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RESOLUÇÃO RC Nº 00038/09 
 
 
EMENTA: CONSULTA. APOSTILAMENTO. 
ASCENSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 
VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. 

 
 
 

VISTOS, oralmente expostos e discutidos os presentes autos de nº 

15341/09, que cuida de consulta formulada pelo município de Senador Canedo, 

através de seu Prefeito, Sr. Vanderlan Vieira Cardoso, acerca da possibilidade de 

concessão de progressão vertical aos servidores ocupantes do cargo de Profissional da 

Educação Nível I para Profissional da Educação Nível III, em virtude de 

complementação dos estudos mediante a conclusão de curso de formação de 

professores, isto é, Licenciatura Plena em Pedagogia. 

 

Instrui esta consulta parecer da assessoria jurídica municipal (fls. 12-14). 

 

A Auditoria de Avaliação de Atos de Pessoal, mediante manifestação às 

fls. 20-22, pugnou pela impossibilidade da concessão da aventada progressão vertical, 

vez que configura instituto conhecido como “ascensão”, o que é expressamente vedado 

pela atual Constituição da República, conforme se depreende do disposto em seu art. 

37, II. 

 

Nesse sentido também caminhou a Procuradoria Geral de Contas, 

conforme “de acordo” aposto no verso da fl. 22. 

 

É o sucinto relatório. 

 

Preliminarmente vê-se que o consulente possui legitimidade ativa para 

efetuar consulta a este Tribunal, conforme art. 31, I, da Lei Orgânica do TCM. 

http://www.tcm.go.gov.br
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Quanto ao mérito da questão, isto é, a possibilidade de concessão de 

progressão vertical a ocupante de cargo de Profissional da Educação Nível I, o qual 

ascenderia para o cargo de Profissional da Educação Nível III, temos que o assunto não 

suscita maiores dúvidas, vez que a questão é pacífica, ou seja, a “ascensão” é instituto 

que vai de encontro ao que dispõe o art. 37, II, da Constituição da República, o qual 

instituiu como regra para ingresso no serviço público o “concurso público”, senão 

vejamos: 

 

Art. 37. (...) 
II – 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. 

 

  Daí conclui-se que qualquer ato ou lei que permitisse tal progressão 

feriria o disposto no aludido artigo e, logo, seria inconstitucional1. Precedentes deste 

Tribunal2 e do Supremo Tribunal Federal3. 

 

  Nesse sentido, ainda que a Lei Municipal nº 1.217/07, a qual cuida do 

Estatuto do Magistério do município de Senador Canedo, permita tal progressão, 

conforme se depreende de seu art. 81, isso seria, como dito, inconstitucional, vez que 

no caso em análise trata-se da progressão entre cargos distintos, os quais exigem 

requisitos diversos para investidura, e não de mudança de níveis escalonados dentro de 

um mesmo cargo. 

 
                                                        
1 “O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos 
atos do Poder Público” (STF – Súmula 347).  
2 TCM – Resolução de Consulta nº 020/2005. 
3 STF – Pleno – ADI nº 402-6/DF – Rel. Min. Moreira Alves – DJ 24.5.2001 – p. 24 apud MORAES, 
Alexandre. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 
820-821. 
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  Isso posto, 

 

  R E S O L V E ,  

 

o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, pelos membros 

integrantes de seu Colegiado, à vista do entendimento retro, considerar 

inconstitucional a concessão de progressão vertical do cargo de Profissional da 

Educação Nível I para Profissional da Educação Nível III, ainda que haja a 

complementação dos estudos mediante a conclusão de curso de formação de 

professores, isto é, Licenciatura Plena em Pedagogia, porquanto tal configura ascensão 

funcional e, portanto, vai de encontro aos ditames da Constituição da República, 

mormente ao que dispõe seu art. 37, II. 
 
  À Superintendência de Secretaria, para as providências. 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, aos 11/11/2009 
 

  Presidente: Cons. Walter Rodrigues    Relator: Cons. Jossivani de Oliveira 

  Participantes: 

  1. Cons. Paulo Ernani M. Ortegal 2. Consa. Maria Teresa Fernandes Garrido 

  3. Cons. Virmondes Cruvinel  4. Cons. Paulo Rodrigues de Freitas 

  5. Cons. Sebastião Monteiro 

                       Fui presente:                                                      , Procurador Geral de 
Contas. 
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