pública Direta e Indireta de todos os Poderes –
Legislativo, Executivo e Judiciário – de todos os entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e
Municípios. Em síntese: obrigam todos os entes políticos da federação, incluindo o Estado do Ceará.

É de observar, contudo, que, ainda que vedado aos entes federados diversos da União legislar sobre
registros públicos propriamente (forma, natureza, validade, efeitos etc.), insere-se no âmbito de sua
competência legislativa  disciplina da organização da atuação dos a órgãos integrantes das estruturas

   e do Distrito Federal, aos quais cometida a expedição dos documentosadministrativas dos Estados
pessoais de identificação.

Ao dispor que o órgão estadual responsável pela emissão da carteira de identidade fica obrigado a incluir
no documento, quando solicitado pelo interessado, as informações adicionais ali contempladas, o
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comando disposto na atual proposição legiferante destinado a ser cumprido pela autoridade pública
responsável no âmbito daquela unidade da Federação está amparado no espaço de normatividade criado
pela lei federal, e é por ela legitimado.

Ao determinar que o órgão responsável pela emissão da carteira de identidade no âmbito do Estado do
Ceará inclua no documento informações adicionais correspondentes às disciplinadas pelas leis federais n°
7.716/83 e 9.049/95, a atual propositura legislativa guarda conformidade material com a disciplina da
União relativamente ao documento pessoal de identificação, particularmente o disposto no art. 2º da Lei
Federal nº 9.049/1995.

O inciso VII do art. 1°, ao possibilitar a inclusão dos dados da Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS), não exorbita da competência legislativa estadual. O art. 1°, 4, da Lei 9.049/95, já possibilita a

, senão vejamos:inclusão da CTPS nos documentos de identificação

 

"Art. 1º Qualquer cidadão poderá requerer à autoridade pública expedidora
o registro, no respectivo documento pessoal de identificação, do número e,
se for o caso, da data de validade dos seguintes documentos:

(...)

4 – Identidade Funcional ou ;" [grifos e destaquesCarteira Profissional
nossos]

 

O art. 2°, por sua vez, não colide com legislação federal atinente ao tema. Trata-se da Lei 13.726/2018 –
conhecida como Lei da Desburocratização – cujo âmbito de atuação normativa é nacional, aplicando-se a
todos os entes federativos. Observe-se o disposto nos artigos 1° e 3°:

 

“Art. 1º  Esta Lei racionaliza atos e procedimentos administrativos dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
mediante a supressão ou a simplificação de formalidades ou exigências
desnecessárias ou superpostas, cujo custo econômico ou social, tanto para o
erário como para o cidadão, seja superior ao eventual risco de fraude, e
institui o Selo de Desburocratização e Simplificação.

Art. 2º (VETADO).

Art. 3º   Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos
, do Distrito Federal e dos Municípios  Estados com o cidadão, é

 de:dispensada a exigência

I - reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando
a assinatura com aquela constante do documento de identidade do
signatário, ou estando este presente e assinando o documento diante do
agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento;

II - autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo,
mediante a comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade;

III - juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído
por cópia autenticada pelo próprio agente administrativo;
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IV - apresentação de certidão de nascimento, que poderá ser substituída por
cédula de identidade, título de eleitor, identidade expedida por conselho
regional de fiscalização profissional, carteira de trabalho, certificado de
prestação ou de isenção do serviço militar, passaporte ou identidade
funcional expedida por órgão público;

V - apresentação de título de eleitor, exceto para votar ou para registrar
candidatura;

VI - apresentação de autorização com firma reconhecida para viagem de
menor se os pais estiverem presentes no embarque.”

 

O artigo 2°, ao impor “obrigatoriedade” no ato de solicitação, apenas seguiu o mandamento previsto na
Lei 13.726/2018, estando em consonância com seus preceitos legais.

Ressalte-se que, realizando um exercício interpretativo das regras e princípios constitucionais relativos à
separação de poderes, repartição de competências e ao pacto federativo, o art. 3° está em consonância
com os princípios constitucionais da Administração Pública, não merecendo prosperar a premissa de que
seu conteúdo poderia vir a impor despesas ao Poder Executivo, prática constitucionalmente vedada.

