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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 
 

TCMGO e MPC/TCMGO expedem Recomendação Conjunta aos jurisdicionados, com 
medidas preventivas e provativas para combater crise econômica causada pelo coronavírus 

  
 Recomendação Conjunta emitida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e do 
Ministério Público de Contas, dispondo sobre medidas preventivas e proativas a serem tomadas pelos 
jurisdicionados em face dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia do coronavírus (COVID-19). 
Tal medida adveio após o reconhecimento do estado de calamidade pública em todo o território 
goiano, declarado pelo Decreto Legislativo nº 501, de 25/3/2020, e em observância ao art. 65 da Lei 
Complementar nº 101/2000, que estabelece mecanismos de atenuação dos critérios e limites nela 
fixados. Foram considerados, também, os termos da Resolução Conjunta 
ATRICON/ABRACOM/AUDICON/CNPTC/IRB nº 01, expedida aos Tribunais de Contas, para a 
adoção de medidas recomendadas uniformemente. Recomendou-se aos jurisdicionados que: (a) 
ampliem a transparência, de modo a manter as informações disponíveis em seus portais, uma vez que a 
realização de despesas baseadas no decreto de calamidade pública pode dar ensejo a operações 
ilegítimas; (b) permaneçam alimentando as bases de dados do TCMGO, no que se refere às licitações e 
contratos, despesas e receitas, dentre outras, na periodicidade regrada; (c) publiquem os atos 
excepcionais para evitar questionamentos futuros; (d) mantenham o fornecimento de merenda escolar 
durante todo o período da quarentena e enquanto durar a paralisação das aulas nas escolas municipais, 
consoante o disposto na Lei nº 13.987/20, com aplicação por analogia do Decreto Estadual nº 
9.643/20, se legislação vindoura não determinar de outra forma; e (e) deem preferência à aquisição de 
bens e serviços das micro e pequenas empresas. Aos Prefeitos e Gestores em geral, recomendou-se: (f) 
a imediata implantação de instância de governança no âmbito do Poder Executivo municipal, com a 
participação de especialistas nas searas da economia e das finanças públicas, para reavaliar as despesas 
fixadas e as receitas estimadas na LOA; (g) a elaboração de Plano de Contingenciamento de Despesas, 
contendo, além daqueles passíveis de serem adiados, descontinuados ou reduzidos, todos os atos ou 
dispêndios, com os respectivos valores monetários, que deverão ser objeto de abstenção ou restrição ao 
mínimo necessário, justificadamente; (h) a publicação, em sítio oficial específico na internet, de todas as 
informações previstas no § 3º do art. 8º, da Lei nº 12.527/11, além do nome do contratado, o número 
de sua inscrição na RFB, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou 
aquisição, independentemente do número de habitantes do município; (i) realizar revisão cautelosa do 
calendário anual de eventos públicos promovidos pelos municípios, a exemplo de festejos tradicionais e 
religiosos ou competições esportivas, adotando-se medidas de postergação ou cancelamento, tendo em 
vista a duração ainda desconhecida do cenário de calamidade decorrente da pandemia e da 
potencialização da disseminação do vírus em aglomerações; (j) observar, na contabilização de recursos 
destinados ao enfrentamento da emergência, as cautelas consignadas na Nota Técnica SEI nº 



 

Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100│Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160│Website: www.tcm.go.gov.br 

