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         Porto Alegre, 14 de junho de 2021. 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 14.132/2021. 
 
 
I.  O Poder Legislativo de Carazinho solicita ao IGAM orientação técnica quanto a 
viabilidade do Projeto de Lei Legislativo que Institui a transmissão ao vivo e via internet das 
licitações do Poder Executivo e Legislativo. 
 
 
II. Preliminarmente, no que respeita a previsão contida no art. 1º do texto projetado, 
observa-se que o tema foi objeto de recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
Grande do Sul, na ADI nº 70083579201, onde reconheceu-se a inconstitucionalidade de lei 
municipal, editada por iniciativa parlamentar, com o escopo de obrigar, justamente, o município 
a divulgar a transmissão ao vivo e via internet, das licitações do Poder Executivo e do Poder 
Legislativo. O julgado contou com a seguinte ementa, veja:  
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º E 3º DA LEI Nº 763/2019, DO MUNICÍPIO DE 
PANTANO GRANDE. TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNERT DOS ATOS DA LICITAÇÃO. 
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. Lei nº 763/2019, de origem 
parlamentar, que obriga a transmissão, ao vivo e via internet, das licitações dos Poderes Executivo 
e Legislativo. Efetiva ingerência do Poder Legislativo no desempenho das atribuições administrativas 
próprias do Poder Executivo no que concerne aos seus procedimentos licitatórios, acrescentando 
obrigações que não estão previstas na Lei Federal nº 8.666/1993. Matéria cuja iniciativa cabe ao 
Prefeito Municipal. Violação do princípio da independência e harmonia entre os Poderes Estruturais. 
A norma é constitucional apenas quando direcionada ao próprio Legislativo Municipal, que dispõe 
de autonomia para definir com o se dará a publicidade de seus atos. Necessidade de harmonizar os 
princípios da publicidade e da razoabilidade. A imposição legal aqui discutida destoa das 
possibilidades estruturais do Município, assim como da natureza do próprio ato, uma vez que os 
atos praticados na licitação já são realizados em sessões públicas. Declaração de 
inconstitucionalidade da expressão “Poder Executivo” constante dos arts. 1º e 3ºda Lei nº 763/2019, 
do Município de Pantano Grande, ante a violação dos arts. 8º, 10, 19, 60, inciso II, alínea “d”, 82, 
incisos II, III e VII, todos da CE/89. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALDIADE JULGADA 
PROCEDENTE. UNÂNIME.(Direta de Inconstitucionalidade, Nº 70083579201, Tribunal Pleno, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 03-08-2020) 
 

   Conforme se verifica neste julgado supratranscrito, o fundamento utilizado, 
naquele caso, pelo TJRS foi de que a norma invadia a seara privativa do Prefeito, pois acarretava 
em invasão no desempenho das atribuições administrativas próprias do Poder Executivo no que 
concerne aos seus procedimentos licitatórios”, sendo somente “constitucional apenas quando 
direcionada ao próprio Legislativo Municipal, que dispõe de autonomia para definir com o se 
dará a publicidade de seus atos”.  
 

http://www.igam.com.br/
https://wa.me/555198440441?text=Olá, gostaria de mais informações  sobre os cursos do IGAM.


 

 

Fone: (51) 3211-1527   -   Site: www.igam.com.br 

 WhatsApp da área Legislativa do IGAM 
(51) 983 599 267 

2 

 

   Ocorre, entretanto, que a matéria não é unânime e, por exemplo, em outros 
julgados, a mesma Corte de Justiça reconheceu a constitucionalidade de normas com este 
caráter.  
 
   Um destes exemplos se trata da ADI nº 70083579201, onde reconheceu-se a 
constitucionalidade de lei municipal com o escopo de obrigar o município a divulgar lista de 
espera em consultas, exames médicos e cirurgias eletivas, a qual os fundamentos do julgado 
foram expostos no sítio eletrônico do referido tribunal, da seguinte forma: 
 

