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ACÓRDÃO AC – CON N. 00032/2012– TCM/GO – PLENO 

 

Processo n.: 17788/2011 

Órgão: Município de Bom Jesus de Goiás 

Assunto: Consulta 

Consulente: Secretária Municipal de Saúde – Mara Cristina Tavares 

Relator: Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

EMENTA: Agentes Comunitários de Saúde e de 
Combate a Endemias. Art. 39, CF. ADI n. 2135/DF. 
Regimes jurídicos diversos. Transformação. 
Empregos públicos. Cargos públicos vagos.  

Ilegitimidade da consulente. Pertinência temática. 
Conhecimento excepcional Possibilidade de 
contratação de ACE e ACS no regime celetista ou, 
se houver lei local autorizando, no regime 
estatutário, uma vez que tais dispositivos não foram 
alcançados pela medida cautelar proferida na ADIN 
nº 2135, constituindo hipótese de exceção ao 
regime jurídico único adotado para a Administração 
Pública. Impossibilidade de transformação desses 
profissionais do regime celetista para o estatutário. 
A realização de processo seletivo obedece aos 
princípios e regras que se aplicam ao recrutamento 
dos servidores em geral, guardando consonância 
com o princípio do concurso público. 

 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, 

ACORDA o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, 

pelos membros integrantes de seu Colegiado, diante das razões expostas pelo 

Relator na Proposta de Decisão n. 569/12 – GABVJ: 

1. Conhecer da presente Consulta, de modo excepcional, mesmo 

perante a ilegitimidade da Consulente, face a relevância da matéria discutida, vez 
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que foram preenchidos os demais pressupostos previstos no art. 31 da Lei Orgânica 

deste Tribunal e no art. 199 do seu Regimento Interno. 

2. Responder à Consulente, em decorrência do enfrentamento do 

mérito, nos seguintes termos: 

2.1. Afigura-se plenamente possível a coexistência nos quadros 

municipais de servidores que ocupem empregos e cargos públicos de ACE e ACS, 

em caso de superveniência de lei local alterando o regime jurídico de celetista para 

estatutário e transformando empregos públicos em cargos públicos; 

2.2. Inadmissível a transposição desses profissionais do regime 

celetista para o estatutário. Nesse caso, os ACE e ACS pertencentes ao regime 

remanescente ao único permanecerão sob o vínculo celetista, salvo se aprovados 

em concurso público para provimento em cargos efetivos, em obediência ao artigo 

37, inciso II, da Constituição Federal; 

2.3. Em face dos efeitos emanados da medida cautelar proferida 

pelo STF na ADIN nº 2135, restabelecendo, a partir de 02 de setembro de 2007, a 

redação original do art. 39 da CF/88, deverá ser adotado o regime do Estatuto dos 

Servidores do respectivo município como regime jurídico dos ACE e ACS. 

2.4.  O denominado processo seletivo público para os ACE e ACS, 

previsto no § 4º do artigo 198 da Constituição Federal e regulado pela Lei nº 

11.350/2006, apesar de possuir contornos específicos, obedece aos princípios e 

regras que se aplicam ao recrutamento dos servidores em geral, não importando o 

seu nomen juris, guardando consonância com o princípio do concurso público. 

3. Determinar o encaminhamento do Acórdão e da Proposta de 

Decisão que o fundamenta, à Consulente, nos termos da Lei n. 15.958/2007 e do 

Regimento Interno; 
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4. Determinar a publicação do Acórdão, nos termos do artigo 101 

da Lei n. 15.958/2007, para que surta os efeitos legais necessários; 

5. Determinar que se cumpram as demais formalidades de 

praxe. 

À Superintendência de Secretaria, para as providências cabíveis. 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em 

Goiânia, aos  19/12/2012 

 

Cons. Maria Teresa F. Garrido 
Presidente 

Participantes: 

 

Cons. Paulo Ortegal (Cons. Revisor) Cons. Jossivani de Oliveira 

 

Cons. Virmondes Cruvinel Cons. Sebastião Monteiro 

 

Cons. Honor Cruvinel de Oliveira Cons. Francisco José Ramos 

 

Cons. Subst. Vasco C. A. Jambo (Relator, não votante) 

 

Fui presente: Régis Gonçalves Leite, Ministério Público de Contas 
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Processo n.: 17788/11 

Órgão: Município de Bom Jesus de Goiás 

Assunto: Consulta 

Consulente: Secretária Municipal de Saúde – Mara Cristina Tavares 

Relator: Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

 VOTO 

 

Tendo em vista a minuta de acórdão apresentada pelo ilustre Conselheiro Substituto 

Vasco Jambo, apresentamos nosso voto divergente em relação ao item 2.3., na 

forma abaixo, em razão dos efeitos emanados da Medida Cautelar proferida pelo 

STF na ADIN n. 2135, sobre o art. 8º da Lei Federal n. 11.350/06. 

 

2.3. Em face dos efeitos emanados da medida cautelar proferida pelo STF 

na ADIN nº 2135, restabelecendo, a partir de 02 de setembro de 2007, a 

redação original do art. 39 da CF/88, deverá ser adotado o regime do 

Estatuto dos Servidores do respectivo município como regime jurídico dos 

ACE e ACS. 

 

Sala das Sessões, em 19 de dezembro de 2012. 

 

 

 

 

Cons. Paulo Ernani Miranda Ortegal 
Revisor



Estado de Goiás 
Tribunal de Contas dos Municípios Fls. 
Gabinete do Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

RUA 68 N. 727 – CENTRO – FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO 
www.tcm.go.gov.br 

c:\tcm\secretaria\resultado\01400032-12.doc 
                                                                                                                                                             1 

PROPOSTA DE DECISÃO N. 569/12 – GABVJ 

Processo n.: 17788/11 

Órgão: Município de Bom Jesus de Goiás 

Assunto: Consulta 

Consulente: Secretária Municipal de Saúde – Mara Cristina Tavares 

Relator: Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

EMENTA: Agentes Comunitários de Saúde e de 
Combate a Endemias. Art. 39, CF. ADI n. 2135/DF. 
Regimes jurídicos diversos. Transformação. 
Empregos públicos. Cargos públicos vagos.  

Ilegitimidade da consulente. Pertinência temática. 
Conhecimento excepcional Possibilidade de 
contratação de ACE e ACS no regime celetista ou, 
se houver lei local autorizando, no regime 
estatutário, uma vez que tais dispositivos não foram 
alcançados pela medida cautelar proferida na ADIN 
nº 2135, constituindo hipótese de exceção ao 
regime jurídico único adotado para a Administração 
Pública. Impossibilidade de transformação desses 
profissionais do regime celetista para o estatutário. 
A realização de processo seletivo obedece aos 
princípios e regras que se aplicam ao recrutamento 
dos servidores em geral, guardando consonância 
com o princípio do concurso público. 

 

 

1. Versam os presentes autos de Consulta formulada pela 

Secretária Municipal de Saúde de Bom Jesus de Goiás, Sra. Mara Cristina Tavares, 

acerca da situação jurídica dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de 

Combate a Endemias (ACE) ante a concessão da Medida Cautelar na ADI n. 

2135/DF, através da qual o Supremo Tribunal Federal restabeleceu a redação 
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originária do art. 39 da Constituição da República, com os seguintes 

questionamentos (fls. 01/02): 

 

I. “Será possível a mantença de funcionários ocupantes do mesmo cargo, 

regidos sob regime jurídico diverso?” 

II. “Caso contrário, no ato de transformação dos empregos públicos em 

cargos públicos, é possível a manutenção dos atuais ocupantes dos 

empregos, admitidos mediante Processo Seletivo Simplificado?” 

III. “Nos casos de manutenção dos ocupantes dos empregos, nos cargos 

eventualmente transformados, caracteriza ofensa ao artigo 37, II da 

Constituição Federal de 1988?” 

2. A inicial foi instruída com o Parecer Jurídico da Assessoria 

Jurídica da Prefeitura de Bom Jesus de Goiás. 

3. O Conselheiro Paulo Ortegal, utilizando-se do Despacho n. 

818/2011, de 26/08/2011, encaminhou os autos à Divisão de Documentação e 

Biblioteca para manifestação (fls. 07). 

4. A Divisão de Documentação e Biblioteca, através do Despacho n. 

83/2011, informou a existência de duas Resoluções emitidas em resposta às 

Consultas formuladas a este Tribunal a respeito dos Agentes Comunitários de Saúde 

(RC n. 25/10 e 20/07), assim como da Resolução Normativa n. 09/2006 e suas 

alterações, conforme segue (fls. 08/09): 

 

“AC-CON n. 0035/11 – Prefeito Municipal de Itaguaru 

EMENTA: Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à 
Endemias – ACS e ACS. Impossibilidade de contratação temporária – Prazo 
determinado e de se designar servidor efetivo de outro órgão para cobrir falta 
de servidor afastado. Impossibilidade de readaptação em outro cargo. Da 
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forma de destinação de recursos aos integrantes das equipes custeados com 
verba federal. DATA: 14.09.2011 

 

RC n. 025/10 – Prefeitura do Município de Rialma 

EMENTA: Agentes Comunitários de Saúde. O incentivo Adicional é parcela 
extra, que não se destina a pagamento de salários, inclusive décimo terceiro. 
Portaria 648/06. TCM, 30.06.2010 

 

RC n. 020/07 – Arenópolis 

EMENTA: Os aprovados em concurso público realizado pelo Município para o 
Cargo de Agente Comunitário de Saúde, somente poderão ser convocados 
para tomar posse nos respectivos cargos se, depois de realizado o 
aproveitamento dos agentes comunitários de saúde contratados mediante 
anterior processo seletivo público, na forma estabelecida na legislação, ainda 
houver carência de pessoal na composição da equipe do PSF. C.F., art. 198; 
EC. nº 51/06; Lei nº 11.350/06, RN 009/06, 012/06 e 001/97. TCM, 28.03.07 

 

RN N: 009/06 

EMENTA: Estabelece orientações aos municípios goianos para a 
implementação da Emenda Constitucional nº 51/2006 e da Medida Provisória 
nº 297/06, que tratam do aproveitamento e admissão de servidores para as 
funções de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às 
Endemias ACS e ACE. DATA: 20.09.06 NOTA: Alterada pela RN nº 012/06 e 
pela RN nº 001/07 

 

RN N: 012/06 

EMENTA: Altera dispositivos da RN 009/06, que estabeleceu orientações aos 
Municípios goianos para a implementação da EC nº 51/2006 e da MP nº 
297/2006, que tratam do aproveitamento e admissão de servidores para as 
funções de Agente Comunitário de Saúde – ACS e de Agente de Combate às 
Endemias - ACE. Lei nº 11350/06. DATA: 22.11.06 

 

RN N: 001/07 

EMENTA: Altera os arts. 9º, § 4º, 11, parágrafo único e 15 da RN nº 009/06, 
que estabelece orientações aos municípios goianos para a implementação da 
Emenda Constitucional nº 51/2006 e da Medida Provisória nº 297/06, que 
tratam do aproveitamento e admissão de servidores para as funções de 



Estado de Goiás 
Tribunal de Contas dos Municípios Fls. 
Gabinete do Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

RUA 68 N. 727 – CENTRO – FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO 
www.tcm.go.gov.br 

c:\tcm\secretaria\resultado\01400032-12.doc 
                                                                                                                                                             4 

Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias – ACS 
e ACE. DATA: 24.01.07.” 

5. Remetidos os autos à Secretaria de Atos de Pessoal, esta emitiu 

o Certificado nº 3508/11 (fls. 11/15), cujo entendimento será detalhado em tópico 

específico. 

6. A Procuradoria de Contas manifestou seu posicionamento através 

do Parecer nº 6731/11 (fls. 16/22), que também será detalhado mais adiante. 

7. Encaminhados os autos a esta Relatoria, foi proferida a Proposta 

de Decisão nº 66/12, no qual se externou o entendimento, em suma, nos seguintes 

termos: 

É possível a mantença de funcionários regidos por regimes jurídicos diversos: 
celetista e estatutário – em especial os Agentes Comunitários de Saúde e os 
de Combate a Endemias, uma vez que a nova redação dada pela EC n. 19/98 
ao caput do art. 39 da CF encontra-se suspensa, desde agosto de 2007, por 
decisão cautelar do Supremo Tribunal Federal concedida no bojo da ADI n. 
2.135 MC/DF. 