12774/2020/ME, especialmente quanto à oportuna identificação de receitas e despesas relacionadas ao 
combate à pandemia; (k) envidar esforços para fortalecer o planejamento das contratações públicas, 
com especial atenção aos objetos contratuais que podem ser cancelados ou excluídos; (l) notadamente 
em relação aos contratos administrativos envolvendo prestação de serviço, que sejam mantidas, na 
medida do possível, as atividades de fiscalização da execução e gestão contratual, e que sejam 
estabelecidos os objetivos a serem buscados na execução de cada contrato, levando em consideração a 
essencialidade do serviço, a economicidade e o impacto socioeconômico para a empresa e para a 
sociedade. Ainda, foi sugerida a constituição de comissão técnica para identificar os contratos cujo 
cumprimento de obrigações possa ser prejudicado diretamente pela pandemia, e buscar o 
reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, abstendo-se de aplicar sanções 
contratuais em razão da inexecução contratual que  possa ser  fundada unicamente  em evento de força 
maior caracterizado; e (m) nas contratações emergenciais para aquisição de bens, serviços e insumos em 
combate à COVID-19, com fundamento na Lei Federal nº 13.979/2020, deve-se buscar estimativas de 
preços utilizando-se de métodos confiáveis; motivar a relação entre o objeto contratual e o atendimento 
da situação de emergência; justificar os valores contratados, especialmente se superiores aos praticados 
no mercado; e dar imediata publicidade nos termos do item (h). Concluiu-se que a natureza orientativa 
desta Recomendação não isenta os jurisdicionados de responsabilização futura por consequências que 
poderiam ser mitigadas ou eliminadas caso, tempestiva e coerentemente, as medidas ora sugeridas 
tivessem sido implementadas.   (Recomendação Conjunta nº 01/2020. TCMGO e MPC/TCMGO. 
14/3/20). 

 
 

Cômputo de verbas de natureza indenizatória e assistencial na apuração da despesa total com 
pessoal 

 
 Em Consulta, o Prefeito de Itaberaí solicitou posicionamento do TCMGO sobre o cômputo ou não de 
verbas de natureza indenizatória, tais como: “salário família, vale transporte, diárias, ajuda de custo, 
bolsa de estudo, licença prêmio, aviso prévio, abono de férias, férias não gozadas, terço constitucional, 
horas extras, exercício de função gratificada, auxílio doença e auxílio creche”, na apuração da despesa 
total com pessoal. A relatoria citou o Manual de demonstrativos Fiscais (MDF) do STN para esclarecer 
que, por não possuírem caráter remuneratório, as verbas indenizatórias não entram no cálculo da 
despesa total com pessoal, e respondeu que: (a) as despesas com vale transporte, ajuda de custo, diárias, 
auxílio creche e auxílio educação, por serem consideradas verbas de natureza indenizatórias, em regra 
não são consideradas despesa bruta com pessoal; (b) os gastos com horas extras, gratificações por 
exercício de função gratificada, terço constitucional de férias, licença prêmio não gozada para servidores 
em exercício, aviso prévio cumprido e auxílio-doença (ou licença para tratamento de saúde), por 
possuírem natureza remuneratória, deverão ser computados no cálculo da despesa total com pessoal do 
município, nos termos do caput do art. 18 da LC nº 101/00; (c) a despesa com licença prêmio 
indenizada, aviso prévio indenizado e as despesas com pagamento de férias não gozadas (vencidas e 
proporcionais), em caso de desligamento definitivo do servidor, deverão ser registradas no elemento de 
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despesa 94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas, podendo ser deduzidas da despesa total com 
pessoal, nos termos do §1º do art. 19 da LC nº 101/00; e, (d) a despesa com salário-família, 
considerando que o referido benefício possui natureza assistencial, não deverá ser computada na 
despesa total com pessoal. A proposta de voto foi acolhida por unanimidade (Acórdão-Consulta nº 
00004/20. Processo nº 13276/19. Rel. Cons. Subst. Vasco C. A. Jambo, 22.4.20 ). 
 
 

Uso de Comissão de Licitação da Prefeitura nas Câmaras Municipais quando o número de 
servidores for inferior a três 

 
  
