
Estado de Goiás

_.ii'_ i������� ����� dos Municípios

ACÓRDÃO-AC CON- N° - TCMIGO - TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

00003/13
Processo:12896/11

Fls.:

Processo nO:

Município:

Assunto:

Órgão:
Consulente :

CPF nO:

Relator:

12896/11

CORUMBÁ DE GOIÁS

Consulta

Prefeitura Municipal

Emílio de Paiva Jacinto

835.959.611-53

Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo

EMENTA: CONSULTA. Conhecimento. Aplicação do 9 3° do

art. 32 da Lei Municipal nO 795/90 (Estatuto dos Servidores

Públicos de Corumbá de Goiás). Dispositivo normativo

estabelece regra excepcional de substituição aplicável para

os casos de servidor ocupante de cargo de direção e chefia

acumular as atribuições de outro cargo de direção e chefia

que esteja vago. Inconstitucionalidades (art.37, 11 e XVI da

CF/88) da expressão "nomeado" que, por ser forma de

provimento de cargo público, implica em acumulação

inconstitucional de cargos públicos, e da expressão

"percebendo o vencimento de que é titular mais metade do

acumulado" por também implicar em acumulação de cargos

públicos. Nega-se aplicação às expressões tidas por

inconstitucionais e reconhece-se a validade dos demais

termos do referido 93°. Substituição atípica, pois destina-se a

cargo em vacância e sem determinação de prazo, porém

provisoriamente. Aplicável aos servidores regidos pelo

Estatuto dos Servidores Públicos de Corumbá de Goiás que,

segundo seu art. 2°, inc. I, são os servidores investidos em

cargos efetivos e em cargos em comissão. Para a

remuneração da substituição excepcional do 93° aplica-se o

disposto no 92°, do mesmo art. 32. Determinações.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos que versam sobre

Consulta encaminhada pelo Sr. EMíLIO DE PAIVA JACINTO, Prefeito Municipal de

CORUMBÁ DE GOIÁS (Gestão 2009-2012), requerendo o pronunciamento deste

Tribunal quanto à aplicação do 9 3° do art. 32 da Lei Municipal nO 795/90 (Estatu o

dos Servidores Públicos de Corumbá de Goiás), que trata de regra excepcional de

substituição, tendo em vista possível ofensa ao inc. XVI do art. 37, da CF 88,

veda a acumulação remunerada de cargos públicos.

Considerando a Proposta de Decisão nO 0002/2013J-ABMOA:J�da

pelo Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo; �
/ ,-

Considera tudo ais q�OS autos consta.
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Estado de Goiás

Tribunal de Contas dos Municípios Fls.:
TRIBUNAL PLENO '--- ---J

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do

Estado de Goiás, reunidos em Sessão Técnico-Administrativa, tendo em vista o

disposto no artigo 31 da Lei Orgânica deste TCM/GO, nos autos do Processo nO

12896/11 :

Processo:12896/11

1. CONHECER da presente Consulta;

2. MANIFESTAR ao consulente o seguinte entendimento:

QUESTÃO 18 - A expressão "cumulativamente", constante do 93° do art. 32 da Lei

Municipal nO 795/90, não afronta o inciso XVI do art. 37 da CF/88, uma vez que o fato

de um servidor titular de cargo de direção ou chefia, seja ele efetivo ou comissionado,

ser designado (e não nomeado) para substituir outro servidor titular também de cargo

de direção ou chefia, e assim acumular duas funções da mesma natureza, não viola o

proibição de acumular cargos públicos, uma vez que a substituição não é forma de

provimento de cargo público. No entanto, deve ser negado efeito ao termo "nomeado"

constante do texto do mencionado 93°, porque a nomeação é forma de provimento,

implicando em acumulação inconstitucional de cargos públicos;

QUESTÃO 28 - São destinatários do 9 3°, do art. 32, da Lei Municipal nO 795/90, o

titular de cargo de direção ou chefia, seja ele o servidor pertencente ao quadro de

provimento efetivo que titulariza cargo comissionado de direção ou chefia (excluído o

de assessoramento), ou ainda o servidor titular de cargo comissionado de direção ou

chefia (excluído o de assessoramento) que não tenha outro vínculo com o órgão;

QUESTÃO 38 - Impossível, por inconstitucional, a expressão constante da parte final

e do 9 3° do art. 32 da Lei Municipal nO 795/90, "percebendo o vencimento de que é

titular mais metade do acumulado", pena de caracterização de indevida acumulação
o"

Je�unerada; na lacuna quanto à remuneração do servidor no caso excepcional (93°)

C/'/ aplica-se a regra geral do 92°, do art. 32 da Lei Municipal nO 795/90;

QUESTÃO 48 - Afastando-se as expressões tidas por inconstitucionais, às

nega a aplicação, o 93° do art. 32 do Estatuto dos Funcionários Públicos

Município de Corumbá de Goiás pode ser aplicado desde que envolva servid r regido!

pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Corumbá de Goiás,

que ocupe cargo de direção ou chefia, para substituição em cargo de mesma

natureza, que esteja vago, cujo ato para substituição seja na forma de ção,

que a acumulação seja ap n atribuiço��' jamais de remurferações;

. �2" ,3216.6261 . CEP, 7405jj"..tOI�. . wwwtom.,o.,,,,,.