O art. 3° é norma que procura privilegiar a publicidade e a transparência do Estado para com os cidadãos.
Não é razoável interpretar tal comando normativo no sentido de que "disponibilizar informações em local
visível" seria ato impositivo e contrário aos ditames do art. 60, §1°, da Carta Magna Estadual, o qual veda
a imposição de despesas a outros Poderes.  É o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento
de caso análogo:

 

  “Estado Federal: discriminação de competênciaslegislativas: lei estadual
que obriga os ofícios do registro civi l
a enviar cópias das certidões de óbito (1) ao Tribunal Regional Eleitoral e
(2) ao órgão responsável pela emissão da carteira de identidade: ação direta
de inconst i tucional idade por  alegada

 usurpação da competência privativa da União para legislar sobre
  porregistros públicos (CF, art. 22, XXV): medida cautelar indeferida

falta de plausibilidade dos fundamentos, quanto
à segunda parte da norma impugnada, por unanimidade de votos - pois
impõe  ; e, de um órgão da Administraçãocooperação estadual a outro
quanto à primeira parte, por maioria - por
entender-se compreendida a hipótese na  esfera constitucionalmente

” (ADI 2.254-MC/ES, Relatoradmitida do federalismo de cooperação.
Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 26.9.2003)" [grifos e destaques nossos]

 

"Lei estadual que impõe aos cartórios de registro civil a obrigação de
encaminhar ao TRE e ao órgão responsável pelo cadastro civil do Estado os
dados de falecimento colhidos quando do registro do óbito das pessoas
naturais. Não há quebra ou ingerência em esfera de competência legiferante
da União para legislar sobre registros públicos (art. 22, XXV, CF/1988). A
norma não alberga disciplina enquadrável no conceito de registros públicos,
ou seja, não pretende criar ou alterar atos registrais. A criação da obrigação
de repasse das informações se estabelece para órgãos que atuam no âmbito
do próprio Estado-membro, quais sejam, as serventias extrajudiciais, as
quais, embora tenham feição privada, desempenham atividade de natureza
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pública delegada e são submetidas à fiscalização do Tribunal de Justiça.
Portanto, não ocorre quebra ou ingerência em esfera de competência
legiferante alheia. Vício formal não configurado. Precedente. A menção à
Justiça Eleitoral no contexto da norma questionada, a despeito da existência
de previsão similar no Código Eleitoral (art. 71, § 3º), não é razão suficiente
para a configuração de inconstitucionalidade, haja vista que a instituição
judiciária figura como simples destinatária da informação pública,
estabelecendo a legislação ônus de atuação apenas ao cartório de registro
civil, cujo funcionamento é licito aos Estados-membros disciplinar."

[ADI 2.254, rel. min. Dias Toffoli, j. , P, DJE de 3-3-2017.]15-12-2016

 

Limita-se, portanto, o diploma legislativo estadual, a orientar a atuação administrativa do órgão estadual
responsável pela emissão da Carteira de Identidade, no tocante ao cumprimento do disposto no art. 2º da
Lei Federal nº 9.049/1995. Possui o STF posicionamento sobre caso semelhante ocorrido há poucos anos:

 

"(...) o Poder Legislativo da União, no exercício da competência prevista no
art. 22, XXV, da Carta Política, introduziu no ordenamento jurídico pátrio,
mediante o art. 2º da Lei 9.049/1995, autorização para que as autoridades
públicas expedidoras   precisamente, os órgãos estaduais responsáveis pela
emissão das carteiras de identidade – registrem, quando solicitado pelos
interessados, informações relativas ao tipo sanguíneo e ao fator Rh nos
documentos pessoais de identificação. (...) Ao determinar que o órgão
responsável pela emissão da carteira de identidade no âmbito daquela
unidade federativa inclua no documento, quando solicitado pelo interessado,
o registro do seu tipo sanguíneo e fator Rh, a Lei 12.282/2006 do Estado de
São Paulo guarda absoluta conformidade material com a disciplina da
União relativamente ao documento pessoal de identificação,

, eparticularmente o disposto no art. 2º da Lei Federal 9.049/1995
apenas torna obrigatória, ao órgão estadual responsável pela emissão da
carteira de identidade, a inclusão do tipo sanguíneo e do fator Rh, desde que

."solicitado

[ADI 4.007, voto da rel. min. Rosa Weber, j. , P,  de13-8-2014 DJE 
30-10-2014.] [grifos e destaques nossos]

 

Por fim, nada dispondo a Lei estadual impugnada sobre direitos ou obrigações no tocante a registros
públicos ou a direitos da personalidade, apenas espelhando fielmente os ditames normativos das leis
7.116/83 e 9.094/95, limitado o seu escopo a disciplinar a organização e a atuação do órgão da
Administração estadual responsável pela emissão da Carteira de Identidade, não há falar em afronta à
competência privativa da União.

