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RESOLUÇÃO RC Nº 001/07 

 
 
Nos presentes autos, de nº 21977/06, o Sr. Edson Dias de 

Oliveira, Gestor do FUMPREB do Município de BONFINÓPOLIS, indaga a este 
Tribunal de Contas dos Municípios acerca da possibilidade de servidor público 
municipal ser colocado em disponibilidade nos termos da Lei nº 141/92 que dispõe 
sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores do Município, com a remuneração 
mensal fixada proporcionalmente, num valor inferior ao salário mínimo fixado em 
âmbito nacional. 

 
Consta dos autos parecer da Procuradoria Jurídica do Município, 

pugnando pela impossibilidade de o Município, ao colocar servidores em 
disponibilidade, remunerá-los com valor inferior ao salário mínimo vigente. 

 
A 1ª AFOCOP, mediante o Parecer n.º 018/06, manifestou-se no 

sentido de que caso o cálculo da proporcionalidade da remuneração do servidor 
colocado em disponibilidade não atinja o salário mínimo, deve-se aplicar o 
complemento salarial. 

 
A douta Procuradoria Geral de Contas, por meio do parecer nº 

9379/06, compartilha do entendimento esposado pela Auditoria, ressaltando que a 
disponibilidade constitui direito a que faz jus servidor estável. 

 
Preliminarmente, é imprescindível esclarecer que a 

disponibilidade remunerada de servidores deve obedecer os pressupostos legais, 
consistentes na prévia declaração formal de extinção do cargo, ou de sua 
desnecessidade, para que então o servidor ocupante de tal cargo seja colocado em 
disponibilidade remunerada, não sendo razoável conceber a disponibilidade como 
fruto exclusivo da vontade do administrador, decorrente da conveniência e 
oportunidade, sob pena de nulidade. 

 
Acerca da matéria questionada, a Constituição Federal, em seu 

art. 41, § 3°, preceitua que: 
 
“Art. 43 – São estáveis após 3 (três) anos de efetivo exercício os 
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em 
virtude de concurso público. 
[...] 
§ 3° - Extinto o cargo ou declarada a desnecessidade, o servidor 
estável, ficará em disponibilidade, com remuneração 
proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado 
aproveitamento em outro cargo. (Redação dada pela EC n.° 
19/98) (g.n.) 
 
De acordo com o dispositivo constitucional acima transcrito, a 

disponibilidade remunerada é um direito que a Constituição Federal/88 confere ao 
servidor público estável, quando extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, 
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até o seu adequado aproveitamento em outro cargo, com remuneração 
proporcional ao tempo de serviço.  

 
Desta feita, verifica-se que a Constituição, claramente, prevê que 

a disponibilidade é autêntica garantia do servidor público estável, portanto na 
hipótese de extinção ou declaração de desnecessidade do cargo do qual o mesmo é 
titular, haverá a obrigatoriedade de preservação do vínculo por ele mantido com a 
Administração Pública, pois, o afastamento do servidor em disponibilidade é 
transitório, precário, ainda que por prazo indeterminado. 

 
Ratificando o entendimento acima, é oportuno colacionarmos as 

seguintes jurisprudências: 
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS 
 
“Constitucional e administrativo. Duplo Grau de Jurisdição e 

Apelação Cível. Servidor público municipal colocado em disponibilidade 
remunerada. Pagamento de vencimento proporcional ao tempo de serviço, em 
patamar inferior ao salário mínimo vigente. Impossibilidade. Art. 7°, IV, da CF. 1. 
A colocação do servidor público municipal em disponibilidade remunerada, 
conquanto afeita a discricionariedade do chefe do Poder Executivo local, deve 
observar, quando da fixação do valor dos proventos, o que determina o artigo o 
art. 7°, IV da Carta Magna e não o preceito do art. 41, § 3° do mesmo diploma, posto 
configurar-se cláusula pétrea, intangível por posterior reforma constitucional. 
Remessa necessária e recurso apelatório conhecidos e improvidos. Sentença 
confirmada in totum”. (Recurso n.° 6273-9/195 – Duplo Grau de Jurisdição, Rel. Des. 
Geraldo Deusimar Alencar, 3ª Câmara Cível, DJ 13277 de 12/04/2000). 

 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL 
 
Ementa: Administrativo. Servidor Público. Disponibilidade 

remunerada. Extinto ou declarado desnecessário pela administração o cargo público, 
o servidor efetivo deve ser aproveitado em outro cargo, com função equivalente, ou 
colocado em disponibilidade remunerada, os vencimentos, porém, serão 
proporcionais ao tempo de serviço, até futuro reaproveitamento em cargo 
equivalente, na forma do art. 41, § 3°, da CF (Redação da EC 19/98), e segundo 
previsão da legislação local (art. 64 da LOM e 29 da Lei do RJU). Recurso voluntário 
provido. Sentença confirmada, no mais, em reexame necessário. (Apelação e 
Reexame Necessário Nº 70002249019, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Luiz Ari Azambuja Ramos, Julgado em 10/05/2001) 

 
Esclarecedora é a decisão desta Corte de Contas: 
 
RC n.° 107/99 – [...] A colocação de servidor público municipal 

em disponibilidade depende de regulamentação por parte do Chefe do Executivo, 
observando-se que: a) só se aplica a servidor estável; b) dá-se nos casos da extinção 
do cargo, por lei, ou de declaração de sua desnecessidade por ato administrativo 
devidamente amparado por lei; c) a remuneração paga durante a disponibilidade  é 
proporcional ao tempo de serviço; d) o servidor só permanecerá em disponibilidade 
até poder ser, adequadamente, aproveitado em outro cargo [...] 
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Por força da expressa disposição constitucional, a remuneração é 

proporcional ao tempo de serviço, conforme redação do art. 41, § 3° da Constituição 
Federal. Para o cálculo da mesma é obrigatório observar que a remuneração não 
poderá ser inferior ao salário mínimo, bem como para a fixação dos proventos, 
conforme determina o artigo 7°, IV da Carta Magna. 

 
Com base na decisão do STF – 2° T – Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário n.° 369.010-8 – São Paulo – Rel. Min. Joaquim Barbosa, publicado no 
Diário de Justiça de 16/06/2006, a incidência do complemento salarial para efeito 
da composição dos vencimentos deve ocorrer a partir do momento que a 
remuneração total do servidor não atingir o salário mínimo. Tal raciocínio tem 
como princípio o inciso IV do artigo 7° c/c § 2° do artigo 39 da Constituição Federal, 
referem-se ao total da remuneração do servidor e não apenas ao vencimento base. 

 
Diante do exposto, 
 
RESOLVE 

 
o Tribunal de Contas dos Municípios, pelos membros 

integrantes de seu Colegiado, manifestar ao Consulente o entendimento de que a 
remuneração de servidor colocado em disponibilidade, até seu aproveitamento em 
cargo cuja função seja equivalente à do cargo anteriormente ocupado, será 
proporcional ao tempo de serviços por ele prestado, mas se a soma das parcelas 
remuneratórias não atingir o salário mínimo, após a incidência da fração cabível, 
dever-se incluir o complemento salarial, em observância ao art. 7º, inciso IV, da 
Constituição Federal.  
 
 À Superintendência de Secretaria, para as providências. 
 
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, aos 24/01/2007. 
 

     , Presidente 
  

      , Relatora 
 
      , Conselheiro 
 
      , Conselheiro 
 
      , Conselheiro 
 
      , Conselheiro 
 
      , Conselheiro 
 

Fui presente        , Procurador Geral de Contas  
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