4. DETERMINAR a publicação do Acórdão, nos termos do artigo 101 da Lei nO

15.958/2007, para que surta os efeitos legais necessários;

5. DETERMINAR que, após cumpridas as demais formalidades, sejam os presentes

autos arquivados.

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, aos

•
Presidente Conselheira Maria

20 FEV 2üB

e esa Fernandes.G r�\

(virmOrldeS ��rUVinel
Conselheiro

ancisco José Ra�os
Conselheiro

e

H Cruvinel de Oliveira

COIl elheiro
"

/ <::--
, -------

.-<'�6ã;Monteiro Guimarães FO
Conselheiro

Relator:

Conselhei

Fui presente:
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Cuida-se de Consulta encaminhada por Emílio de Paiva Jacinto, Prefeito

C".
, Municipal de Corumbá de Goiás (Gestão 2009-2012), requerendo o pronunciamento

deste Tribunal quanto à constitucionalidade e a aplicação do 9 3° do art. 32 a

Municipal nO 795/90 (do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Muni ípio de

Corumbá de Goiás) frente às disposições previstas no art. 37, 11 e XVI, da CF 88

as alterações dadas pela EC 19/98 e posteriores). Transcreve-se a seguir o referido

93° do art. 32 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Municíp' umbá

de Goiás:

Processo nO:

Município:

Assunto:

Órgão:
Consulente :

CPF nO:

Relator:

Estado de Goiás

Tribunal de Contas dos Municípios

Gabinete do Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo

Processo:12896/11

Fls.:

PROPOSTA DE DECISÃO N° 0002/2013 - GABMOA

12896/11

CORUMBÁ DE GOIÁS
Consulta

Prefeitura Municipal

Emílio de Paiva Jacinto

835.959.611-53

Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo

J

EMENTA: CONSULTA. Conhecimento. Aplicação do 9 3° do

art. 32 da Lei Municipal nO 795/90 (Estatuto dos Servidores

Públicos de Corumbá de Goiás). Dispositivo normativo

estabelece regra excepcional de substituição aplicável para os

casos de servidor ocupante de cargo de direção e chefia

acumular as atribuições de outro cargo de direção e chefia que

esteja vago. Inconstitucionalidades (art. 37, 11 e XVI da CF/88) da

expressão "nomeado" que, por ser forma de provimento de cargo

público, implica em acumulação inconstitucional de cargos

públicos, e da expressão "percebendo o vencimento de que é

titular mais metade do acumulado" por também implicar em

acumulação de cargos públicos. Nega-se aplicação às

expressões tidas por inconstitucionais e reconhece-se a validade

dos demais termos do referido 93°. Substituição atípica, pois

destina-se a cargo em vacância e sem determinação de prazo.

Aplicável aos servidores regidos pelo Estatuto dos Servidores

Públicos de Corumbá de Goiás que, segundo seu art. 2°, inc. I,

são os servidores investidos em cargos efetivos e em cargos em

comissão. Para a remuneração da substituição excepcional do

93° aplica-se o disposto no 92°, do mesmo art. 32.

Determinações.

I - RELATÓRIO

r
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Fls.:

Processo nO:

Município:

Assunto:

Órgão:
Consulente :

CPF nO:

Relator:

PROPOSTA DE DECISÃO N° 0002/2013 - GABMOA

12896/11

CORUMBÁ DE GOIÁS

Consulta

Prefeitura Municipal

Emílio de Paiva Jacinto

836.959.611-53

Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo

EMENTA: CONSULTA. Conhecimento. Aplicação do 9 3° do

art. 32 da Lei Municipal nO 795/90 (Estatuto dos Servidores

Públicos de Corumbá de Goiás). Dispositivo normativo

estabelece regra excepcional de substituição aplicável para os

casos de servidor ocupante de cargo de direção e chefia

acumular as atribuições de outro cargo de direção e chefia que

esteja vago. Inconstitucionalidades (art.37, 11 e XVI da CF/88) da

expressão "nomeado" que, por ser forma de provimento de cargo

público, implica em acumulação inconstitucional de cargos

públicos, e da expressão "percebendo o vencimento de que é

titular mais metade do acumulado" por também implicar em

acumulação de cargos públicos. Nega-se aplicação às

expressões tidas por inconstitucionais e reconhece-se a validade

dos demais termos do referido 93°. Substituição atípica, pois

destina-se a cargo em vacância e sem determinação de prazo.

Aplicável aos servidores regidos pelo Estatuto dos Servidores

Públicos de Corumbá de Goiás que, segundo seu art. 2°, inc. I,

são os servidores investidos em cargos efetivos e em cargos em

comissão. Para a remuneração da substituição excepcional do

93° aplica-se o disposto no 92°, do mesmo art. 32.

Determinações.

I - RELATÓRIO

Cuida-se de Consulta encaminhada por Emílio de Paiva Jacinto, Prefeito

Municipal de Corumbá de Goiás (Gestão 2009-2012), requerendo o pronunciam

deste Tribunal quanto à constitucionalidade e a aplicação do 9 3° do art. 32

Municipal nO 795/90 (do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Municí

Corumbá de Goiás) frente às disposições previstas no art. 37, 11 e XVI, da CF/8

as alterações dadas pela EC 19/98 e posteriores). Transcreve-se a seguir o referido

93° do art. 32 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Corumbá

de Goiás: �. r- fJ

<
-
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Processo:12896/11

Fls.:

Art. 32 - A substituição será automática ou dependerá de ato da administração.

