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ACÓRDÃO AC/CON Nº 00006/2016 – TCM/GO – TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

PROCESSO N° : 16625/15 (1 volume) 
MUNICÍPIO : MOZARLÂNDIA 
ÓRGÃO : PODER LEGISLATIVO 
ASSUNTO : CONSULTA 
CONSULENTE : Jonkarlos Gomes Ribeiro (Presidente da Câmara) 
RELATOR : Conselheiro-Substituto Mauricio Oliveira Azevedo 

 

EMENTA: CONSULTA CONHECIDA. REVISÃO GERAL ANUAL DE 
VENCIMENTOS. LEI QUE FIXA A DATA-BASE E O ÍNDICE DE REVISÃO. 
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. 
COMPORTAMENTO OMISSIVO. EXTENSÃO DESSA COMPETÊNCIA AO 
CHEFE DO LEGISLATIVO.  IMPOSSIBILIDADE. 

1. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a omissão por 
parte do Chefe do Poder Executivo em desencadear procedimento 
legislativo para fins de revisão geral anual, na qualidade de titular 
exclusivo da competência para tal iniciativa, o constitui em mora; 
2. Inexiste possibilidade jurídica do Chefe do Poder Legislativo ter a 
iniciativa de lei que define a data-base e o índice a ser aplicado na 
revisão geral anual dos seus servidores e dos vereadores, por tratar-se 
de competência privativa do Chefe do Poder Executivo; 
3. Tramita no STF o aguardado RE nº 565.089 que pode abordar a forma 
de concessão da revisão geral anual, assim, até o momento o STF não 
estabeleceu uma forma para superar a omissão constitucional praticada 
pelo Chefe do Poder Executivo. 

 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, que versam sobre 

Consulta formulada por Jonkarlos Gomes Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de 

Mozarlândia, indagando a este TCM o seguinte: 

“Pode o Poder Legislativo criar a lei que fixa uma data-base e um índice de revisão 
geral anual dos agentes políticos e servidores do Poder Legislativo, a chamada “Lei 
Genérica”, vez que não possui no município e diante da omissão do Executivo?” 

Considerando a Proposta de Decisão nº 116/16-GABMOA proferida pelo 

Conselheiro-Substituto Maurício Oliveira Azevedo; 

Considerando tudo mais que dos autos consta; 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

de Goiás, reunidos em Sessão Técnico-Administrativa, com fulcro no artigo 31 da Lei 

Orgânica deste TCM (Lei nº 15.958/07), diante das razões expostas pelo Relator, em: 

1 - CONHECER da presente Consulta, para, no mérito, responder ao consulente, com 

base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que não existe a possibilidade 
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jurídica do Chefe do Poder Legislativo desencadear o procedimento legislativo com 

vistas à edição de lei que define a data-base e o índice a ser aplicado na revisão geral 

anual dos seus próprios servidores e dos vereadores, porque a iniciativa da lei municipal 

prevista no caput do art. 1º da RN nº 05/2007-TCM, também chamada de “lei genérica”, 

é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo; cabendo reconhecer que a 

inércia do Prefeito Municipal em desencadear o procedimento legislativo implica em 

omissão inconstitucional, por afronta ao inc. X do art. 37 da Constituição Federal, sendo 

que tal inobservância o constitui em mora, porém não estabeleceu o STF até o momento 

nenhuma forma para superar dita omissão constitucional; 

2 - DAR ciência ao consulente da presente decisão; e 

3 - DETERMINAR o arquivamento dos autos. 

Sala das Sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, 

em Goiânia, aos 11 dias do mês de maio de 2016.          

 

Presidente, Honor Cruvinel de Oliveira 
 
 
 

Votantes:      Maria Teresa Garrido Santos                  Sebastião Monteiro Guimarães                                                                   
                                    Conselheira                                                  Conselheiro 
 
                   
 

                          Francisco José Ramos                            Daniel Augusto Goulart 
                                   Conselheiro                                                   Conselheiro 
 
 
 

                           Joaquim Alves de Castro Neto 
                                   Conselheiro                                                     
 
 
 

Relator:                                         Mauricio Oliveira Azevedo 
             Conselheiro-Substituto (não votante) 

 

 

Fui presente: José Gustavo Athayde   Ministério Público de Contas 
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