Ante o reportado, embasado nos parágrafos 2º e 3º do artigo 2º da Resolução 
Normativa n. 009/06 do TCM/GO, cosoante com a jurisprudência pátria, tem-
se que lei municipal pode extinguir empregos públicos que estejam vagos 
para transformá-los em cargos públicos, e a transformação dos ACS e ACE, 
servidores admitidos mediante processo seletivo público, em cargos públicos, 
somente é possível quando estiverem vagos, e seus titulares, em 
cumprimento ao dever constitucional insculpido no artigo 37, II, sejam os 
aprovados no concurso público realizado para seu preenchimento. Assim, a 
manutenção dos atuais servidores nos cargos criados somente poderá 
ocorrer se alcançarem a aprovação no concurso e respectiva nomeação no 
cargo público, sob pena de ofensa ao artigo 37, II da CF/88. 

A manutenção dos ACS e ACE em cargos públicos, eventualmente 
transformados por lei municipal, não pode se perpetuar na Administração por 
meio do “aproveitamento em cargo público”, no sentido de “efetivação” ou de 
“estabilização”; sem a devida realização de concurso público. Isto é, a 
manutenção dessas pessoas submetidas a processo seletivo público, sob o 
manto do “aproveitamento” em cargo público não encontra respaldo jurídico, 
uma vez que tal conduta caracteriza ofensa à regra insculpida no artigo 37, II 
da Constituição Federal de 1988. 
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Conforme prescreve a Carta Magna, em seu art. 37, II, o acesso ao cargo 
efetivo ocorre somente por meio de concurso público e nada o substitui, 
nem mesmo o processo seletivo público. 

8. Encaminhados os presentes à sessão plenária, para julgamento, 

o Conselheiro Paulo Ortegal pediu vista dos autos em 04/07/2012, para estudar 

melhor o caso, considerando que a possível decisão da Consulta poderia influenciar 

em outro processo de sua competência, referente ao município de Goiânia. 

9. Assim, na sessão plenária do dia 22/08/2012, o Conselheiro 

Revisor apresentou seu voto divergente no seguinte sentido: 

“I. “Será possível a mantença de funcionários ocupantes do mesmo cargo, 
regidos sob regime jurídico diverso?” 

Assim, há três hipóteses aplicáveis aos servidores, conforme a data de sua 
admissão: 

a - Da vigência da Constituição Federal (05/10/1988) até a data da EC 19 
(04.06.1998) devem ser regidos pelo regime jurídico único adotado – que, em 
regra, é o estatutário; 

b - Da EC 19 (04.06.1998) até o dia 02.08.2007 – (data em que foi concedida 
a medida cautelar na ADI n. 2135) podem ser regidos tanto pela CLT (regime 
celetista), quanto pelo regime estatutário – ante a permissibilidade da 
coexistência de regimes jurídicos diversos; 

c - Do dia 02.08.2007 até o julgamento definitivo da ADI n. 2.135 MC/DF 
(ainda pendente de julgamento) devem ser regidos pelo regime jurídico único 
adotado – que, em regra, é o estatutário; 

II.  “No caso contrário, no ato de transformação dos empregos públicos em 
cargos públicos, é possível a manutenção dos atuais ocupantes dos 
empregos, admitidos mediante Processo Seletivo Simplificado?” 

Portanto, se após 02/08/2007 ocorreu admissão de ACS e ACE mediante 
aprovação de processo seletivo público, com sujeição a regime jurídico 
diverso do único adotado pelo Município, deverá o Chefe do Poder Executivo 
encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal para fazer a devida adequação. 

III.  “Nos casos de manutenção dos ocupantes dos empregos, nos cargos 
eventualmente transformados, caracteriza ofensa ao artigo 37, II da 
Constituição Federal de 1988?” 

Em razão da resposta dada à questão anterior, não caracteriza ofensa ao art. 
37, II, da CF, a manutenção dos ocupantes de empregos em cargos 
eventualmente transformados.” 
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10. A Procuradoria de Contas, por sua vez, na sessão do dia 

07/11/2012, pediu vista dos autos a fim de rever seu posicionamento exarado no 

Parecer nº 6731/11 (fls. 16/22). 

11. Assim, na sessão seguinte, o Ministério Público de Contas 

apresentou o Parecer nº 8701/2012, modificando o posicionamento anterior 

apresentado nos autos. 

12. Em razão das divergências apresentadas, bem como do 

minucioso estudo apresentado pelo parquet acerca da matéria ora debatida, esta 

Relatoria retirou o processo de pauta para melhores esclarecimentos. 

13. Abaixo serão relatadas, de forma pormenorizada, as 

manifestações proferidas pela Secretaria de Atos de Pessoal e Ministério Público de 

Contas, seguindo-se, então, às conclusões desta Relatoria quanto às questões 

discutidas da presente consulta. 

 

II - DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 

14. Inicialmente, a Secretaria de Atos de Pessoal observou que a 

consulente (Secretária Municipal de Saúde) não consta no rol das autoridades 

legitimadas a formular o expediente perante este Tribunal, conforme consta no art. 

31, da Lei n. 15.958/2007. 

15. Entretanto, considerando a relevância temática da matéria e que a 

consulta formulada contém a indicação de seu objeto, foi devidamente instruída com 

o parecer jurídico e a matéria a ser respondida adentra no rol de competência desta 

Corte de Contas, a Secretaria manifestou-se pelo conhecimento do presente 

expediente a título de consulta.  
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16. Em sequência, salientou que o STF, por meio de medida liminar 

na ADI 2135 MC/DF, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, que suspendeu a 

eficácia do caput do artigo 39 da Constituição Federal, na redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 19/98, restabeleceu a obrigatoriedade de regime jurídico 

único para servidores públicos, in verbis: 

“EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. 
PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 19, DE 
04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA DE 
IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, 
DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE 
NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS 
MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, 
EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO 
(DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A 
SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT DO ART. 39 
PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2º DO 
MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. 
SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO 
AO SISTEMA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO 
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA 
ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO ART. 60, § 2º, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS DEMAIS 
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL 
REJEITADA POR UNANIMIDADE. 1. omissis. 2. omissis. 3. Pedido de 
medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do artigo 39 da 
Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex 
nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da 
validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações 
eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 
4. omissis. 5. omissis. 6. omissis. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2135 MC / DF, 
Min. Ellen Gracie, 02/08/2007). 

17. Com efeito, reconstituída a previsão do regime jurídico único no 

texto constitucional a partir de agosto de 2007, embora preservados os atos 

admissionais praticados até então (vez que a medida cautelar possui efeitos ex 

nunc), frisou-se ser inadmissível, até o exame do mérito da citada ADI, a 
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realização de atos de admissão em regime jurídico diverso do regime único 

adotado em cada ente federativo.  

18. Nesse sentido, pontuou o que deve ser observado pela 

Administração, isto é, somente podem ser mantidos sob o regime celetista aqueles 

servidores admitidos sob esse regime até agosto de 2007, vez que a indigitada 

medida cautelar determina, em decorrência dos seus efeitos ex nunc, a subsistência, 

até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados, 

com base em legislações editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 

19. Assim, caso determinado ente federativo adote o regime 

estatutário em sua esfera, a partir do deferimento da medida cautelar ele será o 

único a ser seguido, não sendo possível assim, a ulterior admissão de servidor sob 

o regime celetista, vez que a partir de agosto de 2007, ela tornou-se vedada.  

20. Nesse diapasão, de acordo a manifestação da Secretaria de 

Controle Externo, se um município adota o regime estatutário ele será o único pelo 

qual se poderá realizar admissão de pessoal. Em sequência, acrescentou que na 

eventualidade de ser verificado que houve admissão pelo regime celetista, 

após agosto de 2007, esta se considerará indevida, de forma que a autoridade 

local, para convalidar o ato, deverá proceder à transformação legal dos 

empregos (CLT) em cargos públicos (estatuto). Posicionamento duvidoso que 

oportunamente será esclarecido. 

21. A Especializada também aduziu que a Lei Federal n. 11.530/06, 

foi promulgada antes da decisão liminar proferida pelo STF na ADI 2.135 MC/DF, o 

que levou à escolha do regime celetista pelo ato normativo em referência, já que 

àquela época era possível a adoção de mais de um regime jurídico pela 

Administração Pública.  
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22. Tendo em conta os mandamentos da apontada lei, notadamente 

em seu art. 8º, lembrou-se que grande parte dos municípios adota legalmente o 

regime da CLT para a contração dos Agentes Comunitários de Saúde e Agente de 

Combate a Endemias. 

23. No entanto, asseverou-se que conforme anteriormente 

evidenciado, somente é admitida a manutenção sob o regime celetista dos 

agentes contratados até de agosto de 2007. Após essa data, ainda que em face 

às disposições da Lei Federal n. 11.530/06 e da lei local, todos os agentes só podem 

ser admitidos sob o regime jurídico único vigente no município, que em regra é o 

estatutário. 

24. Desse modo, ponderou que a ADI 2.135 MC/DF ainda não foi 

decidida definitivamente pela Suprema Corte, permanecendo ainda em vigor a 

redação original do art. 39 da CF, sendo, portanto, possível a ocorrência de 

situações em que coexistirá nos entes federados, servidores ocupantes da mesma 

função regidos por regimes distintos (CLT e estatutário). 

25. Desta feita, observou que os agentes contratados até agosto de 

2007, sob as regras celetistas, mantêm-se regidos pela CLT. De outro modo, o 

ingresso dos agentes após a referida data só poderá ocorrer através do regime 

único adotado pelo município, que, em regra, é o estatutário, por ser ele próprio das 

pessoas jurídicas de direito público. 

26. Ante o todo reportado, a Secretaria, através do Certificado n. 

3508/2011 (fls. 11/15), concluiu no sentido de que: 

26.1.  Fosse efetuado juízo positivo de admissibilidade da consulta, 

mesmo ante a ilegitimidade do consulente, uma vez que foram preenchidos os 
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demais pressupostos legais previstos no art. 31 da Lei n. 15.958/2007, notadamente 

a relevância da matéria; 

26.2.  Fosse respondido ao consulente que: 

a) haverá situações em que coexistirá nos municípios agentes 

ocupantes da mesma categoria funcional regidos por regimes distintos (CLT e 

estatuto), haja vista a obrigatoriedade de preservação dos atos praticados até o 

deferimento da medida cautelar na ADI 2.135 MC/DF, que restabeleceu os efeitos da 

redação originária do art. 39 da Constituição Federal; 

b) considerando os efeitos ex nunc da medida cautelar deferida na ADI 

2135 MC/DF, aqueles agentes contratados sob o regime celetista, antes de agosto 

de 2007, devem continuar vinculados a esse regime, entretanto, caso tenha havido 

contração de agentes em empregos públicos (CLT) após a referida data, estes 

empregos devem ser convertidos em cargos públicos (estatutários), convalidando-se 

a situação daqueles admitidos mediante processo seletivo simplificado; e 

c) considerando que a maioria dos entes federados, adota o regime 

estatutário, por ser ele próprio das pessoas jurídicas de direito públicos, entende-se 

que a transformação dos empregos em cargos, conforme mencionado no item “b” 

acima não afronta o inciso II do art. 37 da CF/88, ante a obrigatoriedade do regime 

jurídico único. 

 

III - DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

27. Inicialmente, o Ministério Público de Contas exarou o Parecer nº 

6731/11 (fls. 16/22), com as seguintes conclusões: 

“1. Afigura-se plenamente possível a coexistência nos quadros municipais, 
até o julgamento definitivo da ADI nº 2135/DF, de servidores que ocupem 
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empregos e cargos públicos de ACE e ACS, na exata inteligência do aresto 
que concedeu Medida Cautelar na ação direta; 

2. Dada a concessão de efeitos ex nunc na Decisão do Supremo Tribunal 
Federal, após sua publicação em 07.03.2008, resta inconstitucional a 
contratação de quaisquer servidores em regime jurídico diverso do único 
adotado pelo ente.” (f. 21/22). 

28. Todavia, conforme já relatado, na sessão técnica do dia 

07/11/2012, a Procuradoria de Contas pediu vista dos autos a fim de analisar melhor 

a matéria ora debatida. 

29. Assim, modificando o entendimento anteriormente externado, o 

parquet juntou aos autos o Parecer nº 8701/2012, nos seguintes termos:  

 

A questão dos autos, em última análise, reside em perquirir os efeitos, no 
regime jurídico dos agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de 
combate às endemias (ACE), da decisão proferida pelo Supremo Tribunal 
Federal, em 02 de agosto de 2007 (ata publicada em 14.08.2007), na medida 
cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.135/DF, por meio da qual 
a Corte suspendeu, com efeitos ex nunc, a eficácia do caput do artigo 39 da 
Constituição Federal com a redação dada pela EC nº 19, em função de vícios 
formais na tramitação da referida emenda no Congresso Nacional. 

