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RESOLUÇÃO RC N.º 004/2004 

 
    

Ementa: Consulta acerca da possibilidade 

de fazer acesso a cargo em comissão por 

qualificação profissional. Possibilidade,   

desde que observado art. 37 da 

Constituição da República,  para que possa 

ser promovido, deverá primeiramente 

consultar o Estatuto dos Servidores 

Municipais e verificar os requisitos à serem 

cumpridos quando for deflagrado pelo 

chefe do Poder Executivo o processo de 

promoção.  

 

 

VISTOS, expostos e discutidos os presentes autos, de nº 10579/03, 

em que o Sr.José Donizete F. da Silva, Servidor Público do Município de são Miguel do 

Araguaia formula consulta acerca da possibilidade de fazer acesso de cargo em comissão 

por qualificação profissional. O servidor municipal desde 1981, e cumpriu todos os 

estágios exigidos pelo regime jurídico do Município, sendo que hoje exerce o cargo de 

Assessor Geral, contudo, por não estar no exercício de seu cargo efetivo, indaga se 

estaria impossibilitado de fazer acesso de cargo na forma supracitada. 

 

A Afocop concluiu seu entendimento afirmando que, ao particular é 

lícito fazer tudo que a lei não proíbe, e, na Administração Pública só é permitido fazer o 

que a lei autoriza, portanto, a resposta dependerá da legislação sobre a matéria. 

 

A Procuradoria Geral de Contas, por sua vez, após profundo estudo 

sobre a matéria, conclui que a promoção deferida a membros da carreira da qual faça 
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parte servidor efetivo que esteja ocupando cargo em comissão pode eventualmente 

beneficiá- lo, contanto que não se degenere   nalguma das formas de provimento derivado 

hostilizadas no âmbito doutrinário- jurisprudencial.  

 

Isto posto, 

 

Resolve 
 

                                O  Tribunal de Contas dos Municípios, pelos membros integrantes 

de seu Colegiado, com base no parecer da Procuradoria Geral de Contas, manifestar à 

ilustre consulente os seguintes entendimentos: 

   

Preliminarmente: a consulta além de visar sobre caso concreto, foi 

formulada por servidor que não possui capacidade postulatória junto ao TCM ( RN 

002/01). Portanto, será respondida em tese. 

 

   No mérito, 

 

Isto posto, em face do entendimento da Procuradoria Geral de 

Contas, a promoção deferida a membros da carreira da qual faça parte servidor efetivo 

ocupando cargo em comissão pode eventualmente beneficiá- lo, contanto que não se 

degenere nalguma das formas de provimento derivado hostilizadas no âmbito doutrinário- 

jurisprudencial. 

 
À Superintendência de Secretaria para as providências. 

 
 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, aos 
11/02/2004. 
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, Presidente. 
 
 
, Conselheiro.  
 
 
, Conselheiro.  

 
 

, Conselheiro.  
 
 

, Conselheiro. 
 
 

, Conselheiro.  
 
 
, Conselheira.  

 
Fui presente     , Procurador Geral de Contas 