� 1° - A substituição será gratuita, salvo se exceder a 30 (trinta), caso em que

passa a ser remunerada.

� 2° - No caso de substituição remunerada, o substituto perceberá o vencimento do

cargo em que se der a substituição, salvo se optar pelo de seu cargo.

� 3° - Em caso excepcional, atendida a conveniência da Administração, o titular do

cargo de direção ou chefia poderá ser nomeado ou designado, cumulativamente,

como substituto, para outro cargo da mesma natureza, até que se verifique a

nomeação ou designação do titular, percebendo o vencimento de que é titular mais

metade do acumulado.

Os questionamentos do Consulente são:

1° - se a expressão " ... cumulativamente ... " verificada no 9 3° do art. 32, da norma

municipal, não afronta o art. 37, XVI da CF/88, se relaciona a acumulação de cargos

ou cargo e função?

2° - se na hipótese de " ... cargo de direção ou chefia poderá ser nomeado ou

designado, cumulativamente, como substituto ... " servidores efetivos ou a norma se

aplica também a comissionados que exercem cargo de direção e chefia declarados

em lei de livre nomeação e exoneração, consoante art. 37, 11 da CF/88?

3° - se a percepção por servidor substituto nos casos do item anterior de " ...

vencimento de que é titular mais a metade do acumulado ... ", não acarreta

acumulação remunerada indevida?

4° - Por fim, se a substituição prevista no art. 32, 9 3° da Lei Municipal de 01 de junho

de 1990 pode ser aplicada a situações de substituição que podem ocorrer no âmbito

da administração de Corumbá de Goiás?

Por meio do Despacho nO 165/2011 (fI. 64) os autos foram remetidos à

Divisão de Documentação e Biblioteca para que a mesma informasse sobre a

existência de Resoluções de Consultas relacionadas ao assunto questionado.

Em atendimento à solicitação, foi apresentada a Resolução Consulta nO

37/94 (fls. 65/68), referente ao município de Anápolis, que na "Pergunta 2.a",

questiona este TCM acerca de acúmulo de gratificação quando em substituição, no

entanto, por ser outro município, e a todas as questões daquele município versar

primordialmente sobre acúmulo de gratificações, aquela resposta não atende o � b' o

desta presente consulta, que trata de interpretação de Estatuto Municipal e qu ve a

sobre acúmulo de cargos públicos, portanto, cabe conhecê-Ia. !
'�

1.1 MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE ATOS DE PESSOAL

A Secretaria de Atos de Pessoal, por meio do Certificado nO 209 /11

r/"
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(fls. 46/51), assim manifestou:

a) a expressão "cumulativamente", constante do S3° do art. 32 da Lei

Municipal n° 795/90 não afronta o inciso XVI do art. 37 da CF/88, uma vez

que o fato de um servidor titular de cargo de direção ou chefia, seja ele

efetivo ou comissionado, ser designado para substituir outro servidor titular

também de cargo de direção ou chefia, e assim acumular duas funções da

mesma natureza, não viola o proibição de acumular cargos públicos, uma

vez que a substituição não é forma de provimento de cargo público;

b) a designação para substituição remunerada deve ser dar estritamente nos

ternos da lei municipal, de modo que, não havendo previsão em contrário,

podem substituir o titular de cargo de direção ou chefia tanto os servidores

pertencentes ao quadro de provimento efetivo quanto os comissionados;

c) não há que se falar em acumulação remunerada ilegal de vencimentos pelo

fato de o servidor substituto perceber como retribuição o vencimento de seu

cargo, acrescido da metade do vencimento do cargo que se encontra

substituindo, conforme expresso na parte final do S3° do art. 32 da Lei

Municipal nO 795/90;

d) art. 32, S3°, não está em desacordo com as regras constitucionais

insculpidas no art. 37, /I e XVI CF/88, devendo ser aplicadas na esfera

municipal quando o caso concreto o exigir

1.2 MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

o Ministério Público de Contas divergiu da Secretaria de Atos de Pessoal

quanto ao item 3 e quanto ao 4, apresentou ressalva.

No que se refere ao item 3, a Procuradoria de Contas assim opinou:

f - impossível, por inconstitucional, a previsão constante da parte final do S

3° do dispositivo, no sentido de que o servidor perceba o vencimento do

cargo de que é titular acrescido de metade daquele correspondente ao

cargo em que atue como substituto, pena de caracterização de indevida

acumulação remunerada e ofensa à moralidade.

Quanto ao item 4, o Ministério Público de Contas entendeu que é

necessário conferir ao art. 32 da Lei Municipal nO 795/90 interpretação conforme a

Constituição de 1988, de sorte a permitir sua aplicação ao invés de, afastá-Ia ( ui

nO 347 STF). Entretanto, ponderou que "o instituto em tela somente te guarid

constitucional quando o cargo que se passa a ocupar é hierarquicamente s,uperior a
,

originalmente ocupado".

1.3 MANIFESTAÇÃO DO GRUPO TÉCNICO

Em razão da divergência verificada no Certificado da Secretaria de Atos de

Pessoal (fls. 46/51) e no parecerpnistério Público de Contas (fls. 54/6 esta

RUA 68 N. o 727 - CENTRO - FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 - GOIÂNIA - GO.
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Fls.:

relatoria, através do Despacho nO 62/2012 (fls.70/72) encaminhou o presente ao

Grupo Técnico para manifestação nos termos da RA 56/10.

