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Porto Alegre, 13 de maio de 2019. 
 

 

 

Orientação Técnica IGAM no 19.643/2019. 

 

 

 

I.  O Poder Legislativo do Município de Carazinho solicita orientação acerca de 
Projeto de Lei no 32, de 2019, de origem do mesmo Poder, que tem por ementa: “Dispõe 
sobre a obrigatoriedade de divulgação das informações referente à aplicação de recursos 
derivados de multas de trânsito aplicadas pelo Município.”. 
 
 
 
 
II.  Preliminarmente, importa dizer que em homenagem às leis de transparência 
e acesso à informação, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul Ação 
Direta de Inconstitucionalidade Nº 70074203860, Tribunal Pleno Julgado em 27/11/2017, em algumas 

situações dispõe que informações precisam estar disponíveis aos cidadãos. Isso porque o 
acesso a tais informações de caráter público já é um direito garantido na Lei de Acesso à 
Informação.  
 
 Ocorre que já em 2014 o Supremo Tribunal Federal assenta decisões na 
possibilidade de lei de iniciativa parlamentar dispor sobre publicidade de atividade do Poder 
Executivo: 
 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA ESTADUAL. LEI MUNICIPAL. 
DIVULGAÇÃO DE DADOS SOBRE MULTAS DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO. 
1. A lei impugnada não usurpa a competência legislativa da União em 

matéria de trânsito e transporte, porque não versa sobre os direitos e 

deveres dos envolvidos nessas atividades. Seu objeto é a publicidade da 

gestão administrativa local – matéria que se insere na competência 

normativa dos Municípios (CF/88, arts. 30, I e III). 
2. A Constituição não reserva à iniciativa do Executivo toda e qualquer lei 

que gere gastos ou exija implementação prática por órgãos 

administrativos. A publicidade dos atos locais é matéria de iniciativa 

concorrente e, aliás, perfeitamente alinhada à função de fiscalização 

confiada ao Poder Legislativo. 
[...] 
7. Ressalte-se, inicialmente, que a lei não trata diretamente de trânsito e 

transporte, e sim da publicidade da atividade administrativa e da receita 

local, uma vez que regula apenas a divulgação de dados sobre multas de 

trânsito no município. Dessa forma, não se há de falar em usurpação da 

competência legislativa da União (CF/88, art. 22, XI). Ao contrário, a 
divulgação dos atos e das contas do Governo local interessam 
principalmente à própria população do Município, de modo que lei se 
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insere, a contento, no domínio legislativo local (CF/88, art. 30, I). Note-se, 
a propósito, que compete aos Municípios “instituir e arrecadar os tributos 
de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da 
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados 
em lei’ (CF/88, art. 30, III). 
8. A propósito, a publicidade dos atos da Administração e a transparência 
da gestão pública são princípios constitucionais de direta aplicação aos 
Municípios – como a qualquer outra esfera federativa (CF/88, art. 37, 
caput e § 1º) –, sendo fundamentais, também, para a participação dos 
cidadãos da atuação administrativa e para o controle social sobre o Poder 
Público (CF/88, art. 37, § 3º; art. 74, § 4º, c/c art. 75 e art. 31, § 3º; art. 
163, V). 
[...] (RE n. 770.329, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão 
monocrática, Dje 4.6.2014). (Grifou-se) 

 
               Todavia, no que respeita ao exercício da iniciativa legislativa pelo 

parlamentar, destaca-se a necessária observância, por simetria, do disposto no § 1º do art. 
61 da constituição Federal, que estabelece reserva da iniciativa ao chefe do Poder Executivo 
em relação as matérias que digam respeito a estruturação e as atribuições dos órgãos da 
Administração, tendo se conferido repercussão geral (Tema 917), asseverou que as 
hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da 
Constituição, que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo.  
 
 Sendo assim, no que se refere ao exercício da iniciativa legislativa, verifica-se 
que não pode o Poder Legislativo desencadear o processo legislativo cuja matéria determine 
interferência na organização e funcionamento da administração, porque esta é da 
competência privativa do Chefe do Poder Executivo. 
 
 Portanto, o art. 4o do texto projetado se encontra contaminado por vício de 
inciativa, devendo ser excluído da proposição, a fim de viabilizá-la, sendo necessário, após a 
exclusão renumerar os dispositivos. 
 

             No que diz respeito à técnica legislativa, faz-se necessária revisão, em toda 
extensão do texto, nos termos da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 19981. As 
necessidades de revisão vão desde o recuo da ementa ao uso de simbologia adequada dos 
números ordinais, exemplificando. 
 
 
 
 

                                           
1 Que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o 
parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos 
que menciona. 
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III. Diante do exposto, conclui-se que a viabilidade jurídica do Projeto de Lei 
encaminhado à análise, depende da exclusão de dispositivo contaminado por vício de 
iniciativa, conforme se coloca nesta Orientação Técnica, restando a norma em caráter a 
reforçar o princípio da publicidade. 
 
 Recomenda-se, ainda, a revisão da redação no que respeita à técnica 
legislativa, à luz da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 19982. 
 

   O IGAM permanece à disposição. 
 

    
Rita de Cássia Oliveira                                       

OAB/RS 42.721                                     
Consultora do IGAM                                       

                                           
2 Que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o 
parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos 
que menciona. 