Trata-se de Consulta formulada por Presidente de Câmara Municipal sobre a possibilidade de o Poder 
Legislativo utilizar a mesma comissão de licitação da Prefeitura, com a aquiescência do chefe do Poder 
Executivo, quando não houver servidores suficientes no órgão. Em seu voto, o Relator asseverou que, 
com base no art. 51 da Lei nº 8.666/93, as comissões de licitação, sejam permanentes ou especiais, 
devem ser compostas por no mínimo três membros, sendo dois deles servidores capacitados e 
pertencentes ao quadro do órgão da Administração responsável pelo certame. Acrescentou que, em 
consideração às dificuldades dos entes federados de menor porte de atenderem as exigências para 
formação de suas comissões de licitação, o legislador estabeleceu a exceção quanto ao número de 
integrantes no §1º do art. 51 para a modalidade convite. O Tribunal Pleno concluiu que a Comissão de 
Licitação da Prefeitura pode atuar nas licitações realizadas pela Câmara Municipal quando o número de 
servidores do Poder Legislativo for inferior a três ou não exista no em seu quadro de pessoal pelo 
menos dois servidores qualificados para participar do procedimento licitatório, nos termos do art. 51 da 
Lei nº 8.666/93. Afirmou que, nessa situação, a Comissão de Licitação da Prefeitura deve observar : (a) 
se foi criada e regulamentada por lei, deve haver alteração legislativa prevendo a sua atuação nas 
licitações da Câmara Municipal; (b) se foi criada e regulamentada por ato administrativo, deve haver 
alteração no seu texto, prevendo a atuação nas licitações do Poder Legislativo, caso em que deve haver 
entre os dois órgãos formalização de convênio ou outro ato formal; e (c) se foi criada por lei, mas a sua 
atuação e atribuições estão previstas em ato administrativo, deve haver alterações deste ato, nos termos 
do previsto no subitem anterior. Alertou que, sendo efetivada a utilização da Comissão de Licitação do 
Executivo pela Câmara Municipal, nos termos respondidos nos itens precedentes, caberá à autoridade 
competente do Legislativo homologar e, após, adjudicar o objeto da licitação, nos termos do inciso VI 
do art. 43 da Lei nº 8.666/93. A proposta de voto foi aprovada por unanimidade. ( Acórdão nº 
00005/20. Processo nº 13301/19, Rel. Vasco C. A. Jambo, 22.4.20). 
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TRIBUNAL PLENO 

 
 Inexigibilidade de licitação para contratação de assessoria jurídica –singularidade dos serviços 

advocatícios 
 

 Representação, com pedido de Medida Cautelar, interposta pelo Ministério Público de Contas (MPC), 
em face de possíveis irregularidades em contrato formulado entre a Prefeitura de Quirinópolis e 
escritório de advocacia. O voto do Relator foi aprovado por maioria, com imputação de multa à 
Prefeita, pela ausência de levantamento inicial de preços, fundamentado em pesquisa prévia de preços 
de mercado, e existência de celebração de contrato de risco. O Relator divergiu da Secretaria de 
Licitações e Contratos e do MPC no tocante à inexigibilidade de licitação. Salientou quanto à edição do 
Enunciado de Súmula TCMGO nº 08, que admite a inexigibilidade de procedimento licitatório para 
contratação de serviços advocatícios pela Administração Pública com base na singularidade dos 
serviços técnicos, desde que atendidos os requisitos do inciso II do art. 25 da Lei nº 8666/93. 
Asseverou que a singularidade do objeto deve ser analisada caso a caso, e entendeu que na contratação 
analisada o objeto é único e singular, uma vez que o município conta em seu quadro de pessoal com 
apenas um procurador efetivo e um procurador comissionado. De acordo com o Relator, não se pode 
excluir o poder discricionário do gestor de, excepcionalmente, contratar por meio de inexigibilidade de 
licitação em casos específicos que demandem estudo mais aprofundado, desde que observados os 
requisitos legais. A Especializada (SLC), o MPC e os Conselheiros Francisco José Ramos e Fabrício 
Macedo Motta entenderam que a singularidade descrita no inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/93 está 
atrelada aos serviços enumerados no art. 13, pois se refere ao objeto contratual e não ao profissional 
que irá executá-lo, em relação ao qual o requisito é que tenha notória especialização, e, quanto ao objeto 
do contrato em análise, concluíram que não seria de natureza singular, o que tornaria possível aos 
procuradores do município promovessem o ajuizamento da demanda judicial objeto da contratação. O 
Voto foi aprovado, vencidos os Conselheiros Francisco José Ramos e Fabrício Macedo Motta  
(Acórdão nº 01366/20. Processo nº 19341/18, Rel. Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, 15.4.20  ). 
 