O Grupo Técnico manifestou-se em concordância com a Secretaria de Atos

de Pessoal, respondendo às questões nos mesmos termos utilizados pela Secretaria

de Atos de Pessoal.

É o Relatório.

11 - FUNDAMENTAÇÃO

11.1 - Do juízo de admissibilidade

A consulta deve ser conhecida posto que preenche os requisitos de

admissibilidade constantes do art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal. O consulente é

Prefeito do Município de Corumbá de Goiás sendo uma das autoridades autorizadas a

formular consulta ao TCM nos termos do inc. I do art. 31 da Lei Orgânica do TCM, a

matéria questionada é de competência do TCM na medida em que versa sobre

acumulação e remuneração de cargos públicos e foi perfeitamente identificado o

dispositivo legal que necessita ser interpretado. Além disso, a consulta foi instruída

com o parecer do órgão de assistência jurídica da autoridade consulente (fls. 09/14).

11.2 - Do mérito

11.2.1 - Dos parâmetros preliminares

Antes de procedermos propriamente às respostas das questões

formuladas, importa trazer à baila algumas informações e conceitos úteis à matéria

consultada.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios d

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao

seguinte:

( ... )

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto uando

houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto o

inciso XI:

a) a de dois ca7fessor;

RUA 68 N. 0727 - CENTRO - FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 - GOIÂNIA 7GO. - .tem. o. o .br
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Fls.:

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com

profissões regulamentadas;

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange

autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas

subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;

Importa notar que a "acumulação de cargos" não se confunde com a

"substituição". Na acumulação ocorre o provimento de dois cargos por um mesmo

servidor, que fica com a titularidade e o exercício concomitante de ambos os cargos,

enquanto na substituição não ocorre o provimento do cargo objeto da substituição,

podendo o servidor ter o exercício concomitante dos dois cargos ou apenas do cargo

objeto da substituição. Neste último caso, a substituição envolve o afastamento de um

servidor do exercício das atribuições de seu cargo para passar a exercer as

atribuições de outro cargo que teve seu titular temporariamente afastado.

Considerando isso, cabe interpretar a regra geral estabelecida no 91° do

art. 32 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Corumbá de

Goiás, in verbis:

Art. 32 - A substituição será automática ou dependerá de ato da administração.

� 1° - A substituição será gratuita, salvo se exceder a 30 (trinta), caso em que

passa a ser remunerada.

Nota-se que a regra geral da substituição contida no 91°, acima transcrito,

não dispôs expressamente que ocorrerá a acumulação de atribuições. Quando o

legislador quer que na substituição ocorra a acumulação de atribuições, dispõe

expressamente nesse sentido, como ocorre na regra excepcional do 93°, do mesmo

artigo da mesma lei:

� 3° - Em caso excepcional, atendida a conveniência da Administração, o titular

cargo de direção ou chefia poderá ser nomeado ou designado, cumulativame e

como substituto, para outro cargo da mesma natureza, até que se verifiq e

nomeação ou designação do titular, percebendo o vencimento de que é titular. m

metade do acumulado.

Também a regra federal dispôs expressamente acerca da acumulação'de

atribuições nas substituições. Veja-se o caso da Lei Federal nO 8.112/90:

Art. 38. Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os

ocupantes de cargo de Natureza Especial terão substitutos indicados . ento.

interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máxi o do

órgão ou entidade. (Redação dada pela Lei nO 9.527, de 10.12.97)

J
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S 1º O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do
cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de

Natureza Especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do

titular e na vacância do cargo, hipóteses em que deverá optar pela remuneração de

um deles durante o respectivo período. (Redação dada pela Lei nO 9.527, de

10.12.97)

9 2º O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de

direção ou chefia ou de cargo de Natureza Especial, nos casos dos afastamentos

ou impedimentos legais do titular, superiores a trinta dias consecutivos, paga na

proporção dos dias de efetiva substituição, que excederem o referido período.

(Redação dada pela Lei n° 9.527, de 10.12.97)

Portanto, poderíamos chegar à conclusão de que a acumulação de

atribuições nas substituições somente ocorre quando expressamente previsto em lei,

não fosse a expressão "a substituição será gratuita" (91°, art.32, Lei Municipal nO

795/90), posto que esta gratuidade se refere ao exercício do cargo objeto da

substituição sem a correspondente remuneração por este trabalho, o que nos leva a

deduzir que o servidor acumula as atribuições de ambos os cargos, sendo

remunerado apenas pelo exercício do cargo de que é titular; entender diferente disso

seria admitir que o servidor fica sem nenhuma remuneração, o que é vedado pelo art.

3° da Lei Municipal nO 795/90: "É vedado o exercício gratuito de cargos públicos". Este

também foi o entendimento do MPjTCM, em seu Parecer nO 7559/11 :

"De fato, tem-se que ao substituir o titular de um cargo por período de até 30 dias o

substituto o faz a título gratuito, isto é, nada acresce-lhe financeíramente a nova

situação. Acumula dúplice função, exercendo tanto o cargo que costumeira e

primitivamente ocupa quanto aquele em que atua como substituto, percebendo,

contudo, apenas os vencímentos daquele."