Em primeiro plano, faz-se necessário elucidar quais foram os contornos da 
medida cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de 
inconstitucionalidade nº 2.135/DF. 

Quando da promulgação da Constituição de 1988, os entes públicos 
podiam manter vínculos de naturezas distintas com o conjunto dos seus 
servidores. Entretanto, o caput do artigo 39 da Carta Política, em sua redação 
original, estabeleceu que a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, no âmbito das competências respectivas, deveriam instituir 
regime jurídico único para os servidores da Administração Pública direta, das 
autarquias e das fundações públicas. 

Com as alterações promovidas pela EC nº 19, de 04 de junho1998, que 
implantou a reforma administrativa do Estado, foi abolida a exigência do 
regime único de pessoal, nos moldes acima delineados. As pessoas 
federativas passaram, a partir de então, a poder estabelecer com seus 
servidores mais de um regime jurídico. 

Em 02 de agosto de 2007, porém, o Supremo Tribunal Federal deferiu, em 
parte, a medida cautelar na ADIN nº 2135 para suspender a eficácia do artigo 
39, caput, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 19/98, em 
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função de vícios formais na tramitação desta, conforme a ementa a seguir 
transcrita: 

“MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA 
CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA 
DE IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, 
DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO 
OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO 
TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. 
SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO 
TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO 
INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2º DO MESMO 
DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRESSÃO, 
DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE 
REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR 
OFENSA AO ART. 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA 
JURÍDICA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL 
E MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE. 1. A matéria votada em destaque 
na Câmara dos Deputados no DVS nº 9 não foi aprovada em primeiro turno, pois 
obteve apenas 298 votos e não os 308 necessários. Manteve-se, assim, o então 
vigente caput do art. 39, que tratava do regime jurídico único, incompatível com a 
figura do emprego público. 2. O deslocamento do texto do § 2º do art. 39, nos 
termos do substitutivo aprovado, para o caput desse mesmo dispositivo 
representou, assim, uma tentativa de superar a não aprovação do DVS nº 9 e 
evitar a permanência do regime jurídico único previsto na redação original 
suprimida, circunstância que permitiu a implementação do contrato de emprego 
público ainda que à revelia da regra constitucional que exige o quorum de três 
quintos para aprovação de qualquer mudança constitucional. 3. Pedido de 
medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do art. 39 da 
Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da 
decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos 
atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente 
editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 4. Ação direta 
julgada prejudicada quanto ao art. 26 da EC 19/98, pelo exaurimento do prazo 
estipulado para sua vigência. 5. Vícios formais e materiais dos demais dispositivos 
constitucionais impugnados, todos oriundos da EC 19/98, aparentemente 
inexistentes ante a constatação de que as mudanças de redação promovidas no 
curso do processo legislativo não alteraram substancialmente o sentido das 
proposições ao final aprovadas e de que não há direito adquirido à manutenção de 
regime jurídico anterior. 6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido.” (ADI 
2135 MC, Relator(a):  Min. NÉRI DA SILVEIRA, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. 
ELLEN GRACIE (ART.38,IV,b, do RISTF), Tribunal Pleno, julgado em 02/08/2007, 
DJe-041 DIVULG 06-03-2008 PUBLIC 07-03-2008 EMENT VOL-02310-01 PP-
00081 RTJ VOL-00204-03 PP-01029). (Negritamos). 

A decisão, em face de seu efeito ex nunc, manteve a dualidade de regimes 
nos entes que já os houvessem criado, desde 04 de junho de 1998, porém 
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impediu a duplicidade de regimes a contar da publicação da ata de 
julgamento, o que ocorreu em 14 de agosto de 2007. 

Em contexto distinto, a EC nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, ao inserir os 
parágrafos §§ 4, 5º e 6º no artigo 198 da Constituição Federal, passou a 
admitir, conforme denominou José dos Santos Carvalho Filho1, um “novo 
regime jurídico-funcional específico” para duas categorias de servidores 
públicos: os agentes comunitários de saúde (ACS) e os agentes de combate 
às endemias (ACE). 

(...) 

José dos Santos Carvalhos Filho, em análise da previsão inserta no § 5º 
do artigo 198 da Constituição federal, destacou a especificidade do regime 
jurídico-funcional aplicável aos ACS e ACE e a possibilidade de adoção do 
regime estatutário ou celetista pela lei federal prevista nesse dispositivo. 
Confira-se: 

“Nos termos do art. 198, § 5º, da CF, também com a alteração da EC nº 51/2006, 
“Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de 
agentes comunitários de saúde e agente de combate às endemias”. 

O dispositivo permite indagar qual o regime jurídico que a lei adotará para o 
recrutamento de tais agentes. 

(...) 

Na falta de definição do regime jurídico, deverá a lei federal, referida no art. 195, § 
5º, da CF, explicitá-lo, de forma bem transparente, não somente para garantia dos 
interessados, como também para a própria Administração. Vale a pena observar, 
no entanto, que a disciplina a ser estabelecida na aludida lei federal não precisará 
adotar as mesmas regras contidas na lei estatutária ou na lei trabalhista. Quer 
dizer: a nova lei poderá criar regras especiais quer para um quer para outro 
dos regimes funcionais. O que a lei não pode deixar de definir é o regime 
jurídico-funcional em si a ser adotado para os agentes, demonstrando se se 
cuida do regime de estatuto ou de contratação.” (in O novo regime jurídico-
funcional de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. 
Revista Gestão Pública e Controle Externo. Salvador, v. 1, n. 2, p. 109, ago. 2006). 
(Negritamos). 

A fim de regulamentar o § 5º do artigo 198 da Constituição Federal, foi 
editada a Medida Provisória nº 297/2006, posteriormente convertida na Lei nº 
11.350/2006, que assim dispôs sobre o regime jurídico-funcional dos agentes 
comunitários de saúde: 

“Art. 8º. Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às 
Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de 
Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4o do art. 198 da Constituição, 
submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, lei local dispuser de forma diversa.” 

                                                 
1
 . CARVALHO FILHO. José dos Santos. O novo regime jurídico-funcional de agentes comunitários de saúde e 

agentes de combate às endemias. Revista Gestão Pública e Controle Externo. Salvador, v. 1, n. 2, p. 109, ago. 

2006. 
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A norma de âmbito nacional estabeleceu, portanto, como regime jurídico-
funcional na esfera federal o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
ressalvando a possibilidade de os demais entes federativos disporem de 
modo diverso, privilegiando a autonomia dos Estados e Municípios diante da 
competência concorrente a eles atribuída pela Constituição Federal nessa 
matéria (artigo 24, XII, da CF) e as diferenças de condições observadas em 
cada esfera, mantendo incólume o pacto federativo. 

A partir da digressão acima, percebe-se que a EC nº 51/2006, ao atribuir à 
lei federal a competência para definir o regime jurídico a que estariam sujeitos 
os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, 
abriu exceção ao regime jurídico único, a qual é específica para o 
recrutamento desses agentes e completamente independente da previsão 
contida no caput do artigo 39 da Constituição Federal. 

(...) 

Desse modo, se à época da publicação da EC nº 51/06 já era permitida 
constitucionalmente a dualidade de regimes de pessoal, bastava lei 
infraconstitucional a estipular a hipótese amparada na emenda, ou seja, não 
seria necessária previsão no texto da constituição facultando à lei federal 
dispor sobre o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde. Entende-
se, portanto, que, se assim o legislador fez, o objetivo da norma foi garantir a 
excepcionalidade ao regime jurídico único, independentemente da previsão 
inserta no caput do artigo 39 da Constituição Federal, já que é princípio 
basilar de hermenêutica jurídica que a lei não contém palavras inúteis.  

Nesse diapasão, a exceção ao regime jurídico único, no que tange aos 
agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, subsiste, 
pois o artigo 198, § 5º, da Constituição Federal, por qualquer ângulo que se 
analise, não foi abarcado pela concessão da medida cautelar na ADIN nº 
2135. Essa dedução decorre não apenas da interpretação acima esposada, 
mas do simples fato de a EC nº 51/06 não ter sido objeto da ação de 
inconstitucionalidade referida, estando, portanto, fora de seus limites 
objetivos. 

Como é de elementar conhecimento, nossa Corte Suprema não admite 
hierarquia entre as normas constitucionais, por conseguinte o preceito original 
do caput do artigo 39, revigorado pela medida cautelar acima referida, não 
tem o condão de submeter previsão albergada em norma diversa inserta no 
corpo da Carta Política, qual seja, a exceção ao regime jurídico único prevista 
no § 5º do artigo 198 da Constituição Federal. 

(...) 

Ademais, o argumento de que a medida cautelar na ADIN nº 2135, 
proferida em 02 de agosto de 2007, teria o condão de impossibilitar a adoção 
de regime jurídico diverso do único para os ACS e ACE cai por terra quando 
se verifica que a EC nº 63, de 04 de fevereiro 2010, que deu nova redação ao 
§ 5º do artigo 198 da Constituição Federal, manteve a possibilidade de lei 
federal dispor sobre o regime jurídico destes agentes. 
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(...) 

Por conseguinte, mesmo que se entenda que a liminar concedida na ADIN 
nº 2135 pela Suprema Corte, ao revigorar o regime jurídico único, foi capaz 
de suspender também a faculdade de adoção de regime plural pela lei 
infraconstitucional prevista no § 5º do artigo 198, não se pode negar que o 
Poder Constituinte Derivado, o qual não está de modo algum submetido ao 
efeito vinculante das decisões proferidas em controle de constitucionalidade, 
reafirmou essa possibilidade ao editar a EC nº 63/2010. 

A possibilidade de adoção de regime jurídico-funcional diverso pelos 
demais entes federativos traçada no artigo 8º da Lei nº 11.350/06, por todas 
as nuances expostas linhas acima, também não foi afetada pela medida 
cautelar concedida na ADIN nº 2135, já que retira a sua legitimidade da 
disposição inscrita no § 5º do artigo 198 da Constituição Federal. 

Ressalva-se, por fim, que, ainda que se insista no sentido de a cautelar na 
ADIN nº 2135 ter repercussão no regime jurídico dos agentes de saúde, ela 
foi proferida com efeitos ex nunc. Com isso, toda legislação editada durante a 
vigência do art. 39, caput, com a redação da Emenda Contitucional nº 19 
continua válida, ficando resguardadas as situações consolidadas até o 
julgamento do mérito. 

A cautelar em ação direta de inconstitucionalidade possui efeitos ex nunc, 
motivo pelo qual toda a legislação editada anteriormente ao seu deferimento 
permanece em vigor até o julgamento final do processo. In casu, o marco 
temporal é a publicação da referida cautelar, que ocorreu em 07.03.2008. 

A Emenda Constitucional nº 51 foi publicada em 14.02.2006 e a legislação 
que instituiu o regime de contratação dos agentes comunitários de saúde e 
agentes de combate às endemias - Lei Federal n. 11.350/2006 - foi publicada 
anteriormente a 14.08.2007, logo, ambos os diplomas permanecem em vigor. 

Além da regra do regime jurídico-institucional específico, a EC nº 51/06, ao 
adicionar o parágrafo 4º no artigo 198 da Lei Maior, previu a figura do 
processo seletivo público como meio de admissão dos agentes de saúde. 
Confira o seu teor: 

“Art. 198. omissis 

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes 
comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo 

seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e 
requisitos específicos para sua atuação.” Negritei. 

(...) 

Em meio a muita polêmica doutrinária, duas correntes de entendimento 
majoritárias se formaram a respeito dessa espécie de admissão. A primeira, 
defendendo a sua inconstitucionalidade, ao argumento de manifesta violação 
da regra constitucional do concurso público (artigo 37, II, CF/88), em virtude 
da subjetividade que pode cercar tal procedimento, mitigando o princípio da 
igualdade. A segunda, por sua vez, visualizou nesse modelo de seleção uma 
espécie do gênero concurso público, porém em bases mais simples, 
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justificando-se em decorrência do caráter específico da atividade 
desenvolvida pelos agentes comunitários 

Apesar das discussões, o que se tem efetivamente, em sede estritamente 
jurídica, é a ausência de declaração de inconstitucionalidade do referido 
dispositivo em controle abstrato, razão pela qual este é válido e vigente, 
podendo ser utilizado pelos Municípios para admissão dos ACS e ACE. 

Ainda assim, em que pese haver corrente doutrinária e jurisprudencial, 
como dito anteriormente, que defende a inconstitucionalidade desse instituto, 
não se vislumbra qualquer violação à norma insculpida no inciso II do artigo 
37 da Constituição Federal, pois, apesar de ter especificidades próprias, o 
processo seletivo público em análise não fere os princípios norteadores do 
concurso público. 