Tomada de Contas Especial – Sobrepreço e superfaturamento na aquisição de bens – 
irregularidade na pesquisa de preços   

  
 Em Recurso Ordinário foi pleiteada a reforma do Acórdão que julgou Irregulares as Constas Tomadas 
do município de Aparecida de Goiânia e da empresa contratada (Pregão Presencial nº 44/2014), 
havendo, ainda, imputação de débitos e aplicação de multas aos responsáveis. O Relator deu 
provimento parcial ao recurso, mantendo a irregularidade das contas tomadas a imputação de débito no 
valor original, e das multas decorrentes do superfaturamento. Entendeu que “a causa ensejadora da 
Irregularidade das Contas Tomadas foi a constatação de superfaturamento das compras de materiais elétricos em razão da 
divergência entre os preços unitários da proposta vencedora com os preços unitários referenciais do orçamento básico e do 
levantamento inicial realizados pela Prefeitura”. Foram analisados, de forma parcelada, a conduta e o nexo 
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causal de cada gestor que contribuiu para a irregularidade, ou seja, o superfaturamento. Destacou que, 
inicialmente, no levantamento inicial de preços constava “aquisição de relé fotoelétrico NF”, o que, 
posteriormente, foi alterado para “relé fotoelétrico magnético”. Entendeu que o levantamento de 
preços do item inicialmente definido, e não do item efetivamente licitado, torna inútil esta importante 
etapa de controle de preços das aquisições públicas. Excluiu a responsabilidade do Controlador 
Interno, por restar demonstrado que sua omissão não possuiu ligação direta com o sobrepreço. 
Manteve a Irregularidade das Contas Tomadas e a aplicação de multa, em razão da constatação de 
irregularidade restritiva à competitividade, com exigência de amostras, o que teria resultado em e 
prejuízos ao conjunto da licitação. Recomendou à Administração municipal, no que se refere à fase 
interna do planejamento das licitações e instrumentos convocatórios, que realize cotação de preços dos 
produtos que serão adquiridos, “sem alterações posteriores a fim de ser utilizado como parâmetro para o julgamento 
da proposta, afinal o levantamento inicial de preço constitui etapa essencial do processo licitatório, devendo integrar o 
Termo de Referência ou Projeto Básico, quando exigíveis, desde que amparado em ampla pesquisa no mercado, 
incontestável estimativa de custo e evidencie compatibilidade com os preços de referência praticados pela Administração 
Pública, verificáveis exemplificativamente nos Bancos de Preços do setor público e do setor privado”. O Voto foi 
aprovado por unanimidade.  ( Acórdão nº 01373/20. Processo nº 09594/15, Rel. Cons. Fabrício 
Macedo Motta, 15.4.20  ). 
 
 

Medida Cautelar – Suspensão de licitação para implantação de sistema de 
videomonitoramento urbano 

 
 Denúncia, com pedido de Medida Cautelar, apresentada a este Tribunal, relatando a existência de 
supostas irregularidades em Edital de Tomada de Preços realizado pela Prefeitura de Itarumã, 
objetivando a contratação de empresa para implantação de videomonitoramento urbano, com 
fornecimento de projeto executivo e infraestrutura, aprovação na concessionária de energia elétrica e 
ministrar treinamento com recursos municipais. Pela análise dos autos, o Relator decidiu por admitir a 
Representação e conceder, monocraticamente e inaudita altera pars, a tutela de urgência pleiteada pela 
empresa denunciante, com vistas a suspender a Tomada de Preços e todos os atos relacionados ao 
certame, entendendo que estariam presentes todos os pressupostos autorizadores (fumus boni iuris e 
periculum in mora). Declarou, neste caso, prejudicada a resolução de mérito da denúncia, uma vez que 
o procedimento licitatório foi revogado pelo gestor municipal e entendeu não ser razoável a realização 
de diligência para maiores esclarecimentos.  Por fim alertou ao município de Itarumã que nos próximos 
procedimentos licitatórios para contratação de empresa de videomonitoramento urbano observe o 
inciso IV do art. 30 da Lei nº 8666/93 c/c o art. 1º da Lei nº 15.985/2007, de modo a exigir registros 
das licitantes na Secretaria de Segurança Pública do Estado. O Voto foi aprovado por unanimidade 
(Acórdão nº 01379/20. Processo nº 04622/20, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 15.4.20). 
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Irregularidades em quadro de pessoal de Câmara Municipal — Expedição de Medida Cautelar 
  
