
 

Prejulgado:1911

Reformado 
 
1. É de competência da Câmara Municipal decidir qual a estrutura necessária para execução dos seus

serviços jurídicos, considerando entre outros aspectos, a demanda dos serviços se eventual ou permanente;

o quantitativo estimado de horas necessárias para sua execução; o quantitativo e qualificação dos

servidores necessários para realização dos serviços; e a estimativa das despesas com pessoal. 

 

2. De acordo com o ordenamento legal vigente a execução das funções típicas e permanentes da

Administração Pública, das quais decorram atos administrativos, deve ser efetivada, em regra, por

servidores de seu quadro de pessoal, ocupantes de cargos de provimento efetivo ou comissionado, estes

destinados exclusivamente ao desempenho de funções de direção, chefia ou assessoramento, conforme as

disposições do art. 37, II e V, da Constituição Federal. 

 

3. Nos municípios de até 15.000 (quinze mil) habitantes, quando inexistente estrutura jurídica, os serviços

jurídicos prestados nas Câmaras Municipais poderão ser executados por pessoa habilitada com formação

específica e registro no Órgão de Classe (OAB), com a carga horária proporcional ao volume dos serviços,

nomeada para exercer cargo de provimento em comissão ou de provimento efetivo, por meio de concurso

público (art. 37, II, da Constituição Federal). 

 

4. Sempre que a demanda de serviços jurídicos - incluindo a defesa judicial e extrajudicial - for

permanente e exigir estrutura de pessoal especializado com mais de um profissional do Direito, é

recomendável a criação de quadro de cargos efetivos para execução desses serviços, com provimento

mediante concurso público (art. 37, II, da Constituição Federal), podendo ser criado cargo em comissão

(art. 37, II e V, da Constituição Federal) para chefia da correspondente unidade da estrutura organizacional

(Procuradoria, Departamento Jurídico, Assessoria Jurídica, ou denominação equivalente). 

 

5. O(s) cargo(s) de provimento efetivo ou em comissão deve(m) ser criado(s) mediante Resolução aprovada

em Plenário, limitado(s) à quantidade necessária ao atendimento dos serviços e do interesse público, a

qual deve estabelecer as especificações e atribuições do(s) cargo(s) e a carga horária a ser cumprida (item

6.2.8 desta Decisão), devendo a remuneração ser fixada mediante lei de iniciativa da Câmara (art. 37, X,

da Constituição Federal), proporcional à respectiva carga horária (item b.1 desta Decisão), observados a

disponibilidade orçamentária e financeira, bem como os limites de gastos previstos pela Constituição

Federal (art. 29-A) e pela Lei Complementar (federal) n. 101, de 2000, e os princípios da economicidade,

da eficiência, da legalidade e da razoabilidade. 

 

6. Para suprir a falta transitória de titular de cargo efetivo de advogado, assessor jurídico ou equivalente,

já existente na estrutura administrativa do órgão ou entidade, ou pela necessidade de ampliação do

quadro de profissionais, e até que ocorra o regular provimento, a Câmara Municipal poderá promover a

contratação de profissional em caráter temporário, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição

Federal. 

 

7. Na hipótese de serviços específicos que não possam ser executados pela assessoria jurídica da Câmara,

poderá ser realizada, justificadamente, a contratação da prestação dos serviços definidos no objeto,

através de Escritório de Advocacia ou de profissional do Direito com habilitação especializada, mediante a

realização de processo licitatório na forma da Lei Federal n. 8.666, de 1993, ou por meio de procedimento

de inexigibilidade de licitação, só admissível para atender a serviços de caráter singular e desde que o

profissional seja reconhecido como de notória especialização na matéria objeto da contratação,

devidamente justificados e comprovados, nos termos do disposto no art. 25, inciso II, § 1º, c/c os arts. 13,

inciso V e § 3º, e 26 da Lei (federal) n. 8.666/93, observada a determinação contida nos arts. 54 e 55 da

mesma Lei, bem como os princípios que regem a Administração Pública. 

 

8. Compete à Câmara Municipal definir a carga horária necessária para execução dos seus serviços

jurídicos, podendo ser estabelecida em 10, 20, 30 ou 40 horas semanais, para melhor atender o interesse



público, devendo a remuneração ser fixada proporcionalmente à carga horária efetivamente cumprida. 

 

______ 

 

Prejulgado reformado pela Decisão 634/2018, em 27/08/2018, nos autos ADM 16/80025586, para alterar o

item 3. Redação original: “3. Nas Câmaras de Vereadores cuja demanda de serviços jurídicos é reduzida, os

serviços jurídicos poderão ser executados por servidor com formação específica e registro no Órgão de

Classe (OAB), com a carga horária proporcional ao volume dos serviços (item 6.2.2.1 desta Decisão),

nomeado para exercer cargo de provimento efetivo, através de prévio concurso público (art. 37, II, da

Constituição Federal).” 

 

 

 

Item 6 reformado pelo Tribunal Pleno em sessão de 24.08.2009, mediante a Decisão nº 3000/09 exarada no

Processo CON-08/00526490. Redação original do item 6: "6. Para suprir a falta transitória de titular de

cargo efetivo de advogado, assessor jurídico ou equivalente, já existente na estrutura administrativa do

órgão ou entidade, ou pela necessidade de ampliação do quadro de profissionais, e até que ocorra o

regular provimento, a Câmara Municipal poderá promover a contratação de profissional em caráter

temporário, desde que haja autorização em lei municipal específica nos termos do inciso IX do art. 37 da

Constituição Federal, que discipline o número de vagas, as condições de seleção, contratação, direitos e

deveres, carga horária, prazo da contratação e remuneração compatível com a jornada de trabalho e o

mercado regional." 
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