Em primeiro, tem-se que o método previsto no artigo 9º da Lei nº 11.350/06 
para selecionar os candidatos às funções de ACS e ACE foi o de provas ou 
de provas e títulos, nos moldes do artigo 37, inciso II, da CF. 

Por outro lado, os requisitos dispostos no artigo 6º da lei supracitada para 
admissão dos ACE e ACS, a nosso ver, não maculam os princípios da 
isonomia e impessoalidade, pois guardam harmonia com a política pública na 
qual estão inseridos esses profissionais, havendo congruência entre as 
condições exigidas e a função a ser desempenhada. 

Os questionamentos sobre a constitucionalidade do processo seletivo 
público em análise dizem respeito, principalmente, à previsão contida no 
inciso I do artigo 6º e parágrafo único do artigo 10, que estabelece como 
critério de admissão desses profissionais a residência na área de comunidade 
de atuação, desde a data da publicação do edital do processo seletivo 
público. 

No Brasil a implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
surge em 1991, fundada em trabalhos de pessoas da comunidade, treinadas, 
capacitadas e supervisionadas por profissionais da saúde. 

 Esta iniciativa foi balizada por princípios que incentivavam uma maior 
aproximação dos profissionais da saúde com a comunidade e o abandono do 
enfoque reducionista da prática médico-paciente, constituindo-se em uma 
estratégia que agregava a ideia de proporcionar à população o acesso e a 
universalização do atendimento à saúde, descentralizando as ações. 

Com fundamento nessas orientações, as características básicas desse 
profissional foram introduzidas em nosso ordenamento jurídico através do 
Decreto nº 3.189, de 04 de outubro de 1999. Esse diploma normativo 
estabeleceu, no artigo 4º, que o agente comunitário de saúde deveria "residir 
na própria comunidade, ter espírito de liderança e de solidariedade e 
preencher os requisitos mínimos estabelecidos pelo Ministério da Saúde". 

Posteriormente, a União editou a Lei Federal nº 10.507, de 10 de julho de 
2002, a fim de disciplinar a profissão de agente comunitário de saúde. 
Enquadrada como atividade profissional de natureza específica, o texto 
regulamentar estabeleceu, a exemplo do Decreto nº 3.189/99 já referido, 
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como requisitos necessários para o exercício da profissão de agente 
comunitário de saúde a residência na área da comunidade de atuação. 
Evoluindo, essa lei foi revogada pela Lei nº 11.350/06, ora em exame, que 
manteve essa exigência, nos termos do artigo 6º acima transcrito. 

Assim, percebe-se que o requisito previsto no inciso I do artigo 6º da Lei nº 
350/06 é um discrímen proporcional, pois guarda correspondência com a 
natureza das atribuições inerentes à função pública desempenhada pelos 
agentes comunitários, que, por sua vez, está inserida no bojo de uma política 
pública de abrangência nacional, indispensável à concretização do acesso 
universal à saúde previsto no artigo 196 da Constituição Federal. 

Há muito a jurisprudência entende possível a imposição de condições para 
o acesso a determinado cargo público, conforme elucida o seguinte 
precedente do Superior Tribunal de Justiça: 

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. TESTE FÍSICO. PREVISÃO 
EM EDITAL E LEIS LOCAIS. COMPATIBILIDADE DO DISCRÍMEN COM AS 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO PLEITEADO. 1. Pacífica a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça e do Supremo tribunal Federal pela validade de cláusula 
editalícia que impõe condições psicológicas, biológicas e físicas para o acesso a 
determinado cargo público, desde que (i) tais restrições tenham previsão em lei e 
(ii) o discrímen legalmente escolhido seja compatível com as atribuições a serem 
desempenhadas. Precedentes. 2. A previsão do edital encontra amparo na Lei 
estadual n. 1.170/02 (arts. 4º, p. único, e 5º) e nas Leis Complementares estaduais 
n.413/07 e 580/10.3. É razoável a imposição de teste físico para fins de eliminação 
em concurso público para o cargo de agente penitenciário, a considerar que, como 
ressaltado pelo acórdão recorrido, trata-se de profissão que, não raras as vezes, 
exige esforço físico para preservação da segurança pública. 4. Recurso ordinário 
em mandado de segurança não provido. (RMS 36.120/RO, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 
13/12/2011). 

No presente caso, os requisitos previstos na ementa transcrita foram 
atendidos. Há previsão legal e a restrição atende ao princípio da 
razoabilidade. 

O princípio da razoabilidade é atendido quando a medida é necessária, 
adequada e proporcional à consecução da finalidade almejada. Se o objetivo 
primordial da política em que está inserida a profissão dos ACS e ACE é a 
descentralização do atendimento à saúde com a aproximação dos 
profissionais à comunidade em que atuam, conclui-se que o critério 
discriminatório imposto pelo inciso I do artigo 6º da Lei nº 11.350/6 atende a 
todas essas exigências. 

Na trilha desse entendimento, interessante também notar o teor do parecer 
proferido na Comissão de Constituição e Justiça por ocasião da apreciação 
do Projeto de Lei do Senado n° 41, de 2006, que dispunha sobre o regime 
jurídico e a regulamentação das atividades de Agente Comunitário de Saúde 
e Agente de Combate às Endemias, na forma do § 5º do art. 198 da 
Constituição Federal: 

“Como requisitos para a admissão dos agentes, são estabelecidos critérios 
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reconhecidamente essenciais ao desempenho das funções desses profissionais, 
como a residência na área da comunidade em que atuarem, a conclusão com 
aproveitamento de curso de qualificação básica e a conclusão do ensino 
fundamental. 

Com respeito à exigência de residência dos profissionais na área da comunidade 
em que atuarem, o projeto firma tal requisito como indispensável ao exercício de 
sua atividade, estabelecendo a possibilidade de perda do cargo do servidor que 
descumprir tal prescrição. Essa determinação haure sua legitimidade jurídica da 
disposição, inscrita no § 6º do art. 198 da Lei Maior, que confere à lei a faculdade 
de fixar de requisitos específicos para a atuação dos Agentes Comunitários de 
Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, implicando sua transgressão na 
perda do cargo. De fato, a residência na comunidade de atuação constitui 
elemento fundamental na atuação dos agentes, conferindo uma relação de 
confiança com a população assistida e uma compreensão profunda de suas 
necessidades.” 

Por derradeiro, a admissão de agentes de saúde através de processo 
seletivo é, também, sob essa perspectiva, proporcional, vez que as benesses 
obtidas por meio dessas políticas públicas são muito maiores do que a 
suposta quebra do princípio do concurso público, pois, ao fim e ao cabo, o 
processo seletivo público trilha o mesmo caminho do artigo 37, II, da CF/88, 
devendo respeitar os princípios da moralidade, impessoalidade, legalidade, 
publicidade e eficiência, submetendo-se os candidatos ao exame de provas 
ou de provas e títulos.  

Não havendo máculas do campo da legalidade, perquirir se os objetivos 
adotados pela política pública em destaque, como é o caso do princípio da 
aproximação dos agentes da comunidade, são realmente necessários 
significa, em nosso entender, adentrar ao mérito administrativo dessa política 
governamental e, desse modo, subestimar a autonomia governamental na 
condução de um programa que vem sendo implementado há mais de duas 
décadas no país. 

Por todo o exposto, é imperioso reconhecer que a figura prevista no § 4º 
do artigo 198 da Constituição Federal e regulada na Lei nº 11.350/2006, 
apesar de possuir contornos específicos, obedece aos princípios e regras que 
se aplicam ao recrutamento dos servidores em geral, não importando o seu 
nomen juris.  

Nesse sentido, José dos Santos Carvalho Filho acertadamente observa: 

“A Emenda Constitucional nº 51, de 14.2.2006, introduzindo o § 4º ao art. 198 da 
CF, consignou que os agentes comunitários de saúde e os agentes de 
combate às endemias podem ser recrutados pelos gestores locais do sistema 
único de saúde através de processo seletivo público, de acordo com a natureza 
e a complexidade de suas atribuições e requisitos para seu desempenho, 
estendendo-se o alcance da norma à contratação direta por Estados, Distrito 
Federal e Municípios, ressalvada leis especiais desses entes. À primeira vista, tal 
processo seletivo não seria o mesmo que o concurso público de provas e títulos, 
assim como previsto no art. 37, II, da CF, parecendo ter-se admitido procedimento 
seletivo simplificado – exceção ao princípio concursal. A legislação 
regulamentadora, porém, aludiu a processo seletivo público de provas ou de 
provas e títulos, o que espelha o concurso público. A expressão empregada no 
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novo texto, além de atécnica, só serviu para suscitar dúvida no intérprete; na 
verdade, bastaria que o Constituinte se tivesse referido simplesmente ao concurso 
público – instituto já com definição própria e imune a tais dúvidas.” (in Manual de 
Direito Administrativo. Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 20ª edição, 2008, p. 
592). 

Com entendimento similar, assim se pronunciou o Tribunal de Contas de 
Pernambuco em recente decisão: 

“VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo T.C. nº 1003335-0, 
ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, 
nos termos do voto do Relator, que integra o presente Acórdão, 

CONSIDERANDO que a Consulta atende aos pressupostos de admissibilidade; 

CONSIDERANDO os termos da Nota Técnica de Esclarecimento formulada pelo 
Núcleo de Atos de Pessoal - NAP deste TCE; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 2o, inciso XIV, da Lei Estadual no 
12.600/04 (Lei Orgânica do TCE-PE); 

CONSIDERANDO que tanto o § 5º do artigo 198 da CF/88 quanto à Lei Federal nº 
1.350/2006 estão em pleno vigor, e nesta não há sequer notícias de ações 
visando a extirpá-los do sistema jurídico, 

 Em CONHECER da presente Consulta, uma vez que cumpridos os requisitos 
legais e, no mérito, responder ao Consulente nos seguintes termos: 

I) Quanto à expressão Processo Seletivo Público (alíneas “a”, “b”, “c”, e “e” da 
Consulta): 

I.I) Trata-se de expressão sinônima do concurso público previsto no artigo 37, II, 
da CF, na medida em que, na realização daquele procedimento, exige-se, tanto 
quanto deste último, a observância aos princípios da igualdade, da 
impessoalidade, da publicidade e da moralidade administrativa, além da exigência 
de que dito processo seletivo público, tal qual o concurso público, seja de provas 
ou de provas e títulos, a teor do que dispõe o artigo 9º da Lei Federal 11.350/2006; 

I.II) A escolha pelo legislador, da expressão processo seletivo público (e não 
concurso público) deveu-se ao fato de o Agente Comunitário de Saúde ser 
obrigado a comprovar que reside na área da comunidade em que irá atuar, desde 
a data da publicação do edital do certame (ex vi do artigo 6º da Lei Federal 
11.350/2006), condição que não se coaduna com a natureza do concurso público, 
que, como cediço, é aberto, dele podendo participar qualquer pessoa, 
independentemente de vínculos residenciais ou sociais com a comunidade; 

 II) Quanto ao Termo Final para a Dispensa do Processo Seletivo Público referido 
no § 4º do artigo 198 da Constituição Federal (alínea “d” da consulta): o termo final 
para dispensa do processo seletivo público a que se refere o § 4º do artigo 198 da 
CF/88 é a data da promulgação da EC 51, de 14 de fevereiro de 2006, desde que 
cumpridas as condições contidas em tal dispositivo. 

 III) Quanto ao Regime Jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde e dos 
Agentes de Combate às Endemias a serem contratados, em face do artigo 8º, da 
Lei n. 1350/06: 

III.I - Se a necessidade dos ACS e ACE for permanente: contratá-los no regime 
celetista ou, se houver lei local autorizando, no regime estatutário (se este for o 
regime jurídico único dos servidores) 
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 III.II - Se a necessidade dos ACS e ACE for temporária: contratá-los no regime 
celetista ou no regime em que a lei local para contratação temporária de 
excepcional interesse público dispuser.” (Tribunal Pleno, Processo T.C. nº 
1003335-0, Acórdão T.C. nº 1047/12, Relator Conselheiro João Carneiro Campos, 
julgado em 24.07.2012). 

Em última análise, o que se tem no presente caso é a aplicação do critério 
de ponderação de valores diante da colisão aparente de dois direitos 
constitucionais, quais sejam, a isonomia entre aqueles que participam do 
processo seletivo público e o direito fundamental à saúde, o qual é informado 
pelo princípio da universalização, que é exatamente o que tenta propiciar, em 
nosso entender, a política dos agentes de saúde.  

