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Porto Alegre, 06 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 

Orientação Técnica IGAM nº 30.684/2021. 
 
 
 
I.                         O Poder Legislativo de Guaíba solicita análise técnica do IGAM, acerca do 
Projeto de Lei, de autoria Parlamentar nº 179/2021 que  “Dispõe sobre proibição de ingresso 
de agressores de idosos em cargos públicos no Município de Guaíba e dá outras providências.” 

 
 
 
II. Da análise do projeto apresentado, cabe destacar que, segundo 
posicionamento firmado no Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Recurso Extraordinário nº 
570.3921, com Repercussão Geral, leis que possuam conteúdo normativo que objetivem dar 
concretude aos princípios da moralidade e da impessoalidade contidos no caput do art. 37 da 
Carta Constitucional não são de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, posto que 
não atuam na criação, alteração ou extinção de cargos, mas apenas estabelecem a 
aplicabilidade aos princípios que devem pautar a atuação dos Poderes Públicos, autorizando, 
portanto, o processo legislativo ser deflagrado por membro parlamentar.  
 
  Em mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 70074646969, sob a relatoria do Desembargador Armínio José 
Abreu Lima da Rosa, afirmou que: a moralidade administrativa, tratada no art. 37 da 
Constituição Federal e no art. 19 da Constituição Estadual correspondem à normatização de 
eficácia direta e aplicabilidade imediata, a dispensar, até, texto regulamentar.  

 
   Ademais, a medida pretendida pelo texto apresentado para estudo, visa dar 
concretude ao que foi estabelecido pelo legislador federal, quando da elaboração da Lei nº. 
10.741/2003 – Estatuto do Idoso. 
 
  Deste modo, verifica-se que a matéria, em análise, não contém vício de origem 

 
1RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. LEI PROIBITIVA DE NEPOTISMO. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA 
LEGISLATIVA: INEXISTÊNCIA. NORMA COERENTE COM OS PRINCÍPIOS DO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. O Procurador-Geral do Estado dispõe de legitimidade para interpor recurso 
extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça proferido em representação de inconstitucionalidade (art. 125, § 2º, da 
Constituição da República) em defesa de lei ou ato normativo estadual ou municipal, em simetria a mesma competência 
atribuída ao Advogad oGeral da União (art. 103, § 3º, da Constituição da República). Teoria dos poderes implícitos. 2. Não é 
privativa do Chefe do Poder Executivo a competência para a iniciativa legislativa de lei sobre nepotismo na Administração 
Pública: leis com esse conteúdo normativo dão concretude aos princípios da moralidade e da impessoalidade do art. 37, 
caput, da Constituição da República, que, ademais, têm aplicabilidade imediata, ou seja, independente de lei. Precedentes. 
Súmula Vinculante n. 13. 3. Recurso extraordinário provido. 
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que a caracterize inconstitucionalidade formal.  
 
 
  
III. Considerando, portanto, que tanto a jurisprudência do STF como a do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul recepciona, como constitucional, a presente matéria, apura-
se que o Projeto de Lei possui condições técnicas para submeter-se à deliberação legislativa. 
 

Porém, sugerimos a exclusão do art. 3º do PL pois a exigência do Executivo realizar 
decreto regulamentando a Lei pode consistir em inconstitucionalidade formal por vício de 
competência. 
 

O IGAM permanece à disposição. 
 

 

 

KARLA POLINA ALBUQUERQUE SILVEIRA                                     VANESSA L. PEDROZO DEMETRIO 
OAB/RS: 80764/B                                                                                     OAB/RS 104.401 
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