A mesma conclusão quanto a possibilidade de acumulação de atribuições

nos primeiros 30 dias de substituição não se mantém para os dias que superam o

dias, como estabelecido no 92°, art. 32, Lei Municipal nO 795/90:

/Art. 32 - ( ... ) ,I

92° - No caso de substituição remunerada, o substituto perceberá o vetci.me...
cargo em que se der a substituição, salvo se optar pelo o de seu cargo. L

No caso de a substituição se prolongar para mais de 30 dias, já não exis e

I
a gratuidade, assim, neste caso, para que haja a cumulatividade se faz necessária; a

expressa disposição legal, o que não existe no texto do citado 92°. Portanto, após 30

dias de substituição o servidO;bstituto passa a exercer eXClusiva� as
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atribuições do cargo objeto da substituição. Esta também foi a conclusão do MPjTCM,

no Parecer nO 7559/11 :

" b) decorridos 31 dias da substituição, o substituto deixará de exercer o cargo primitivo e

passará a desempenhar exclusivamente as atribuições do cargo em que atua em

substituição, passando a fazer jus apenas à retribuição pelo exercício deste, pagos na

proporção dos dias de efetiva substituição que excederem o período mencionado no item

anterior."

Ressalte-se que, na regra geral, o servidor substituto não acumula

remuneração, percebendo a remuneração do cargo de que é titular nos primeiros 30

dias da substituição e optando pela remuneração de um dos dois cargos no período

subsequente.

Porquanto a regra geral da substituição não admite a acumulação de

remuneração de cargos públicos, a regra excepcional do no 93°, do art. 32, do

Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Corumbá de Goiás, a

admite:

� 3D - Em caso excepcional, atendida a conveniência da Administração, o titular do

cargo de direção ou chefia poderá ser nomeado ou designado, cumulativamente,

como substituto, para outro cargo da mesma natureza, até que se verifique a

nomeação ou designação do titular, percebendo o vencimento de que é titular

mais metade do acumulado.

Antes, porém, de analisar se tal prevlsao viola a Constituição Federal,

importa notar outras características da regra excepcional. Primeiro a mais evidente: a

regra excepcional somente se aplica ao titular de cargo de direção ou chefia (não

englobou o assessoramento). Neste aspecto se assemelha à regra das esferas

federal e estadual. Digo apenas se assemelha porque a regra municipal é mais

restritiva, pois não apenas exige que o substituído seja titular de cargo de direção e

chefia, (regras federal e estadual) como exige expressamente

substituto também o seja. Veja a regra federal (Lei nO 8112/90):

Art. 38. Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou

ocupantes de cargo de Natureza Especial terão substitutos indicados n imen

interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo db

órgão ou entidade.

Veja também a Lei Estadual nO 10.460/88 - Estatuto dos Servidores do

Estado de Goiás:

(�
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Art. 21 - Só haverá substituição no impedimento legal e temporário de ocupante de

cargo em comissão de direção e de função por encargos de Chefia.

Outra característica da regra excepcional municipal digna de nota é a

expressão "nomeado":

� 3° - Em caso excepcional, atendida a conveniência da Administração, o titular do

cargo de direção ou chefia poderá ser nomeado ou designado, cumulativamente,

como substituto, para outro cargo da mesma natureza, até que se verifique a

nomeação ou designação do titular, percebendo o vencimento de que é titular mais

metade do acumulado.

Acerca da nomeação é necessário evidenciar que o Estatuto dos

Funcionários Públicos Civis do Município de Corumbá de Goiás contém expressa

disposição que se aplica à nomeação referida nesta regra excepcional. Inicialmente,

leia-se o disposto no inc. I, do art. 5°: "Os cargos públicos serão providos por

nomeação". Em seguida o inc. IV , parágrafo único, do art. 6°, estabelece o seguinte:

Art. 6° - ...

Parágrafo único - o decreto de provimento deverá conter, necessariamente, as

seguintes indicações, sob a pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem

der posse:

I - a determinação do cargo vago e demais elementos de identificação;

11 - o caráter efetivo ou comissionado da investidura;

111 - a indicação do nível de vencimento;

IV - a indicação de que o exercício do cargo far-se-á cumulativamente com o de

outro cargo público, quando for o caso.

Veja-se que, combinando o 93° do art. 32 (que menciona a expressão

"nomeado") com o inc. IV do parágrafo único do art. 6° (que usa a expressão

"provimento"), ambos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de

Corumbá de Goiás, fica evidenciado que, para a lei municipal, a "substituição" do

referido 93° contempla uma forma de provimento, ressaltando que a situação a que

alude a expressão "quando for o caso" contida no inc. IV do art. 6°, é justamente a

situação prevista no 93° sob análise. Reforça esta tese o fato de estarem pre�es

os outros elementos exigidos para a validade do decreto de provimento: o carg tf

vago, o caráter da investidura ser do tipo comissionado (cargo de direção ou yhe ),

a remuneração ser de 50% do vencimento do cargo. ( i

Portanto, a expressão "nomeado", constante do 93° do art. 32 do Estatuto

dos Funcionários Públicos Civis do Município de Corumbá de Goiás deve ser tida por

inconstitucional por estabelecer um provimento de cargo público, com cumulação

remunerada, fora das exceções previstas no inc. XVI, art. 37 da CF.