 

DA CONCLUSÃO

 

Diante do exposto, uma vez feitas as considerações acima, opinamos pelo ,PARECER FAVORÁVEL
estando o presente projeto de lei em harmonia com os preceitos constitucionais e legais, não havendo
óbice para que caiba a aprovação da propositura legislativa sobre a matéria em questão.
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É o parecer, salvo melhor juízo.

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

 

 

[1] CE/89. Art. 60, incisos II, III, IV, V e VI, § 2º e suas alíneas.

LILIAN LUSITANO CYSNE

CONSULTOR (A) TÉCNICO (A) JURÍDICO
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DATA
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COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado JúlioCésar 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:

Matéria: SIM

Emendas: NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

Solicitamos observar os prazos estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, conforme abaixo:
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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 de Vossa Excelência.

            Atenciosamente,

 

DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI 205/2019

 

DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE DADOS NO
REGISTRO GERAL DE IDENTIFICAÇÃO
EMITIDO PELO ESTADO DO CEARÁ, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

PARECER

 

I – RELATÓRIO

( )exposição da matéria – Art. 102, §1°, I, do Regimento Interno

Trata-se do  proposto pelo Deputado André Fernandes, o qual dispõe sobre aProjeto de Lei nº 205/2019
inclusão de dados no Registro Geral de Identificação emitido pelo Estado do Ceará, e dá outras
providências.

Na justificativa do Projeto de Lei o autor destaca que "A cédula de identidade, carteira de identidade,
identidade ou RG (registro geral) é o documento nacional de identificação civil no Brasil. Os dados
que constam nesse documento variam de acordo com o órgão responsável pela sua emissão, mas
usualmente contém nome, data de nascimento, filiação e foto, além de conter outros dados que
identificam o seu titular e a data e local de emissão do documento.”
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 Inicialmente, vale esclarecer que os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de
redação legislativa do presente projeto foram devidamente analisados pela Procuradoria desta Casa
Legislativa, às fls. 09/18, que apresentou parecer favorável à sua regular tramitação, por entender que se
encontra em harmonia com os ditames jurídico-constitucionais.

Vale esclarecer que, consoante o disposto no artigo 48, inciso I, a, do Regimento Interno, compete à
CCJR a análise dos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de redação legislativa
de projetos, competindo à análise do mérito as demais comissões.

É o relatório. Passo a opinar.

 

II – VOTO

( )Art. 102, §1°, II, Do Regimento Interno

Feitas estas breves considerações iniciais, como membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, passo a emitir parecer acerca da constitucionalidade do
projeto ora examinado.

Referido Projeto de Lei visa tratar sobre a inclusão de dados no Registro Geral de Identificação emitido
pelo Estado do Ceará, indo em alinho às Leis Federais 9.049 e 13.726, que já dispõem sobre tais medidas
em âmbito nacional.

Conforme restou esclarecido no parecer da Procuradoria Jurídica desta Casa, a matéria em apreciação é
de competência residual dos Estados, uma vez que trata sobre matérias não dispostas especificamente
como de outros entes, conforme disposto no art. 25, §1º, da Constituição Federal de 1988. O Projeto de
Lei em questão somente vêm dar confirmação no âmbito estadual de matérias objeto de norma, já
previstas em âmbito federal nas Leis 9.049 e 13.726. Além disso, vale ressaltar que lida com a
organização político administrativa de ente público, estando, portanto inserida na competência do ente
respectivo para tal auto administração, nos termos do art. 18 deste mesmo diploma. Portanto, verifica-se a
competência do Estado do Ceará para legislar sobre o assunto.

Quanto à iniciativa da Lei, constata-se que a presente proposição segue os devidos ditames da norma
constitucional posta, uma vez que se encaixa na competência residual dos Deputados Estaduais, conforme
o art. 60, I, da Constituição Estadual do Ceará, pois não se vê disposta nas alíneas do art. 60, II, §2º, do
mesmo diploma legal, que elenca as iniciativas de competência privativa do Governador do Estado.

Diante do exposto, convencido da legalidade do Projeto de Lei nº 205/2019, apresentamos PARECER
 à regular tramitação da presente Proposição, uma vez que esta em consonância comFAVORÁVEL

ditames constitucionais federais e estaduais, bem como de acordo com o Regimento Interno dessa Casa
Legislativa.

 

É o parecer.

DEPUTADO JULIOCESAR FILHO
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DEPUTADO (A)
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