Em Denúncia autuada pela Ouvidoria do TCMGO, foram informadas possíveis irregularidades no 
âmbito do quadro de pessoal do Poder Legislativo de Anápolis. Após realização de inspeção pela 
Secretaria de Atos de Pessoal (SAP), concluiu-se: ter havido nomeações de servidores comissionados 
em detrimento de aprovados em concurso público (burla ao concurso público), a existência de desvio 
de função e a ausência de definição das atribuições dos cargos de provimento em comissão em geral. O 
Relator destacou a existência de um alto quantitativo de comissionados na estrutura administrativa e 
grande quantidade de cargos efetivos vagos. Considerou ter havido a violação do disposto nos incisos 
II e V do art. 37 da CF/88, diante da existência de servidores comissionados realizando atividades 
meramente burocráticas e rotineiras da administração, sem qualquer relação com as atribuições de 
chefia, direção ou assessoramento. Observou que a legislação da Câmara Municipal é omissa no que 
tange às atribuições dos cargos e aos requisitos para seus preenchimentos, dificultando o controle 
quanto ao desvio de função. Reconhecida a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, em 
parcial convergência com a SAP e integral concordância com o Ministério Público de Contas, o Relator 
deferiu Medida Cautelar determinando ao Chefe do Poder Legislativo que: (a) se abstenha de lotar 
servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão existentes na estrutura da presidência, da 
mesa diretora e dos gabinetes dos vereadores (e demais áreas finalísticas) na estrutura administrativa da 
Câmara Municipal,  e de realizar novas nomeações; (b) avalie a necessidade de convocação dos 
aprovados no Concurso Público nº 001/2017, em número suficiente para a composição do quadro de 
servidores da Câmara, em substituição aos comissionados que foram entrevistados e que se encontram 
claramente em desvio de função; e (c) apresente cronograma de substituição dos servidores em desvio 
de função, e, caso opte pela não convocação de aprovados no certame, justificar, por escrito, as razões 
de fato e de direito. O Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 01402/20. Processo nº 
08023/19, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 22.4.20). 
 
Alteração jurisprudencial – reflexos no ato de aposentadoria de servidor público municipal que 

realizou mudança irregular de cargo (ascensão funcional) 
 