“Por unanimidade, o Órgão Especial do TJRS julgou válida lei de Rio Grande que obriga a 
Prefeitura a divulgar lista de espera de consultas médicas, exames e cirurgias eletivas pelo 
sistema público de saúde do município. O Prefeito de Rio Grande ingressou com Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) contra a Lei Municipal nº 8.328/2019, proposta pelo 
Legislativo local, que obriga o município a divulgar a lista de espera em consultas, exames 
médicos e cirurgias eletivas na cidade. Conforme o pedido, compete ao Chefe do Poder 
Executivo a iniciativa de projetos de lei que interfiram na organização e funcionamento da 
estrutura administrativa do Município. Nas alegações, o Prefeito afirmou que o 
cumprimento da referida lei implicaria em aumento de custo financeiro ao Município, pois 
demandaria a implantação de sistema informático e destacamento de servidores para a 
divulgação das informações, às quais, atualmente, o ente público não tem acesso integral. 
Além disso, destacou que a divulgação de informações sobre o estado de saúde dos 
munícipes implicaria em violação a seus direitos fundamentais. O relator do processo, 
Desembargador Ricardo Torres Hermann, afirmou que a lei não dispõe sobre a organização 
e o funcionamento da estrutura administrativa municipal, mas tão somente determina a 
divulgação de informações que estão - ou deveriam estar - ao alcance da municipalidade”. 
(Processo nº 70080943996). 
 

 
   Tanto a matéria não é unânime que o Supremo Tribunal Federal, nos autos da 
Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 2.444/RS, reconheceu a constitucionalidade de Lei, 
de iniciativa parlamentar, que obrigava o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na 
internet dados relativos a contratos de obras públicas sob o fundamento de que, primeiro, “O 
fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de 
iniciativa privativa” do chefe do Executivo, e, segundo, porque “É legítimo que o Poder 
Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado 
expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua 
fiscalização”, veja: 

 
 Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.521/2000 do Estado do Rio Grande do Sul. 
Obrigação do Governo de divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a 
contratos de obras públicas. Ausência de vício formal e material. Princípio da publicidade e 
da transparência. Fiscalização. Constitucionalidade. (...) 2. Lei que obriga o Poder Executivo 
a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas 
não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue 
ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da 
administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não 
implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado. Não incide, no 
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caso, a vedação constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e). 3. A legislação estadual inspira-se no 
princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do 
Poder Público. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária 
transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio 
constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88). 4. É legítimo 
que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual 
lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de 
aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta 
Constitucional, fato que ora se verifica. 5. Não ocorrência de violação aos ditames do art. 
167, I e II, da Carta Magna, pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria 
irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da 
determinação legal preexistente. 6. Ação julgada improcedente.  

 
   Ademais, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 570.392/RS1 exarou 
entendimento no sentido de que normas que imprimem concretude a um princípio 
constitucional de gestão administrativa encontrado no art. 37, caput da Constituição Federal de 
1988, por este motivo, não dependem da iniciativa exclusiva do chefe do Executivo, fato que 
ainda encontra amparo em julgados correlatos, tais como o ARE 652.777/SP2 .  
 
   Isto posto, tem-se que não está pacificado entendimento jurisprudencial acerca 
da temática, tendo o TJRS se manifestado pontualmente pela inconstitucionalidade de lei 
municipal editada por iniciativa parlamentar, com o escopo de obrigar a transmissão, ao vivo e 
via internet, das licitações do Poder Executivo e do Poder Legislativo.  
 
   A recomendação, portanto, é que a Câmara se abstenha da edição da presente 
regra até que reste pacificado o entendimento no TJRS nos termos do que vem decidindo o STF 
sobre a matéria. 
 
 
III.    Diante do exposto, especialmente com base nos julgados acima colacionados, 
verifica-se que há uma controvérsia jurisprudencial acerca da legitimidade parlamentar para 
deflagrar o processo legislativo tendente a determinar a transmissão ao vivo dos certames 
licitatórios realizados pelo Poder Executivo, tendo, pontualmente, o TJRS decidido pela 
inconstitucionalidade da previsão contida no art. 1º do projeto de lei analisado. 
 

O IGAM permanece à disposição. 
 
 
Felipe Marçal      Everton Menegaes Paim  
Bacharel em Direito     Consultor Jurídico do IGAM 
Assistente de Pesquisa IGAM    OAB/RS 31.446           

                                           
1 Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7797457 > Acesso em 14 de junho de 
2021.. 
2 Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=8831570> Acesso em 14 de junho de 
2021. 
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