Assim, conclui-se que a criação de um novo meio de ingresso mais 
simplificado nos quadros da administração, mas sem ofensa às regras 
norteadoras do concurso público, é uma medida necessária à melhoria do 
atendimento à saúde da população, porquanto a criação de cargos 
temporários na forma do artigo 37, IX, da CF/88, não é possível na espécie, 
sobretudo porque a saúde é uma obrigação permanente do Estado, tanto isso 
é verdade que, antes da EC nº 51/2006, os contratos dos agentes de saúde 
pactuados sob esse título eram irregularmente prorrogados indefinidamente. 

(...) 

De outro lado, o último ponto da consulta nos remete à questão da 
possibilidade de transposição de empregos públicos para cargos públicos em 
razão da adoção de regime jurídico único.  

A transformação de empregos públicos em cargos públicos esbarra na 
distinção entre os regimes celetistas e estatutários. A principal delas reside na 
natureza da relação jurídica existente entre o Estado e o servidor. No regime 
estatutário, essa relação se estabelece por meio de lei, enquanto no regime 
trabalhista ela tem natureza contratual, estando sob o pálio das leis 
trabalhistas.  

A principal consequência da diferença de natureza jurídica da relação 
estabelecida entre o servidor e a Administração é o instituto da efetividade.  

Deve-se asseverar que, apesar de o entendimento defendido pela doutrina 
publicista mais abalizada ser de que o instituto da estabilidade é próprio do 
regime estatutário, ele vem sofrendo o influxo de entendimentos 
jurisprudenciais em sentido contrário. 

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consignou 
que a estabilidade assegurada pelo artigo 41 da Carta Republicana, na sua 
redação original, estende-se aos empregados públicos, admitidos por 
concurso público antes do advento da EC nº 19/98, pois ela se referia 
genericamente a servidores. Precedente do Plenário: MS nº 21.236/DF. 

O Judiciário Trabalhista, sem fazer distinção entre a redação do artigo 41 
da Constituição Federal antes ou depois da EC nº 19/98, estende o instituto 
da estabilidade aos empregados públicos da Administração Direta, autárquica 
e fundacional, tendo inclusive sumulado tal entendimento (S. 390, TST). 



Estado de Goiás 
Tribunal de Contas dos Municípios Fls. 
Gabinete do Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

RUA 68 N. 727 – CENTRO – FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO 
www.tcm.go.gov.br 

c:\tcm\secretaria\resultado\01400032-12.doc 
                                                                                                                                                             21 

Apesar da ausência de consenso em torno do instituto da estabilidade, há 
clara dissociação entre esta e a efetividade, como aponta uniformemente a 
doutrina e a jurisprudência. A efetividade constitui-se em atributo próprio do 
cargo público, criado mediante lei, enquanto a estabilidade é o direito à 
permanência no serviço público em conformidade com o regime jurídico 
aplicável. 

Essa diferença crucial dos institutos é alvo de muita confusão em razão de 
legislações infraconstitucionais que, ao cumprirem o mandamento do regime 
jurídico único inscrito no artigo 39 da Constituição Federal, efetivaram a 
mudança automática do regime celetista para o estatutário, mesmo em 
relação àqueles servidores alcançados pela denominada estabilidade 
constitucional anômala ou extraordinária. 

Explico. 

As Constituições Federais de 1946 (artigo 23, ADCT), de 1967 (artigo 177, 
§ 2º) e de 1988 (art. 19, ADCT) concederam estabilidade extraordinária aos 
servidores que tinham determinado tempo de serviço público na data em que 
foram promulgadas. 

A doutrina, entretanto, ensina que os contemplados pela estabilização 
constitucional permanecem vinculados ao regime jurídico anterior à 
estabilidade, que, em sua maioria, era o contratual ou celetista, pois a 
efetivação é consectário natural apenas do vínculo institucional. 

A conclusão se confirma pela norma do § 1º do artigo 19 do ADCT da 
CF/88, que permitiu a contagem de tempo de serviço prestado pelos 
servidores que adquiriram estabilidade excepcional como título quando se 
submetessem a concurso público para fins de efetivação, na forma da lei. 

(...) 

Apesar de ser hialino o texto do artigo 19 do ADCT, os entes federativos, 
ao cumprirem o mandamento inscrito no artigo 39 da Constituição Federal, 
em sua redação original, que impunha aos entes que seus servidores 
tivessem regime jurídico único, tendo a União como modelo, acabaram 
inserindo dispositivos nestes textos legislativos de que se operaria a mudança 
automática de regime de seus servidores, mesmo aqueles alcançados pela 
denominada estabilidade constitucional anômala. 

Celso Antônio Bandeira de Mello, desde o principiar da discussão, já 
alertava quanto à impossibilidade de transmudação de regime jurídico dos 
servidores, pois apenas o concurso para provimento efetivo é o meio idôneo 
para submissão ao regime jurídico estatutário, manifestando-se, desse modo, 
pela inconstitucionalidade do artigo 243 e parágrafos da Lei nº 8112/90, o 
Estatuto dos Servidores Públicos da União. 

(...) 

Diógenes Gasparini, ao proferir parecer sobre regime jurídico de servidores 
de autarquia municipal ante a EC nº 19/98 não destoou desse entendimento: 

“10.- Se adotado o regime jurídico estatutário, os eventuais empregos 
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públicos existentes e sem ocupantes, criados por lei e regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho, poderão ser transformados em 
cargos públicos de provimento efetivo, fixando-se em lei essa 
transformação, com a indicação do número de empregos públicos 
transformados, que corresponderá à quantidade de cargos assim 
criados, o nome dos cargos resultantes da transformação, o 
vencimento, os requisitos de provimento e as funções dos cargos 
resultantes. Dita transformação não oferecerá preocupação de espécie 
alguma, pois não há qualquer direito a ser preservado. Com efeito, trata-se de 
emprego público sem ocupante, e o preenchimento do cargo originado dessa 
operação será feito mediante concurso de provas ou de provas e títulos, 
obedecendo, pois, a impositiva regra do inc. II do art. 37 da Constituição 
Federal, repetido no inc. II do art. 115 da Lei Maior Paulista e no inc. II do art. 
79 da Lei Orgânica de Guarulhos. Como o emprego público está vago e o 
titular do cargo efetivo, que ingressou por concurso público de provas ou de 
provas e títulos deve ser considerado servidor que ingressa no serviço público 
pela primeira vez, ainda que tenha ocupado o emprego transformado em 
cargo, não cabe falar de opção. São duas situações que não se interligam, 
pois independentes. A opção seria indispensável se houvesse a 
transformação do emprego público em cargo efetivo e a automática 
investidura do empregado, ocupante desse emprego, no cargo público efetivo 
assim criado, dado o desrespeito que isso causaria ao direito adquirido do 
empregado. 

(...) 

12.- O que não se permite, nem à lei, é a determinação para que os 
ocupantes de empregos públicos, transformados em cargos públicos de 
provimento efetivo, sejam, sem maiores exigências, os respectivos 
titulares dos cargos públicos assim criados. Com efeito, se isto fosse 
autorizado haveria uma burla ao princípio da obrigatoriedade do 
concurso público para o provimento de cargos efetivos. Via de regra, o 
ingresso no serviço público sob o Regime Jurídico Celetista, quando muito, 
era feito por um processo de escolha chamado seleção pública, que não 
observava a rigidez, os prazos, a seriedade, a publicidade e as formalidades 
dos concursos públicos, requisitos impostos pelos princípios e regras 
constitucionais. Nesse particular, é o alerta de CARLOS ARI SUNDFELD em 
parecer onde discutiu a efetivação de empregado municipal, quando seu 
emprego público foi transformado em cargo efetivo (RTDP 4:179). Por ser 
assim, a seleção pública não substitui o concurso público e, portanto, não 
satisfaz a exigência do inc. II do art. 37 da Constituição Federal, nem a do inc. 
II do art. 115 da Constituição Paulista ou a do inc. II da Lei Orgânica de 
Guarulhos. Ser aprovado em concurso público específico, regular e 
formalmente realizado e classificado dentro do número de vagas oferecido 
são dois requisitos para que alguém possa ser investido em cargo de 
provimento efetivo. 

(...) 

12.2.- Se ao provido em certo cargo não se admite, dada a 
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especificidade do concurso público, seu deslocamento para outro de 
natureza diversa ou integrante de carreira melhor remunerada ou de 
atribuições mais expressivas sem novo concurso público, como 
imaginar-se constitucional a lei que pretende aproveitar concurso 
realizado sob o figurino e fins do Regime Jurídico Celetista, para o 
provimento de cargo público submetido ao Regime Jurídico Estatutário? 
Se o concurso público foi utilizado por certo interessado para sua nomeação 
em cargo público, não pode ser aproveitado quando de sua nomeação em 
outro cargo público, ambos disciplinados pelo Regime Jurídico Estatutário, 
como pretender que, legitimamente, o concurso público realizado para dar um 
ocupante a determinado emprego público, criado e regulado nos moldes do 
Regime Jurídico Celetista, possa ser aproveitado para a sua nomeação em 
cargo público, instituído e disciplinado para os fins do Regime Jurídico 
Estatutário? Se lá, a lei que a tanto permitisse esse comportamento da 
Administração Pública já seria de gritante inconstitucionalidade, o que dizer 
da lei que autorizasse o aproveitamento do concurso celetista para validar 
nomeação estatutária? 

(...) 

12.3.- Não se pode esquecer que o concurso público foi realizado com o 
fito de escolher um ocupante para certo emprego público, não para selecionar 
alguém vocacionado a titularizar um cargo de provimento efetivo. O concurso 
público observou as regras do Regime Jurídico Celetista de pessoal e o 
provimento atenderá a disciplina do Regime Jurídico Estatutário. As 
duas situações, portanto, são inequivocamente, desiguais e pretender 
que o concurso público para preencher emprego público, diferente pelos 
seus objetivos, possa prestar-se ao provimento de cargo efetivo, é violar 
o princípio igualdade, de observância obrigatória ex vi do art. 5°, caput, 
da Lei Maior. Como retirar de situações diversas, iguais conseqüências 
jurídicas, senão ignorando a regra segundo a qual os casos idênticos regem-
se por disposições idênticas e devem ter idênticas sentenças? 

12.4.- Ademais, a transformação do emprego público em cargo 
estatutário, com o aproveitamento do empregado público como titular 
do cargo público assim criado, sem novo concurso, ofende o princípio 
da competitividade, jacente no princípio da isonomia. De fato, inúmeros 
pretendentes ao ingresso no quadro de pessoal da Administração Pública, 
desinteressaram-se do certame para ocupar um emprego público porque seu 
regime era celetista e não lhe oferecia maiores atrativos. Esses, certamente, 
dele teriam participado se soubessem que mais tarde seus vencedores 
poderiam, sem outras exigências, portanto, sem novo concurso público, 
titularizar um cargo de provimento efetivo, que lhes permitisse ingressar e 
obter as vantagens da carreira. Se não acudiram ao referido concurso por 
essa razão, é evidente que tal motivo frustrou a competição e o concurso foi, 
desse modo, fraudado. Com efeito, teve menos candidatos do que teria se 
todos soubessem que a Administração Pública, mais tarde, transformaria os 
empregos públicos em cargos de provimento efetivo, diminuindo, destarte, a 
possibilidade de melhor seleção dos concursandos. Essa também é a 
inteligência de CARLOS ARI SUNDFELD ao afirmar 
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(...) 

13.- A doutrina tem considerado inconstitucionais preceptivos legais, 
a exemplo do art. 243 da Lei federal n° 8.112, de 11.12.90, que 
transformou empregos públicos em cargos de provimento efetivo, 
dando-lhes, como titulares, os então empregados públicos, por 
afrontarem, às escâncaras, o art. 37, II, da Constituição Federal e o art. 
19 e § 1° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Com essa 
inteligência, são os ensinamentos de, dentre outros, LUCIA VALLE 
FIGUEIREDO (Curso de Direito Administrativo, 3ª ed., São Paulo, Malheiros, 
1998, p. 538), CARLOS ARI SUNDFELD (RTDP 4:179), IVAN BARBOSA 
RIGOLIN (Comentários ao Regime Único dos Servidores Públicos Civis, 4ª 
ed., São Paulo, Saraiva, 1995, p. 369) e WOLGRAN JUNQUEIRA FERREIRA 
(Comentários ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, 2ª 
ed., Bauru, Edipro, 1993, p. 245).”  