,�
<...
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Ainda outra característica da regra excepcional municipal digna de nota diz

respeito à vacância do cargo objeto da substituição, isto é, na regra municipal o cargo

objeto da substituição deve estar vago. Também aqui temos um forte aspecto

restritivo da norma municipal:

� 3° - Em caso excepcional, atendida a conveniência da Administração, o titular do

cargo de direção ou chefia poderá ser nomeado ou designado, cumulativamente,

como substituto, para outro cargo da mesma natureza, até que se verifique a

nomeação ou designação do titular, percebendo o vencimento de que é titular

mais metade do acumulado.

A norma estadual é justamente inversa da municipal, somente admite

substituição de cargo para cargo ocupado:

Art. 21 - Só haverá substituição no impedimento legal e temporário de ocupante de

cargo em comissão de direção e de função por encargos de Chefia. (Lei nO

10460/88)

A norma federal é mais abrangente, contempla ambas as situações

(ocupado ou vago):

Art. 38 - ( ... ) 9 1º - O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem

prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e

os de Natureza Especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou

regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipóteses em que deverá optar

pela remuneração de um deles durante o respectivo período. (Lei n° 8112/90)

Cumpre notar que a designação de substituição para cargo que esteja

vago, a rigor, não se trataria de substituição. A expressão "até que se verifique a

nomeação ou designação do titular", contida no 93°, sob exame, denota que o cargo

objeto da substituição está vago, portanto ausente um requisito essencial da

substituição (dois polos: substituto e substituído). No entanto, é razoável admitir-se

essa possibilidade, especialmente que está prevista em lei e a própria União a admite.

Por fim, outro aspecto relevante a ser observado é a periodicida

substituição. A expressão "até que", contida no referido 93° denota indeterm'

temporal, assim ausente outro requisito essencial, como afirma o MPjTCM

Parecer nO 7559/11 (fI.57): "Não se pode descurar, é certo, que em se tratando de

substituição, a acumulação, por mais que se estenda, alberga um período delimitado

de tempo. Esta uma característica ínsita ao instituto: a substituição encerra uma

situação transitória; ausente o caráter de temporariedade, descaracter"

substituição", ( ... ), "Assim, é justamente porua transitoriedade - qu lhe con re
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caráter excepcional - que a substituição, em homenagem aos princípios da

continuidade dos serviços e da supremacia do interesse público, se justifica".

Como a substituição estabelecida no 93°, sob análise, a rigor não se trata

de substituição, a questão da transitoriedade da substituição não se aplica

plenamente ao caso em comento. Embora o 93° não estabeleça prazo, deve-se

reconhecer que a situação da substituição ali prevista é provisória. A própria União,

que admite a substituição "na vacância do cargo" objeto da substituição, editou o

OFíCIO-CIRCULAR N° 01/SRH/MP - 28 de janeiro de 2005, em que dispôs o seguinte:

"5. Nos casos de vacância de cargo ou função de direção ou chefia, e de cargo de

Natureza Especial, o substituto, independentemente do período, exercerá

exclusivamente as atribuições do cargo substituído, fazendo jus à retribuição

correspondente, a partir do primeiro dia."

Veja que a União, no caso de vacância do cargo objeto da substituição,

não admitiu acumulação de atribuições e deixou o período de substituição com prazo

indeterminado.

Portanto, a princípio, é possível aceitar a indeterminação do período de

substituição, mas somente no caso de vacância do cargo objeto da substituição, que

é justamente a hipótese estabelecida no 93° do art. 32 do Estatuto dos Funcionários

Públicos Civis do Município de Corumbá de Goiás.

Feita essas reflexões preliminares, importa agora responder as questões

formuladas pelo consulente.

Questão 18 - Se a expressão " ... cumulativamente... " verificada no � 3° do art. 32,

da norma municipal, não afronta o art. 37, XVI da CF/88, se relaciona a

acumulação de cargos ou cargo e função?

A acumulação de atribuições estabelecida no 93° do art. 32 do Esta

Funcionários Públicos Civis do Município de Corumbá de Goiá

independentemente da remuneração, não afronta o art. 37, XVI, da CF,

regular substituição não caracteriza provimento de cargo público. A própria Un ão, no

art. 38, da Lei Federal nO 8112/90, contempla a acumulação de atribuições. Importa,

notar que a substituição realizada por meio de nomeação (que deriva da expressão

"nomeado" contida no citado 93°) viola o comando constitucional do inc. F,
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por se tratar de provimento de cargo nos termos do inc. I, do art. 5° combinado com o

inc. IV , parágrafo único, do art. 6°, ambos da Lei Municipal nO 750/90. Portanto, deve

ser negado efeito ao termo "nomeado" (Súmula nO 347 - STF) constante do texto do

mencionado 93°. Sem embargo, a expressão "designado" do mesmo parágrafo se

mantém válida.

Questão 28 - Se na hipótese de " ... cargo de direção ou chefia poderá ser

nomeado ou designado, cumulativamente, como substituto... " servidores

efetivos ou a norma se aplica também a comissionados que exercem cargo de

direção e chefia declarados em lei de livre nomeação e exoneração, consoante

art. 37, 11 da CF/SS?

