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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

Telefone: - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

PARECER Nº  
PROCESSO Nº 021.00085/2021-48
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - CCJ

PROCESSO Nº: 021.00085/2021-48

  

 

Altera o parágrafo único do art. 19 da Lei
Orgânica do Município de Porto Alegre, vedando,
no âmbito do Execu�vo Municipal e do
Legisla�vo Municipal, a ocupação de cargos em
comissão por cônjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau do Prefeito, do
Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais, dos
Presidentes, dos Vice-Presidentes e dos
Diretores-Gerais de autarquia, fundação
ins�tuída ou man�da pelo Poder Público,
empresa pública ou sociedade de economia
mista controladas pelo Município e dos
Vereadores.

  

Senhor Presidente,

 

I. RELATÓRIO

1. Vem a este Vereador, para Parecer, Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município, PELO
003/2021, de inicia�va do nobre Vereador Odacir Oliboni, que altera o parágrafo único do art. 19 da Lei
Orgânica do Município de Porto Alegre, vedando, no âmbito do Execu�vo Municipal e do Legisla�vo
Municipal, a ocupação de cargos em comissão por cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais,
dos Presidentes, dos Vice-Presidentes e dos Diretores-Gerais de autarquia, fundação ins�tuída ou
man�da pelo Poder Público, empresa pública ou sociedade de economia mista controladas pelo
Município e dos Vereadores.
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2. O projeto seguiu a tramitação regimental e fui encaminhado à CCJ para Parecer, na qual fui
nomeado relator.

3. É o breve relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

4. Trata-se de um projeto de emenda à Lei Orgânica que busca proibir a prá�ca de
"transnepo�smo", na qual há a nomeação de parentes de ocupantes de cargos administra�vos e polí�cos
em outro poder sem que haja a necessidade de "designações recíprocas".

5. Atualmente, a Lei Orgânica de Porto Alegre, no parágrafo único do art. 19, estabelece a
proibição de nomeação para cargos em comissão de parentes de ocupantes de cargos polí�cos, porém
exige como condição as "designações recíprocas", ou nepo�smo cruzado:

art. 19 [...] Parágrafo Único - Os cargos em comissão terão número e remuneração certos, não serão
organizados em carreira e não poderão ser ocupados por cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, ficando vedadas, ainda, as
designações recíprocas: 

I - do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais, dos Presidentes, Vice-Presidentes e
Diretores-Gerais de autarquia, fundação ins�tuída ou man�da pelo Poder Público, empresa pública
ou sociedade de economia mista controladas pelo Município, bem como dos detentores de cargos
de direção, chefia e assessoramento no âmbito do Poder Execu�vo Municipal; e 

II - dos Vereadores e dos �tulares de cargos de direção, chefia e assessoramento no âmbito da
Câmara Municipal Porto Alegre. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27/2008)

6. No nepo�smo cruzado, é necessário que, para cada nomeação de parente em um poder,
deva haver a nomeação correspondente de outro parente em outro poder. Ou seja, a simples nomeação
de parente em outro poder, o "transnepo�smo", embora de ques�onável moralidade, escapa da
proteção dos princípios descritos no art. 37 da Cons�tuição Federal.

7.  Com o presente Projeto, o parágrafo único do art. 19 da LOM passa a ter a seguinte
redação, suprimindo a necessidade de "designações recíprocas", de forma a proteger ainda mais os
princípios do art. 37 da Cons�tuição federal:

art. 19 [...] Parágrafo único.  Os cargos em comissão terão número e remuneração certos, não serão
organizados em carreira e não poderão ser ocupados, no âmbito do Execu�vo Municipal e no
âmbito do Legisla�vo Municipal, por cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais, dos
Presidentes, dos Vice-Presidentes e dos Diretores-Gerais de autarquia, fundação ins�tuída ou
man�da pelo Poder Público, empresa pública ou sociedade de economia mista controladas pelo
Município e dos Vereadores.

8. Do ponto de vista formal, a norma é de interesse local e de competência concorrente,
consoante demonstrou a Procuradoria desta Casa em Parecer Prévio. Inclusive, há diversas decisões
judiciais confirmando este entendimento:

RECURSO 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. [...] 2. Não é
priva�va do Chefe do Poder Execu�vo a competência para a inicia�va legisla�va de lei sobre
nepo�smo na Administração Pública: leis com esse conteúdo norma�vo dão concretude aos
princípios da moralidade e da impessoalidade do art. 37, caput, da Cons�tuição da República,
que, ademais, têm aplicabilidade imediata, ou seja, independente de lei. Precedentes. Súmula
Vinculante n. 13. 3. Recurso extraordinário provido. 
(RE 570392, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

 

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADIN. LEI MUNICIPAL QUE VEDA O NEPOTISMO. VÍCIO DE INICIATIVA.
INOCORRÊNCIA. Processo já julgado por este Órgão Especial, e que volta para juízo de retratação,
em face do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 570.392/RS, por parte do egrégio STF, e em
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atenção à sistemá�ca prevista no art. 1.039, do CPC/15 (equivalente ao art. 543-B, do CPC/73). A
inicia�va legisla�va para projeto de lei sobre nepo�smo não é priva�va do Chefe do Poder
Execu�vo, na medida em que leis como essa dão concretude aos princípios da moralidade e da
impessoalidade (art. 37, da CF), que tem aplicabilidade imediata. Decisão em consonância com
precedente do egrégio STF, em recurso extraordinário com repercussão geral e representa�vo da
controvérsia, e portanto com eficácia vinculante. EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, JULGARAM
IMPROCEDENTE A AÇÃO. UNÂNIME.(Ação Direta de Incons�tucionalidade, Nº 70014050850,
Tribunal Pleno, Tribunal de Jus�ça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 15-08-2016) - grifei

 

III. CONCLUSÃO

9. Diante o exposto, somos pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação
do projeto.

Sala de sessões, outubro de 2021.
 

RAMIRO ROSÁRIO

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por Ramiro Stallbaum Rosario, Vereador(a), em 20/10/2021,
às 11:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória
nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de
Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0285865 e o código CRC F2B96C17.

Referência: Processo nº 021.00085/2021-48 SEI nº 0285865

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 263 – CCJ con�do no doc 0285865 (SEI nº 021.00085/2021-48) – Proc. nº
0411/21 - PELO nº 003), de autoria do vereador Ramiro Rosário, foi APROVADO durante Reunião
Ordinária da Comissão de Cons�tuição e Jus�ça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia
 30 de novembro de 2021, tendo ob�do 07 votos FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme
Relatório de Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Vereador Felipe Camozzato – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Claudio Janta  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Vereador Pedro Ruas: FAVORÁVEL

Vereador Ramiro Rosário: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Lisie Ane dos Santos, Assistente Legisla�vo IV, em
30/11/2021, às 21:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0310083 e o código CRC F45B8ECD.

Referência: Processo nº 021.00085/2021-48 SEI nº 0310083

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

