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ACÓRDÃO AC-CON Nº 00003/2014 - TCMGO - PLENO 

Processo n°  21000/2013 

Município Rio Verde 

Órgão Prefeitura Municipal 

Assunto Consulta – computação de tempo prévio em outra unidade da Federação – 
natureza do vínculo na origem 

Referência 2013 

Responsável Juraci Martins de Oliveira 

CPF nº 018.038.241-15 

Relator Conselheiro Substituto Irany Júnior 

JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL DE CONTAS. CONSULTA. 1. PRINCÍPIO DA 
RESERVA LEGAL. APLICABILIDADE À MATÉRIA. 2. ADICIONAL POR TEMPO 
DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). DISPOSITIVO LEGAL ABRANGENTE. 
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 3. NATUREZA DO VÍNCULO DE ORIGEM. 4. 
ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE RIO VERDE. ART. 141. 
INEXISTÊNCIA DE CONFLITO COM O ART. 138. 5. ACÓRDÃO AC-CON 
Nº11/2013. APLICAÇÃO À HIPOTESE. 6. DETERMINAÇÕES. 

1. A remuneração de servidores públicos, incluindo a concessão de vantagens, é 
matéria sobre a qual incide a estrita reserva de lei. 

2. Se o dispositivo legal do Estatuto dos Servidores Municipais não estabelece 
restrições à natureza do serviço público prestado a outro Ente Federativo, não 
pode o intérprete fazê-lo, sob pena de ferimento ao princípio da reserva legal. 

3. A menção genérica, no dispositivo legal, à expresão “tempo de serviço público” 
autoriza a contagem do tempo no Ente de origem, independentemente da natureza 
do vínculo (efetivo, comissionado, celetista, ou outra hipótese legal considerada 
como serviço público). 

4. Não há conflito na interpretação do artigo 141 com o art. 138, ambos do 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rio Verde, eis que o primeiro 
apenas impede, a servidor comissionado municipal, concessão de vantagens 
próprias de cargo efetivo. 

5. Conforme decidido no Acórdão AC-CON nº 11/2013, não pode o intérprete 
impor ao servidor obstáculos que a lei não estabeleceu. 

6. Determinações. 

 Trata-se de consulta formulada pelo Excelentíssimo Senhor Juraci 

Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde, por meio do Ofício nº 190/2013, de 

30/10/2013, no qual suscita esclarecimentos sobre a interpretação do artigo 138 do 

Estatuto dos Servidores do Município de Rio Verde (Lei Municipal nº 3.968/2000), 

nos seguintes termos: 
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1) O Estatuto dos Servidores, ao mencionar genericamente "tempo de serviço público", no seu 
art. 138, autoriza o Município a computar o tempo de serviço público prestado anteriormente 
por servidor em cargo comissionado ou na condição de celetista, para efeito do quinquênio?  

2) Deve-se fazer a interpretação do art. 151 (sic – art. 141) em conjunto com o art. 138, ambos 
do Estatuto dos Servidores, de modo a compatibilizá-lo com a Constituição Federal (técnica da 
interpretação conforme) ou a discriminação do serviço público prestado por servidor na 
condição de comissionado ou celetista teria algum sentido lógico? 

 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acordam os 

Conselheiros integrantes do Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

de Goiás, nos termos do Voto do Relator nº 198/2014-GCSICJ do Conselheiro em 

Substituição Irany de Carvalho Júnior, Relator, para: 

I - CONHECER da presente Consulta, por preencher os pressupostos 

do art. 31, da Lei nº 15.958/2007, outorgando-lhe eficácia normativa geral; 

II - RESPONDER ao Consulente:  

a) Quanto à Questão nº 1: 

1. a menção genérica, no dispositivo legal, ao “tempo de serviço 

público” autoriza a contagem do tempo no Ente de origem, independentemente da 

natureza do vínculo (efetivo, comissionado, celetista, ou outra hipótese legal 

considerada como serviço público); 

2. a inexistência, no Estatuto dos Servidores Municipais, de restrições 

à natureza do serviço público prestado a outro Ente Federativo, veda a restrição pelo 

administrador, por ferir o princípio da reserva legal; 

3. a remuneração de servidores públicos, incluindo a concessão de 

vantagens, é matéria sobre a qual incide a estrita reserva de lei; 

4. conforme decidido no Acórdão AC-CON nº 11/2013, não pode o 

intérprete impor ao servidor obstáculos que a lei não estabeleceu; 

b) Quanto à Questão nº 2:  

1. todos os dispositivos legais invocados devem ser interpretados à 

luz da Constituição Federal, não havendo sentido lógico em se discriminar a 

prestação anterior de serviço público na condição de comissionado ou celetista; 
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2. não há conflito na interpretação do artigo 141 com o art. 138, 

ambos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rio Verde, eis que 

aquele apenas impede, a ocupante de cargo comissionado municipal, concessão de 

vantagens próprias de cargo efetivo.; 

III - ENCAMINHAR ao Consulente as cópias deste Acórdão, do 

Relatório e Voto do Relator que o fundamenta, nos termos da Lei nº 15.958/2007 e 

do Regimento Interno; 

IV - DETERMINAR a publicação do Acórdão, nos termos do art. 101, 

da Lei nº 15.958/2007, para que surta os efeitos legais necessários; 

V - DETERMINAR que, depois de cumpridas as demais formalidades 

de praxe, sejam os presentes autos arquivados. 

 À Superintendência de Secretaria para as providências cabíveis. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

em Goiânia, 16/04/2014. 

Conselheiro Honor Cruvinel de Oliveira 
Presidente 

Votantes: 

Irany de Carvalho Júnior  
Conselheiro em substituição  

(Relator) 
 

Sebastião Monteiro Francisco José Ramos 
Conselheiro Conselheiro 

Nilo Resende Daniel Goulart 
Conselheiro Conselheiro 

Presente: José Gustavo Athayde, Ministério Público de Contas 
 

 