Tratam os autos de Recurso Ordinário interposto pelo prefeito de Santa Helena de Goiás e pela gestora 
do Santa Helena de Goiás – PREV visando a reforma do Acórdão nº 05982/19. O Tribunal Pleno 
acatou, por unanimidade, o voto do Revisor, no sentido de: (1) considerar legal o ato de concessão de 
aposentadoria voluntária da servidora no cargo de Assistente Legislativo e determinar seu registro; (2) 
desconstituir as multas aplicadas aos recorrentes; (3) informar que, com fundamento no art. 6º da EC 
nº 41/03, os proventos foram fixados integralmente, tendo como base a última remuneração percebida 
no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria; (4) informar que a paridade será total, consoante regra 
do art. 7º da EC nº 41/03 c/c art. 2º da EC nº 47/05, ou seja, que os proventos serão revistos na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em 
atividade, sendo também estendidas quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos aos 
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou 
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função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei; e (5) ressaltar que a Vantagem Pessoal Nominal 
Identificável (VPNI absorvível) tem natureza temporária, se sujeita apenas aos reajustes gerais dos 
servidores públicos, e seu montante será absorvido sempre que houver reorganização ou reestruturação 
dos cargos e  carreiras, ou remunerações previstas em lei, até sua completa extinção. O Revisor trouxe 
em síntese o novo entendimento firmado pelo TCMGO sobre o assunto, resumida nos seguintes 
termos: “a) mudança irregular de cargo (por meio de acesso, ascensão ou qualquer outra nomenclatura 
prevista em ato normativo municipal) ocorrida até 5 (cinco) anos antes da data da aposentadoria: 
inafastável o dever de retificação do ato de aposentadoria para que a inativação seja processada no 
cargo de provimento inicial (aquele inicial e licitamente ocupado), com base nos vencimentos deste e 
sem qualquer possibilidade de manutenção dos valores irregularmente fixados para os proventos 
(VPNI), observado, em cada caso, a incidência do entendimento cristalizado na Súmula n.º  106 do 
Tribunal de Contas da União;  b) mudança irregular de cargo (por meio de acesso, ascensão ou 
qualquer outra nomenclatura prevista em ato normativo municipal) ocorrida entre 5 (cinco) e 20 (vinte) 
anos antes da data da aposentação: em atenção ao princípio da segurança jurídica, desde que observada 
boa-fé e ausente qualquer impugnação ao ato que alçou o servidor ao cargo a que só poderia chegar 
pela via do provimento originário (requisitos que devem ser analisados à luz do caso concreto), é 
possível retificar o ato original de aposentadoria, com readequação da remuneração para corresponder 
àquela do cargo de origem (cargo licitamente ocupado, ainda que extinto) e complementação 
remuneratória, até o limite necessário para atingir o atual valor nominal percebido (independente da 
estrutura remuneratória da carreira do cargo), por meio do pagamento de parcela remuneratória a ser 
absorvida, à medida que houver reajustamento na remuneração/proventos do servidor, até que se 
alcance a remuneração que se pretendia preservar  (valor atual); e  c) mudança irregular de cargo 
operada há mais de 20 (vinte anos) da data da aposentadoria:  observados os critérios estabelecidos na 
DN n.º 5/2019 (art. 18, caput e § 2º, IV), referida mudança de cargo (por meio de acesso, ascensão ou 
qualquer outra nomenclatura prevista em ato normativo municipal) não ensejará a ilegalidade do ato de 
aposentadoria.”  O voto foi aprovado por unanimidade.  (Acórdão nº  01569/20. Processo nº 
11739/18, Rel. Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Rev. Cons. Fabrício Macedo Motta,  
24.4.20) 
 
 

OUTROS ÓRGÃOS 
 
 
STF – ação de ressarcimento ao erário baseada em decisão de Tribunal de Contas é prescritível 
 
Por unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu que é prescritível a ação de 
ressarcimento ao erário baseada em decisão de Tribunal de Contas. O entendimento se deu, em sessão 
virtual, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 636886, com repercussão geral reconhecida 
(tema 899).No caso concreto, Vanda Maria Menezes Barbosa, ex-presidente da Associação Cultural 
Zumbi, em Alagoas, deixou de prestar contas de recursos recebidos do Ministério da Cultura para 
aplicação no projeto Educar Quilombo. Por isso, o Tribunal de Contas da União (TCU) ordenou a 
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restituição aos cofres públicos dos valores recebidos. Segundo o relator do recurso, ministro Alexandre 
de Moraes, o STF concluiu, no julgamento do RE 852475, com repercussão geral (tema 897), que 
somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário com base na prática de ato de 
improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992). 
Ele apontou que, em relação aos demais atos ilícitos, inclusive àqueles não dolosos atentatórios à 
probidade da administração e aos anteriores à edição da norma, aplica-se o decidido pelo Supremo no 
RE 669069 (é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil - 
tema de repercussão geral nº 666).De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, no caso, deve ser 
aplicado o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN), que fixa em cinco anos o 
prazo para a cobrança do crédito fiscal e para a declaração da prescrição intercorrente. Foi fixada a 
seguinte tese de repercussão geral: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em 
decisão de Tribunal de Contas”. (STF. Plenário, Sessão Virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020, RE 636.886. 
Rel. Min. Alexandre de Moraes). 

 
 

 STF - Câmara Municipal não pode desautorizar ato do Tribunal de Contas quanto a registro 
de admissão de pessoal   

 
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 47 da repercussão geral, julgou procedente o recurso 
extraordinário para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva do Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio Grande do Sul. Foi fixada a seguinte tese: "A competência técnica do Tribunal de 
Contas do Estado, ao negar registro de admissão de pessoal, não se subordina à revisão pelo Poder 
Legislativo respectivo”.   (STF. Plenário, Sessão Virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020, RE 576920. Rel. Min. 
Edson Fachin ). 
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