No mesmo sentido dos ensinamentos de Bandeira de Mello e de Diógenes 
Gasparini, o Supremo Tribunal Federal julgou em mais de uma oportunidade 
a inconstitucionalidade de dispositivos de leis de entes federativos que, nos 
moldes do artigo 243 da Lei nº 8112, determinavam a transposição de 
regimes jurídico-funcionais a pretexto de implantar o regime jurídico único 
prescrito no artigo 39 da Constituição Federal, em sua redação original. 
Confira-se, nesse sentido, as ementas dos seguintes precedentes  

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 233, CAPUT, E 
PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. 
ALEGAÇÃO DE QUE AS NORMAS IMPUGNADAS TERIAM CRIADO 
CARGOS PÚBLICOS E PERMITIDO O PROVIMENTO EFETIVO POR 
SERVIDORES ESTÁVEIS SEM A PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO 
PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS DOS ARTS. 37, INC. II E 41 
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DO ART. 19 DO ATO DAS 
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DISTINÇÃO ENTRE 
EFETIVIDADE E ESTABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE 
DESCUMPRIMENTO DE PRINCÍPIOS DE ORGANIZAÇÃO DO ESTADO-
MEMBRO NO TEXTO NORMATIVO. NECESSIDADE DE SE FIXAR 
INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE 
PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO CAPUT DO ART. 233 DA 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ E DECLARAR A 
INCONSTITUCIONALIDADE DO SEU PARÁGRAFO ÚNICO.” (ADI 114, 
Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/11/2009, 
DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-01 
PP-00001). 

“EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade, §§ 3º e 4º do artigo 276 da 
Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul. - 
Inconstitucionalidade da expressão "operando-se automaticamente a 
transposição de seus ocupantes" contida no § 2º do artigo 276, porque essa 
transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não 
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concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os 
concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do 
artigo 19 de seu ADCT. - Quanto ao § 3º desse mesmo artigo, é de dar-se-lhe 
exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, 
interpretação que considere abrangidas, em seu alcance, as funções de 
servidores celetistas que não ingressaram nelas mediante concurso a que 
aludem os dispositivos constitucionais acima referidos. - Por fim, no tocante 
ao § 4º do artigo em causa, na redação dada pela Lei estadual nº 10.248/94, 
também é de se lhe dar exegese conforme à Constituição, para excluir, da 
aplicação dele, interpretação que considere abarcados, em seu alcance, os 
empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram a 
concurso, nos termos do artigo 37, II, da parte permanente da Constituição ou 
do § 1º do artigo 19 do ADCT. Ação que se julga procedente em parte, para 
declarar-se inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a 
transposição de seus ocupantes" contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, 
de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para declarar que 
os §§ 3º e 4º desse mesmo artigo 276 (sendo que o último deles na redação 
que lhe foi dada pela Lei 10.248, de 30.08.94) só são constitucionais com a 
interpretação que exclua da aplicação deles as funções ou os empregos 
relativos a servidores celetistas que não se submeteram ao concurso aludido 
no artigo 37, II, da parte permanente da Constituição, ou referido no § 1º do 
artigo 19 do seu ADCT.  (ADI 1150, Relator(a):  Min. MOREIRA ALVES, 
Tribunal Pleno, julgado em 01/10/1997, DJ 17-04-1998 PP-00001 EMENT 
VOL-01906-01 PP-00016). 

“EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 46, § 1º, e 53, 
parágrafo único, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Exigência de concurso 
público. Artigo 37, II, da Constituição Federal. Ausência de prejudicialidade. 
Iniciativa do Poder Executivo. Precedentes da Corte. 1. A inteira modificação 
do art. 39 da Constituição Federal não autoriza o exame do tema 
constitucional sob sua regência. 2. Não há alteração substancial do art. 37, II, 
da Constituição Federal quando mantida em toda linha a exigência de 
concurso público como modalidade de acesso ao serviço público. 3. É 
inconstitucional a lei que autoriza o sistema de opção ou de aproveitamento 
de servidores federais, estaduais e municipais sem que seja cumprida a 
exigência de concurso público. 4. A Lei Orgânica tem força e autoridade 
equivalentes a um verdadeiro estatuto constitucional, podendo ser equiparada 
às Constituições promulgadas pelos Estados-Membros, como assentado no 
julgamento que deferiu a medida cautelar nesta ação direta. 5. Tratando-se 
de criação de funções, cargos e empregos públicos ou de regime jurídico de 
servidores públicos impõe-se a iniciativa exclusiva do Chefe do Poder 
Executivo nos termos do art. 61, º 1º, II, da Constituição Federal, o que, 
evidentemente, não se dá com a Lei Orgânica. 6. Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 980, Relator(a):  Min. 
MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2008, DJe-142 
DIVULG 31-07-2008 PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-01 PP-00122 
RTJ VOL-00205-03 PP-01041 LEXSTF v. 30, n. 356, 2008, p. 38-67).  
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“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 13 
DA LEI N. 8.032/03 DO ESTADO DO MARANHÃO. CARGO PÚBLICO. 
INVESTIDURA POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O 
texto constitucional em vigor estabelece que a investidura em cargo ou 
emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do 
cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. É 
inconstitucional a chamada investidura por transposição. 2. Pedido de 
declaração de inconstitucionalidade julgado procedente. (ADI 3332, 
Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2005, DJ 14-
10-2005 PP-00007 EMENT VOL-02209-01 PP-00184 RTJ VOL-00196-01 PP-
00155 LEXSTF v. 27, n. 323, 2005, p. 70-75). 

O tema é tão pacífico no âmbito da Corte Suprema que, em recente 
decisão monocrática, publicada em 24.09.2012, proferida com esteio nos 
permissivos encartados nos artigos 21, § 1º, do RISTF e 557, caput, do CPC, 
assim se pronunciou o Ministro Gilmar Mendes: 

“Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ementado nos seguintes termos: 
“SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICÍPIO EM 
JULHO/85, SOB REGIME CELETISTA, CUJO EMPREGO FOI TRANSFORMADO 
EM CARGO PÚBLICO, EM AGOSTO/88, POR DECRETO MUNICIPAL 
REVOGADO DIAS DEPOIS E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 
1.202/88, CONSIDERADA REVOGADA, PELO E. ÓRGÃO ESPECIAL DESTE 
TRIBUNAL, EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM REPRESENTAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE, APÓS A PROMULGAÇÃO DA CF/88. PEDIDO DE 
EFETIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DE ACORDO COM O ARTIGO 37, II, DA CF, 
A INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO DEPENDE DA APROVAÇÃO PRÉVIA 
EM CONCURSO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS 
DA ISONOMIA, DA LEGALIDADE E DO DIREITO ADQUIRIDO, INSERIDOS, 
RESPECTIVAMENTE NOS ARTIGOS 5º, CAPUT, INCS. II E XXXVI, DA CF. 
SENTENÇA CORRETA. RECURSO IMPROVIDO”. (fl. 277) No recurso 
extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” e “b”, da 
Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 5º, II, 37, I, 60, § 4º, IV e 84, 
caput, do Texto Constitucional. A recorrente defende, em síntese, que existe 
violação ao principio da isonomia, ao fundamento de que, em outros casos 
semelhantes, a administração pública do município do Rio de Janeiro promoveu a 
transformação de empregos em cargos públicos. Decido. As razões recursais não 
merecem prosperar. Na espécie, a acórdão recorrido consignou o seguinte: “A Lei 
Municipal 1.202/88 não foi recepcionada pela CF/88, cujo artigo 37, II, como se 
disse acima, estabeleceu como condição de ingresso no serviço público o 
concurso público.” (…) A investidura de outros servidores, em idêntica situação 
funcional, não significa que os Órgãos Colegiados, diante da proibição expressa, 
da Constituição da República, estejam vinculados a esses julgados”. (fl. 279) 
Assim, verifico que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do 
STF no que concerne à existência de violação ao art. 37, II, da Constituição 
Federal, quanto à transformação de emprego público em cargo público, por violar 
a regra do concurso público. Neste sentido o enunciado 685 da Súmula desta 
Corte, in verbis: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao 
servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu 
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provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.” 
Dessa forma, não há o que prover quanto às alegações recursais. Ante o exposto, 
nego seguimento ao recurso (arts. 21, § 1º, do RISTF e 557, caput, do CPC). 
Publique-se. Brasília, 18 de setembro de 2012. Ministro Gilmar Mendes Relator 
Documento assinado digitalmente.” (RE 704912, Relator(a): Min. GILMAR 
MENDES, julgado em 18/09/2012, publicado em DJe-187 DIVULG 21/09/2012 
PUBLIC 24/09/2012)   

(...) 

Cumpre asseverar que, a exemplo das ações cujas decisões estão acima 
transcritas, tramita no Supremo Tribunal Federal ação direta de 
inconstitucionalidade nº 2968, proposta pelo Procurador-Geral da República 
em face do artigo 243 da Lei nº 8112, a qual, imaginamos, terá o mesmo 
desfecho daquelas. 

Diante dos aspectos apontados, nota-se que a transposição de regimes 
jurídico-funcionais a título de implementação de regime jurídico único é 
absolutamente inconstitucional, não sendo admitida pela mais alta Corte de 
Justiça de nosso país, a qual tem posição assentada de que a investidura em 
cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público 
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade 
do respectivo cargo ou emprego. 

Por tudo que foi explanado, entende-se que não é possível a transposição 
do regime celetista para o estatutário. Nesse caso, os ACE e ACS 
pertencentes ao regime remanescente ao único permanecerão sob o vínculo 
celetista, salvo se submeterem-se a concurso público para provimento de 
cargos efetivos que porventura forem criados. 

 Com base nas premissas expostas, a Procuradoria de Contas responde à 
presente consulta nos seguintes termos: 

1. Afigura-se plenamente possível a coexistência nos quadros 
municipais de servidores que ocupem empregos e cargos públicos de ACE e 
ACS, em caso de superveniência de lei local alterando o regime jurídico de 
celetista para estatutário e transformando empregos públicos em cargos 
públicos; 

2. Inadmissível a transposição desses profissionais do regime celetista 
para o estatutário. Nesse caso, os ACE e ACS pertencentes ao regime 
remanescente ao único permanecerão sob o vínculo celetista, salvo se 
aprovados em concurso público para provimento em cargos efetivos, em 
obediência ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal; 

3. Em face de expressa autorização constitucional prevista nos §§ 4º e 
5º do artigo 198 da Constituição Federal, regulamentados pela Lei nº 
11.350/2006, especialmente quanto ao regime jurídico previsto no artigo 8º, é 
possível a contratação de ACE e ACS no regime celetista ou, se houver lei 
local autorizando, no regime estatutário, uma vez que tais dispositivos não 
foram alcançados pela medida cautelar proferida na ADIN nº 2135, 
constituindo hipótese de exceção ao regime jurídico único adotado para a 
Administração Pública. 
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4. O denominado processo seletivo público, previsto no § 4º do artigo 
198 da Constituição Federal e regulado pela Lei nº 11.350/2006, apesar de 
possuir contornos específicos, obedece aos princípios e regras que se 
aplicam ao recrutamento dos servidores em geral, não importando o seu 
nomen júris, guardando consonância com o princípio do concurso público. 

 

30. É o Relatório. 

 

IV - DA PROPOSTA DE DECISÃO 

31. Inicialmente, esta Relatoria esclarece que a presente Proposta de 

Decisão substitui a anterior proferida, de nº 066/12, retificando parcialmente o 

entendimento já externado. 

32. O artigo 31 da Lei Orgânica do Tribunal normatiza os requisitos 

para a formulação de consulta perante esta Casa, legitimando para tanto as 

seguintes autoridades: 

“Art. 31. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada na 
aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de 
sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades: 

I – Governador do Estado, Presidente da Assembleia Legislativa, Presidente 
de Tribunal, Prefeito ou Presidente da Câmara Municipal; 

II – Chefe do Ministério Público Estadual; 

III – Presidente de Comissão da Assembleia Legislativa ou da Câmara 
Municipal; 

IV – Secretário de Estado ou autoridades do Poder Executivo Estadual de 
nível hierárquico equivalente; 

§ 1º As consultas devem conter a indicação precisa do seu objeto, ser 
formuladas articuladamente e instruídas com parecer do órgão de assistência 
técnica ou jurídica da autoridade consulente. 

§ 2º Cumulativamente com os requisitos do § 1º deste artigo, as autoridades 
referidas nos incisos III e IV deverão demonstrar a pertinência temática da 
consulta às respectivas áreas de atribuição das instituições que representam. 
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§ 3º A resposta à consulta a que se refere este artigo tem caráter normativo e 
constitui prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto”. 