O art. 1° da Lei Municipal nO 795/1990, define a abrangência de sua

aplicação dispondo que "esta Lei institui o regime jurídico dos funcionários civis da

Prefeitura Municipal de Corumbá de Goiás", em seguida seu art. 2° define quem é

funcionário: "é a pessoa legalmente investida em cargo público, de provimento efetivo

ou em comissão". Segundo o art. 7° do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do

Município de Corumbá de Goiás há dois tipos de nomeação: em caráter efetivo e em

comissão. Portanto, pode-se afirmar que há dois tipos de cargo públicos previstos no

Estatuto: cargo efetivo e cargo em comissão. Pelo inc. V do art. 37, da CF, os cargos

em comissão "destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e

assessoramento". Portanto, em regra o "cargo de direção ou chefia", mencionado no

referido 93°, é um cargo em comissão que pode ser provido por servidor efetivo ou

não.

A norma municipal quando se refere à nomeação para cargos em comissão

dispõe que a escolha recairá "preferencialmente por funcionário de carreira no órgão"

(art. 7°, inc. li, Lei Municipal nO 795/90). Importa notar, entretanto, que quando

menciona a expressão "titular de cargo de direção ou chefia" não faz distinç o s o

titular é um servidor efetivo nomeado para este cargo ou se é uma pes�'�

vínculo anterior com o órgão. l
Portanto, o 93°, sob análise, tem como destinatário tanto o efetivo ocupando

um cargo comissionado quanto um servidor comissionado que não tenha vínculo

anterior com o órgão, desde que seja titular de cargo de direção ou chefia o,

portanto, o titular de cargo de assessoram�;

("
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Questão 3a - Se a percepção por servidor substituto nos casos do item anterior

de li ... vencimento de que é titular mais a metade do acumulado... ", não acarreta

acumulação remunerada indevida?

Na interpretação da regra geral da substituição instituída pelos ��1° e 2°,

do art. 32, da Lei Municipal nO 795/90, concluiu-se acima que somente ocorre

acumulação de atribuições nos primeiros 30 dias, após esse período o servidor

substituto exercerá exclusivamente as atribuições do cargo objeto da substituição.

Procede-se deste modo por falta de expressa disposição legal para a acumulação.

Diversamente é a situação na regra excepcional do �3° do art. 32 do Estatuto dos

Funcionários Públicos Civis do Município de Corumbá de Goiás, onde a acumulação

permanece mesmo após os 30 dias por haver expressa disposição neste sentido no

mencionado �3°.

Por isso, em sua resposta a este questionamento, a Secretaria de Atos de

Pessoal deste TCM entendeu que deve haver uma contraprestação pecuniária,

compatível e proporcional aos serviços prestados de moda a evitar o locupletamento

da administração pública (ver Certificado nO 2092/11). Diversamente o MPjTCM, no

Parecer nO 7559/11 entendeu que:

"Ademais, a prosperar a forma prevista no mencionado 9 3°, ter-se-ia escancarado

acúmulo de cargos remunerados, hipótese literal e taxativamente vedada pela

Constituição de 1988.

Repare que o entendimento uníssono do Tribunal de Contas da União, do Superior

Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem esta exata dimensão: ao

confirmar o direito de escolha por uma ou outra remuneração nos primeiros 30 dias

de substituição, assim como afirmar o necessário afastamento do substituto de seu

cargo primitivo após o decurso de tal prazo, veda a acumulação remunerada de

cargos.

Neste ponto, saliente-se não assistir razão à Secretaria ao afirmar que a regra

proibitiva de acumulação de cargos, empregos e funções públicos (incisos XVI e

XVII do art. 37 da Carta) refere-se à impossibilidade de dúplice "provimento". Para

além de ser nenhuma a fundamentação da assertiva, a distinção tem por resultado

a burla da norma constitucional. É dizer: a prosperar tal entendimento, basta e os

gestores, doravante, nomeiem em substituição para que o texto constituci ai se

esvazie e deixe de ser aplicado, consagrando-se, por absurdo, o triunf o to

administrativo sobre a Constituição da República."

Entendo como o MPjTCM. Acumular duas remunerações, mesmo

delas corresponda à metade do valor atribuído ao cargo, equivale, na prática, ao

acúmulo remunerado de cargos públicos, vedado pela CF, pois teríamos uma forma

disfarçada de provimento de cargo Pú;/,"que estariam present

RUA 68 N. 0727 - CENTRO - FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 - GOIÂNIA - GQ. . .. o. oV.br

F:\Gabinetes\GAB_MAURICIO\MAURICIO\12896 11 corumbá de goiás c09wlía PD 0002 13.docx'
{

os



Estado de Goiás

Tribunal de Contas dos Municípios

Gabinete do Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo

Processo:12896/11

Fls.:

elementos do provimento indicados no parágrafo único do art. 6°, do Estatuto

Municipal:

Art. 6° - ...

Parágrafo único - o decreto de provimento deverá conter, necessariamente, as

seguintes indicações, sob a pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem

der posse:

I - a determinação do cargo vago e demais elementos de identificação;

11 - o caráter efetivo ou comissionado da investidura;

111 - a indicação do nível de vencimento;

IV - a indicação de que o exercício do cargo far-se-á cumulativamente com o de

outro cargo público, quando for o caso.

Acrescente-se a esse rol o prazo indeterminado para o exercício do cargo,

nos termos dispostos no �3°, sob análise.

Deve-se acrescentar ainda a lamentável possibilidade que se abriria ao

desvio de finalidade e lesão ao erário com criação desnecessária de cargos de

direção e chefia para preenchê-los, sem prazo para terminar, por meio da

"substituição" com acúmulo de remuneração.

