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PARECER Nº 535/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0131/04. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Francisco Chagas, que visa 
dispor sobre a adoção da doação de sangue como critério de classificação em 
concursos públicos municipais. 
No entanto, não obstante as razões apresentadas pelo eminente edil, o projeto não 
reúne condições jurídicas de prosperar. 
A Constituição Federal, no artigo 37, inciso II, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, estabelece que “a investidura em cargo 
ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso de provas ou de provas 
e títulos, de acordo com a natureza ou complexidade do cargo ou emprego, na forma 
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei 
de livre nomeação e exoneração.” 
O dispositivo em questão, além de eleger o concurso como regra para a investidura em 
cargo ou emprego público, optou por definir também que o concurso deve ser por meio 
de avaliação por provas ou provas e títulos.  
O projeto em questão, ao estabelecer a doação de sangue como critério de 
classificação em concursos públicos municipais, cria um novo elemento de interferência 
na classificação dos candidatos, que não pode ser compreendido pelo universo das 
provas e dos títulos, dada a sua natureza, ofendendo, portanto, o inciso II do artigo 37 
da Constituição Federal. 
Ante o exposto somos,  
PELA INCONSTITUCIONALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste projeto na 
hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 do 
Regimento Interno. 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 24/6/09 
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