 

33. Vê-se, portanto, que no âmbito municipal foram legitimados a 

consultar perante esta Corte, apenas o “Prefeito” e o “Presidente da Câmara 

Municipal”, de forma que a Secretária Municipal de Saúde de Bom Jesus de Goiás 

não é autoridade com capacidade processual para figurar na relação jurídica de 

Consulta. 

34. Entretanto, em sintonia com o princípio da razoabilidade e 

corroborando com a opinião da Secretaria de Atos de Pessoal e do Ministério 

Público de Contas pela flexibilização dos dispositivos legais, a fim de se conhecer da 

Consulta, entende-se salutar o acolhimento das opiniões técnicas, no sentido de 

suavizar o rigorismo ditado pela Lei Orgânica, para conceder a prestação que os 

jurisdicionados esperam desta Casa. 

35. Visando uma melhor compreensão do objeto da consulta, torna-se 

importante trazer um breve relato da legislação e do histórico sobre a matéria em 

análise. Senão vejamos. 

36. O Programa de Agente de Saúde foi institucionalizado como 

política oficial do Governo Federal, por meio do Programa Nacional de Agentes 

Comunitários de Saúde (PNACS), em 1991, vinculado à Fundação Nacional de 

Saúde (FUNASA). No mesmo ano, o Ministério da Saúde publicou o Manual de 

Recrutamento e Seleção de Agentes Comunitários de Saúde, com diretrizes e 

critérios para ingresso desses trabalhadores no serviço público. A seleção era 

realizada por meio de prova escrita objetiva e entrevista individual e em grupo. 
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37. Em 1992, o PNACS foi transformado em Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) e esta política de saúde passou a ser executada por 

meio de convênios entre a FUNASA e as Secretarias Estaduais de Saúde. 

38. No ano seguinte, o Ministério da Saúde instituiu o Programa 

Saúde da Família (PSF). O PACS passa à gestão da Secretaria de Assistência à 

Saúde, atual Secretaria de Atenção à Saúde. 

39. No fim de 1997, a Portaria Ministerial nº 1.886 instituiu normas e 

diretrizes para o Programa Saúde da Família e o Programa de Agentes Comunitários 

de Saúde. 

40. A Secretaria de Políticas de Saúde do Ministério da Saúde, em 

2002, publicou o texto “Modalidade de contratação dos Agentes Comunitários 

de Saúde: um pacto tripartite”, que admitia a vinculação do ACS de forma 

direta (cargo ou emprego público, providos por concurso público) e indireta 

(mediante contrato, convênio ou termo de parceria com entidades privadas).  

41. Nesse sentido, os municípios passaram a adotar alternativas de 

contratação desses trabalhadores (contratos informais, de prestação de serviços, 

contratos temporários, cargo comissionado, e outras). 

42. A utilização de diversas formas de contratação criou dificuldades 

quanto ao controle da inserção dos trabalhadores nos serviços e quanto às 

modalidades de vínculo contratual, por vezes realizada sem a observância de 

preceitos legais.  

43. Em junho de 2004, o Ministério Público do Trabalho expediu a 

Notificação nº 007/2004 ao Ministério da Saúde, recomendando que se realizasse 

gestão junto aos Municípios que executam Políticas Públicas na área da Saúde, no 
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sentido de que a contratação de Agentes Comunitários de Saúde observasse a 

legislação vigente. 

44. No intuito de oferecer base legal para inserção do ACS e 

disciplinar sua forma de contratação foi apresentada proposta de Emenda à 

Constituição para tramitação no Congresso Nacional. 

45. Em 14 de fevereiro de 2006, foi promulgada a Emenda 

Constitucional n. 51, que estabeleceu mais uma forma de ingresso no serviço 

público, o Processo Seletivo Público para os Agentes Comunitários de Saúde 

e Agentes de Combate às Endemias, buscando resolver as irregularidades 

relacionadas aos vínculos de trabalho. 

46. Em 12 de junho de 2006, visando à regulamentação da Emenda, 

o Governo Federal publicou a Medida Provisória n. 297, convertida, sem 

alterações, na Lei n. 11.350, de 05 de outubro de 2006, que estabelece os 

requisitos para o exercício das atividades de ACS e ACE, define suas atribuições e 

esclarece os critérios para a regularização dos vínculos de trabalho, ingresso e 

desligamento destes profissionais, além de reafirmar a possibilidade de realização 

do Processo Seletivo Público. 

47. A Lei Federal n. 11.350/06, em seu art. 8º elegeu como regra para 

as contratações o regime jurídico celetista, salvo se lei local dispuser de forma 

diversa, senão vejamos: 

“Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias 
admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde – 
Funasa, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao 
regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local 
dispuser de forma diversa.” (grifo nosso) 

48. A presente consulta, por sua vez, tem como pano de fundo o 

estudo acerca da EC n. 51/2006 e seus desdobramentos.  



Estado de Goiás 
Tribunal de Contas dos Municípios Fls. 
Gabinete do Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

RUA 68 N. 727 – CENTRO – FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO 
www.tcm.go.gov.br 

c:\tcm\secretaria\resultado\01400032-12.doc 
                                                                                                                                                             32 

49. A referida Emenda introduziu ao artigo 198 da CF, os parágrafos 

4º e 5º que estabelecem uma forma diferenciada de admissão dos Agentes de 

Comunitários de Saúde – ACS e dos Agentes de Combate às Endemias – ACE, 

através da figura do processo seletivo público, de forma a excepcionar a regra geral 

do concurso público para a investidura em cargos e empregos públicos, estabelecida 

no art. 37, II da Carta Constitucional. 

50. Assim, resta cristalino que a EC n. 51/06 não reduz o alcance do 

artigo 37, II da CF, o qual dispõe que: 

“a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista na lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração”. (grifo nosso) 

51. Como se vê, a contratação de ACS e ACE mediante “processo 

seletivo público” configura, pois, uma exceção constitucional à exigência do 

concurso público para o acesso aos cargos e empregos públicos. 

52. Feita esta pequena introdução, passemos à análise dos 

questionamentos trazidos pela Consulente acerca da situação jurídica dos ACS e 

ACE, de maneira individualizada, a fim de que possam restar melhor esclarecidos. 

 

I. “Será possível a mantença de funcionários ocupantes do mesmo 

cargo, regidos sob regime jurídico diverso?” 

53. Acerca deste questionamento, ressalta-se que, inicialmente, o 

posicionamento desta Relatoria era no sentido de que, com a concessão da medida 

cautelar na ADI n. 2.135 MC/DF, em 02/08/2007, não mais seria possível a 

contratação de quaisquer servidores em regime jurídico diverso do regime jurídico 

único adotado pelo ente federativo, incluindo-se, neste caso, a contratação dos ACE 

e ACS. 
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54. Todavia, após novos estudos, bem como em razão do novo 

posicionamento adotado pela Procuradoria de Contas, esta Relatoria modifica seu 

entendimento quanto a este ponto, externando, assim, seu posicionamento no 

sentido de que, com a EC 51/2006, regulamentada pela Lei 11.350/2006, foi criada 

exceção à regra do regime jurídico único ao se dispor que os ACE e ACS 

submetem-se ao regime jurídico estabelecido na CLT, salvo se lei local dispuser de 

forma diversa. 

55. Como bem explanado pelo Ministério Público de Contas, caso não 

fosse o intento da citada norma estabelecer regime jurídico especial a esses 

agentes, desnecessária seria a previsão em sede constitucional da possibilidade de 

adoção de regimes jurídicos plúrimos pelos entes federativos, pois a redação dada 

pela EC 19/98 ao caput do art. 39 da CF já permitia a diversidade de regramentos de 

pessoal. 

56. Assim, verifica-se que objetivo do legislador, ao editar o contido 

na EC 51/2006, foi garantir a excepcionalidade ao regime jurídico único, 

independentemente da previsão contida no caput do art. 39 da Constituição Federal. 

57. Destarte, por constituir exceção à regra, os efeitos da cautelar 

proferida na ADI nº 2.135 MC/DF, em 02/08/2007, que suspendeu a eficácia do 

caput do art. 39 da Constituição Federal, não alcança a previsão estabelecida da 

citada emenda constitucional, regulamentada pela Lei nº 11.350/2006, até porque, 

se esse fosse o objetivo, o teria feito de forma expressa, o que não ocorreu. 

58. Aliado a tal fato, verifica-se que a Emenda Constitucional nº 63/ 

2010, em seu art. 1º, § 5º, reafirmou o entendimento no sentido de que lei federal 

disporá sobre o regime jurídico dos ACE e ACS, o que demonstra a 

excepcionalidade do regime jurídico de tais profissionais. 

59.  Ante o reportado, conclui-se que mesmo após a concessão da 

referida medida de urgência é plenamente possível a contratação de Agentes 

Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias em regime diverso 
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do regime jurídico único estabelecido pelo Município, sendo que, nos termos do art. 

8º da Lei nº 11.350/2006, os ACE e ACS submetem-se ao regime jurídico 

estabelecido na CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, lei local dispuser de forma diversa. 

 

60. Passemos à análise do segundo e terceiro questionamentos. 

 

II. “Caso contrário, no ato de transformação dos empregos públicos 
em cargos públicos, é possível a manutenção dos atuais 
ocupantes dos empregos, admitidos mediante Processo Seletivo 
Simplificado?” 
 

III. “Nos casos de manutenção dos ocupantes dos empregos, nos 
cargos eventualmente transformados, caracteriza ofensa ao artigo 
37, II da Constituição Federal de 1988?” 

 

61. Ante as ponderações insertas no primeiro questionamento, a 

manifestação quanto à segunda e terceira perguntas restam prejudicadas. 

62. Todavia, cumpre-nos trazer alguns esclarecimentos no tocante à 

impossibilidade de transformação de empregos públicos em cargos públicos. 

63. Acerca do tema, o Professor Diogénes Gasparini, em sua obra 

“Parecer sobre regime de servidores de autarquia municipal ante a EC 19/982” 

respondeu à consulta semelhante formulada por servidores públicos do Município de 

Guarulhos/SP, quanto à criação de um regime jurídico único em uma autarquia 

municipal, transformando os seus empregados em servidores públicos, nos 

seguintes moldes: 

“[...] A lei pode transformar empregos públicos em cargos públicos, de 
provimento efetivo ou em comissão, desde que estejam vagos. Se a Constituição 

                                                 
2
 GASPARINI, Diógenes. Parecer sobre regime jurídico de servidores de autarquia municipal ante a 

EC 19/98. Jus Navigandi, Teresina, ano 5, n. 45, 01/09/00. Disponível em: 
<http://jus.com.br/revista/texto/16259>. Acesso em: 28/11/11. 

http://jus.com.br/revista/texto/16259/parecer-sobre-regime-juridico-de-servidores-de-autarquia-municipal-ante-a-ec-19-98
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Federal exige lei para a criação de empregos públicos, é natural, pelo princípio do 
paralelismo das formas e da hierarquia dos atos jurídicos, que se exija lei para 
sua extinção ou transformação em cargos públicos. A transformação de emprego 
público em cargo público, na verdade, é uma operação simultânea de extinção 
do emprego público e criação de cargo público.  

A investidura nos cargos efetivos resultantes da transformação de empregos 
públicos vagos, como qualquer outro cargo dessa natureza, salvo os casos de 
promoção, deve ser precedida do competente concurso público de provas ou 
de provas e títulos, conforme exigem o art. 37, II, da CF, o art. 115, II da 
Constituição Paulista e o art. 79, II da Lei Orgânica de Guarulhos.  

Eventual concurso público a que se tenha submetido o servidor para ocupar 
certo emprego público, não substitui o concurso exigido para o provimento de 
cargo efetivo. O concurso público, nos termos do art. 37, II, da Lei Maior, é 
inerente ao cargo efetivo e nada o substitui. Não cabe, então, falar em opção, pois 
o emprego público está vago e o relacionamento com seu antigo ocupante já foi 
resolvido. Portanto, se for aprovado no concurso público para titularizar cargo de 
provimento efetivo, originado da transformação do emprego que antes ocupava, deve 
ser nomeado sem qualquer necessidade de opção. 

De fato, se as transformações só podem objetivar empregos vagos, é certo dizer-se 
que, previamente a elas deve a Administração Pública rescindir os contratos 
celetistas quando os empregos públicos estiverem ocupados. Por tratar-se de 
rescisão sem justa causa, todas as verbas rescisória e indenizatórias devem ser 
satisfeitas pela Administração Pública, inclusive a multa relativa ao FGTS, conforme 
orientação doutrinária e jurisprudencial.  