Portanto, a expressão "percebendo o vencimento de que é titular mais

metade do acumulado" deve ser considerada inconstitucional por violação ao inc. XVI,

art. 37, da CF (Súmula nO 347 - STF). Assim, diante da lacuna quanto a forma de se

remunerar a substituição instituída pelo �3° do art. 32 do Estatuto dos Funcionários

Públicos Civis do Município de Corumbá de Goiás, aplica-se a regra geral, nos termos

estabelecidos no �2°, do mesmo artigo, isto é, cabe ao servidor fazer a opção pela

remuneração de um dos dois cargos.

Questão 48 - Por fim, se a substituição prevista no art. 32, � 3° da Lei Municipal

de 01 de junho de 1990, pode ser aplicada a situações de substituição que

podem ocorrer no âmbito da administração de Corumbá de Goiás?

Esta quarta questão nada mais é do que a síntese das três

anteriores, quer dizer, o consulente quer saber se, após a análise das qu st es

pontuais acerca da cumulatividade de atribuições e de remunerações e da ap icaç

aos servidores comissionados, a norma do �3° do art. 32 do Estatuto

Funcionários Públicos Civis do Município de Corumbá de Goiás pode

efetivamente aplicada. A título de síntese, cabe informar que, na análise e

interpretação do citado �3°, este TCM procurou dar a maior eficácia ao mencionado

dispositivo normativo, posto que, mesmo;mdo-se a aplicação da express es
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tidas por inconstitucionais, a norma ainda permanece com alta eficácia normativa. O

93° do art. 32 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Corumbá

de Goiás é regra aplicada a casos excepcionais, cujos pré-requisitos para a

substituição estão estabelecidos no texto normativo, tais como, que envolva servidor

regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Corumbá de

Goiás, que ocupe cargo de direção ou chefia, para substituição de cargo de mesma

natureza, que esteja vago, cujo ato para substituição seja na forma de designação,

que a acumulação seja apenas de atribuições, jamais de remunerações, e por prazo

indeterminado.

111 - PROPOSTA

Diante do exposto, amparado na fundamentação supra, nos termos do

artigo 85,9 1° da Lei nO 15.958/2007, com redação acrescida pela Lei nO 17.288/2011,

artigo 83 do Regimento Interno, regulamentado pela Resolução Administrativa nO

232/2011, e em conformidade com a Portaria nO 557/2011 que disciplina a aplicação

do inciso IV do artigo 6° da referida Resolução Administrativa nO 232/2011, faço a

seguinte PROPOSTA:

1. CONHECER da presente Consulta;

2. MANIFESTAR ao consulente o seguinte entendimento:

QUESTÃO 18 - A expressão "cumulativamente", constante do 93° do art. 32 da Lei

Municipal nO 795/90, não afronta o inciso XVI do art. 37 da CF/88, uma vez que o fato

de um servidor titular de cargo de direção ou chefia, seja ele efetivo ou comissionado,

ser designado (e não nomeado) para substituir outro servidor titular também de cargo

de direção ou chefia, e assim acumular duas funções da mesma natureza, não vi a

proibição de acumular cargos públicos, uma vez que a substituição não é fo

provimento de cargo público. No entanto, deve ser negado efeito ao termo "n me

constante do texto do mencionado 93°, porque a nomeação é forma de p viment,

implicando em acumulação inconstitucional de cargos públicos;

QUESTÃO 28 - São destinatários do 9 3°, do art. 32, da Lei Municipal nO 795/90, o

titular de cargo de direção ou chefia, seja ele o servidor pertencente ao de

provimento efetivo que titulariza cargo c0;i'hado de direção ou chefia (excluído
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de assessoramento), ou ainda o servidor titular de cargo comissionado de direção ou

chefia (excluído o de assessoramento) que não tenha outro vínculo com o órgão;

QUESTÃO 38 - Impossível, por inconstitucional, a expressão constante da parte final

do 9 3° do art. 32 da Lei Municipal nO 795/90, "percebendo o vencimento de que é

titular mais metade do acumulado", pena de caracterização de indevida acumulação

remunerada; na lacuna quanto à remuneração do servidor no caso excepcional (93°)

aplica-se a regra geral do 92°, do art. 32 da Lei Municipal nO 795/90;

QUESTÃO 48 - Afastando-se as expressões tidas por inconstitucionais, às quais se

nega a aplicação, o 93° do art. 32 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do

Município de Corumbá de Goiás pode ser aplicado desde que envolva servidor regido

pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Corumbá de Goiás,

que ocupe cargo de direção ou chefia, para substituição em cargo de mesma

natureza, que esteja vago, cujo ato para substituição seja na forma de designação,

que a acumulação seja apenas de atribuições, jamais de remunerações;

3. ENCAMINHAR cópias do Acórdão, e Proposta de Decisão que o fundamenta, ao

consulente, ao atual Prefeito Municipal e à Câmara Municipal, para que tenham

conhecimento da resposta nos termos da Lei nO 15.958/2007 e do Regimento Interno;

4. DETERMINAR a publicação do Acórdão, nos termos do artigo 101 da Lei nO

15.958/2007, para que surta os efeitos legais necessários;

5. DETERMINAR que, após cumpridas as demais formalidades, sejam os presentes

autos arquivados.

É a proposta.

Gabinete do Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo, Tribunal de

Contas dos Municípios do Estado de Goiás, aos 14 dias do mês de fevereiro de 2013.
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