Assim, provido o cargo efetivo, resultante da transformação de certo emprego público 
vago, é indispensável o cumprimento do estágio probatório, ainda que o nomeado 
tenha sido o ocupante, por longo tempo, do emprego público transformado. O prazo 
do estágio probatório, para ocorrer o provimento do cargo efetivo depois da EC 19/98, 
será, sempre, de três anos, conforme estabelece o art. 41, caput. O tempo anterior à 
nomeação só poderá ser contado para disponibilidade e o tempo de contribuição, 
para aposentadoria, conforme prevê o § 9° do art. 40 da Constituição Federal. [...] 

 

64. Pelos ensinamentos acostados, percebe-se, data venia, que a 

opinião emitida pela Secretaria de Atos de Pessoal no Certificado n. 3508/2011 de 

que “a transformação dos empregos em cargos, conforme mencionado no item “b” acima 

não afronta o inciso II do art. 37 da CF/88, ante a obrigatoriedade do regime jurídico único” 

não encontra guarida no universo jurídico pátrio, conforme também destacou o 

Ministério Público de Contas. 

65. Isto porque, se o emprego público está ocupado não há que se 

falar em transformação deste em cargo público sem antes romper o vínculo 

empregatício firmado com a Administração para torná-lo vago, conforme ensina, com 
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clareza solar, o Professor Diogénes Gasparini no Parecer anteriormente citado, ora 

reproduzido: 

[...] 
Se os empregos públicos criados por lei estão ocupados, isto é, têm, cada um, seu 
respectivo empregado para desempenhar suas funções, há que, antes, ser 
regularizada tal situação mediante o rompimento do vínculo celetista que mantêm 
com a Administração Pública direta, autárquica e fundacional pública, pagando-se 
todas as verbas rescisórias e indenizatórias, inclusive a multa de quarenta por cento 
relativa ao FGTS, pois trata-se de rescisão sem justa causa.  

Para evitar o pagamento de verbas indenizatórias e tornar o despedimento menos 
traumático social e politicamente, o Município pode, por lei, implantar e executar um 
plano em que o empregado público é motivado a solicitar a rescisão de seu contrato 
de trabalho. Após estas ou aquelas medidas, por lei, procede-se a transformação 
dos empregos públicos, agora sem ocupantes, em cargos públicos de 
provimento efetivo ou em comissão. 

O provimento dos cargos efetivos assim originados será através de concurso 
público de provas ou de provas e títulos, no qual os interessados, por óbvio, 
deverão lograr aprovação e classificação de acordo com o número de colocados em 
concurso, e os de provimento em comissão por alguém da confiança da 
autoridade competente para nomear, observado, repita-se, que ditos cargos 
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento (art. 37, V, 
da CF). Nesses casos, a escolha do futuro ocupante do cargo de provimento em 
comissão poderá, eventualmente, recair na pessoa do então ocupante do emprego 
público, transformado nessa espécie de cargo público. 

O que não se permite, nem à lei, é a determinação para que os ocupantes de 
empregos públicos, transformados em cargos públicos de provimento efetivo, 
sejam, sem maiores exigências, os respectivos titulares dos cargos públicos 
assim criados. Com efeito, se isto fosse autorizado haveria uma burla ao 
princípio da obrigatoriedade do concurso público para o provimento de cargos 
efetivos.  

Via de regra, o ingresso no serviço público sob o Regime Jurídico Celetista, quando 
muito, era feito por um processo de escolha chamado seleção pública, que não 
observava a rigidez, os prazos, a seriedade, a publicidade e as formalidades dos 
concursos públicos, requisitos impostos pelos princípios e regras constitucionais. Por 
ser assim, a seleção pública não substitui o concurso público e, portanto, não satisfaz 
a exigência do inc. II do art. 37 da Constituição Federal, nem a do inc. II do art. 115 
da Constituição Paulista ou a do inc. II da Lei Orgânica de Guarulhos. Ser aprovado 
em concurso público específico, regular e formalmente realizado e classificado 
dentro do número de vagas oferecido são dois requisitos para que alguém 
possa ser investido em cargo de provimento efetivo” [...] 

66. O Supremo Tribunal Federal, em voto recente do Ministro Gilmar 

Mendes, firmou entendimento no sentido no sentido da impossibilidade de 

transformação de empregos e cargos públicos, senão vejamos: 
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Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ementado nos seguintes 
termos: “SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO CELEBRADO COM O 
MUNICÍPIO EM JULHO/85, SOB REGIME CELETISTA, CUJO EMPREGO 
FOI TRANSFORMADO EM CARGO PÚBLICO, EM AGOSTO/88, POR 
DECRETO MUNICIPAL REVOGADO DIAS DEPOIS E COM FUNDAMENTO 
NA LEI MUNICIPAL Nº 1.202/88, CONSIDERADA REVOGADA, PELO E. 
ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL, EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM 
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, APÓS A 
PROMULGAÇÃO DA CF/88. PEDIDO DE EFETIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
DE ACORDO COM O ARTIGO 37, II, DA CF, A INVESTIDURA EM CARGO 
PÚBLICO DEPENDE DA APROVAÇÃO PRÉVIA EM CONCURSO PÚBLICO. 
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA 
LEGALIDADE E DO DIREITO ADQUIRIDO, INSERIDOS, 
RESPECTIVAMENTE NOS ARTIGOS 5º, CAPUT, INCS. II E XXXVI, DA CF. 
SENTENÇA CORRETA. RECURSO IMPROVIDO”. (fl. 277) No recurso 
extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” e 
“b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 5º, II, 37, I, 60, § 
4º, IV e 84, caput, do Texto Constitucional. A recorrente defende, em síntese, 
que existe violação ao principio da isonomia, ao fundamento de que, em 
outros casos semelhantes, a administração pública do município do Rio de 
Janeiro promoveu a transformação de empregos em cargos públicos. Decido. 
As razões recursais não merecem prosperar. Na espécie, a acórdão recorrido 
consignou o seguinte: “A Lei Municipal 1.202/88 não foi recepcionada pela 
CF/88, cujo artigo 37, II, como se disse acima, estabeleceu como condição de 
ingresso no serviço público o concurso público.” (…) A investidura de outros 
servidores, em idêntica situação funcional, não significa que os Órgãos 
Colegiados, diante da proibição expressa, da Constituição da República, 
estejam vinculados a esses julgados”. (fl. 279) Assim, verifico que o acórdão 
recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STF no que concerne à 
existência de violação ao art. 37, II, da Constituição Federal, quanto à 
transformação de emprego público em cargo público, por violar a regra do 
concurso público. Neste sentido o enunciado 685 da Súmula desta Corte, in 
verbis: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao 
servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao 
seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente 
investido.” Dessa forma, não há o que prover quanto às alegações recursais. 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (arts. 21, § 1º, do RISTF e 557, 
caput, do CPC). Publique-se. Brasília, 18 de setembro de 2012. Ministro 
Gilmar Mendes Relator Documento assinado digitalmente.” (RE 704912, 
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 18/09/2012, publicado em 
DJe-187 DIVULG 21/09/2012 PUBLIC 24/09/2012)   

 



Estado de Goiás 
Tribunal de Contas dos Municípios Fls. 
Gabinete do Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

RUA 68 N. 727 – CENTRO – FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO 
www.tcm.go.gov.br 

c:\tcm\secretaria\resultado\01400032-12.doc 
                                                                                                                                                             38 

67. Nesse ponto, cabe observar que o art. 198, § 4º da Constituição 

Federal previu o instituto do processo seletivo público como meio de admissão 

dos agentes de saúde. 

68. O Ministério Público de Contas, em minucioso estudo acerca do 

tema, bem concluiu que, apesar de divergências doutrinária e jurisprudencial, o 

processo seletivo público não fere os princípios norteadores do concurso público, 

não havendo ofensa aos princípios da isonomia e impessoalidade e, apesar de 

possuir contornos específicos, obedece aos princípios e regras que se aplicam ao 

recrutamento dos servidores em geral, não importando seu nomen juris. 

69. Ante o todo reportado, embasado nos parágrafos 2º e 3º do artigo 

2º da RN n. 009/063 do TCM/GO, consoante com a jurisprudência pátria, tem-se que 

lei municipal pode extinguir empregos públicos que estejam vagos para transformá-

los em cargos públicos, e a transformação em cargos públicos somente é possível 

quando estiverem vagos, e seus titulares, em cumprimento ao dever constitucional 

insculpido no artigo 37, II, sejam os aprovados no concurso público realizado para 

                                                 
3
 Estabelece orientações aos municípios goianos para a implementação da Emenda Constitucional nº 

51/2006 e da Medida Provisória nº 297/2006 (convertida na Lei Federal nº 11.350/2006), que tratam 
do aproveitamento e admissão de servidores para as funções de Agente Comunitário de Saúde – 
ACS e de Agente de Combate às Endemias: 

[...] 
Art. 2º A investidura nos cargos ou empregos de ACS e ACE depende de aprovação 
prévia em concurso público ou em processo seletivo público, de provas ou de provas 
e títulos, respectivamente, de acordo com a natureza e complexidade de suas 
atribuições e requisitos específicos para o exercício de suas atividades. 
[...] 
§2º No caso da investidura ser feita em cargo de provimento efetivo, sob a égide do 
regime jurídico estatutário, o certame seletivo deverá ser o concurso público, na 
forma estabelecida no inc. II do art. 37 da CF; 

§3º No caso de investidura ser feita mediante contratação, o certame seletivo poderá 
ser o processo seletivo público, na forma estabelecida no art. 4º do art. 198 da CF, 
submetendo-se ao regime jurídico da CLT, segundo dispõe a combinação do §5º do 
citado art. 198 da CF e art. 8º da MP n. 297/2006. 
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seu preenchimento. Assim, a manutenção dos atuais servidores nos cargos criados 

somente poderá ocorrer se alcançarem a aprovação no concurso e respectiva 

nomeação no cargo público. 

 

70. Diante do exposto, esta Relatoria, no cumprimento de suas 

atribuições constitucionais, legais e regimentais, e à luz dos preceitos legais e 

regulamentares invocados, corroborando integralmente com o posicionamento da 

Procuradoria de Contas, propõe: 

 

70.1. Conhecer da presente Consulta, de modo excepcional, mesmo 

perante a ilegitimidade da Consulente, face a relevância da matéria discutida, vez 

que foram preenchidos os demais pressupostos previstos no art. 31 da Lei Orgânica 

deste Tribunal e no art. 199 do seu Regimento Interno. 

70.2. Responder à Consulente, em decorrência do enfrentamento do 

mérito, nos seguintes termos: 

70.2.1. Afigura-se plenamente possível a coexistência nos quadros 

municipais de servidores que ocupem empregos e cargos públicos de ACE e ACS, 

em caso de superveniência de lei local alterando o regime jurídico de celetista para 

estatutário e transformando empregos públicos em cargos públicos; 

70.2.2. Inadmissível a transposição desses profissionais do regime 

celetista para o estatutário. Nesse caso, os ACE e ACS pertencentes ao regime 

remanescente ao único permanecerão sob o vínculo celetista, salvo se aprovados 

em concurso público para provimento em cargos efetivos, em obediência ao artigo 

37, inciso II, da Constituição Federal; 

70.2.3. Em face de expressa autorização constitucional prevista nos §§ 
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4º e 5º do artigo 198 da Constituição Federal, regulamentados pela Lei nº 

11.350/2006, especialmente quanto ao regime jurídico previsto no artigo 8º, é 

possível a contratação de ACE e ACS no regime celetista ou, se houver lei local 

autorizando, no regime estatutário, uma vez que tais dispositivos não foram 

alcançados pela medida cautelar proferida na ADIN nº 2135, constituindo hipótese 

de exceção ao regime jurídico único adotado para a Administração Pública.  

70.2.4. O denominado processo seletivo público para os ACE e ACS, 

previsto no § 4º do artigo 198 da Constituição Federal e regulado pela Lei nº 

11.350/2006, apesar de possuir contornos específicos, obedece aos princípios e 

regras que se aplicam ao recrutamento dos servidores em geral, não importando o 

seu nomen juris, guardando consonância com o princípio do concurso público. 

70.3. Determinar o encaminhamento do Acórdão e da Proposta de 

Decisão que o fundamenta, à Consulente, nos termos da Lei n. 15.958/2007 e do 

Regimento Interno; 

70.4. Determinar a publicação do Acórdão, nos termos do artigo 101 

da Lei n. 15.958/2007, para que surta os efeitos legais necessários; 

70.5. Determinar que se cumpram as demais formalidades de praxe. 

71. É a Proposta de Decisão. 

Gabinete do Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo, Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, aos 14 de dezembro de 2012. 

 

Vasco C. A. Jambo 
Conselheiro-Substituto  

 

  


