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ACÓRDÃO AC-CON N. 00001/2015  – TCMGO – PLENO 

 

PROCESSO N. :20349/14 

MUNICÍPIO :Rio Verde 

ASSUNTO :Consulta 

CONSULENTE :Juraci Martins de Oliveira – Prefeito  

RELATOR :Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

EMENTA: Consulta. Município de Rio Verde. Lei 
Complementar nº 5.564/2009. Plano de Carreira 
dos Procuradores do Município. Alterações. Lei 
Complementar nº 15/2014. 

Os requisitos para progressão funcional de 
servidor público devem estar previstos 
expressamente na lei. Impossibilidade de 
interpretação restritiva. Ato concessivo da 
progressão. Natureza jurídica declaratória, 
preenchidos os requisitos legais. Efeitos 
retroativos ao implemento legal. Estágio 
Probatório. Progressão funcional. Possibilidade. 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, processo nº 

20349/14, que tratam sobre consulta formulada pelo Prefeito de Rio Verde, 

Exmo. Sr. Juraci Martins de Oliveira, solicitando posicionamento deste egrégio 

Tribunal de Contas acerca de indagações sobre progressões funcionais na 

carreira de Procurador do Município de Rio Verde, bem como da correta 

interpretação que se deve dar a dispositivos da Lei Complementar nº 

5.564/2009, que trata da referida carreira.. 

Considerando a Proposta de Decisão nº 913/2014-GABVJ, 

proferida pelo Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo; 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado de Goiás, reunidos em Sessão do Tribunal Pleno, diante 

das razões expostas pelo Relator em: 

1. Conhecer da presente consulta, em razão da presença dos 

pressupostos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste 

Tribunal; 
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2. Responder os questionamentos do consulente nos seguintes 

termos: 

“As expressões na norma “ter pós-graduação” ou “ter mestrado ou 
doutorado”, correspondente as mudanças de níveis II, III, IV e V, contém 
o sentido de que um mesmo título poderá ser reutilizado a cada 
mudança?” 

2.1. O § 1.º da Lei Complementar nº 5.564/2009 do Município de Rio 

Verde deve ser interpretado de forma que se permita a utilização de uma 

mesma titulação acadêmica para fins de progressão vertical para mais de um 

nível, referente à carreira dos Procuradores da referida municipalidade, tendo 

em vista a ausência de impeditivo constitucional ou legal expresso. 

“O título de pós-graduação, mestrado ou doutorado exigido na norma é 
o obtido no período correspondente a mudança nível ou possuindo o 
procurador três títulos de pós-graduação em direito, todos obtidos 
anteriormente ao ingresso na carreira de procurador, deverá apenas 
aguardar o interstício exigido na função de procurador (02, 03, 04 e 05 
anos) para requerer a mudança de nível?” 

2.2. É permitida a utilização de titulação acadêmica obtida antes do 

ingresso do servidor no cargo que ocupa atualmente, para fins de progressão 

funcional, tendo em vista o disposto expressamente no § 1.º da Lei 

Complementar nº 5.564/2009 do Município de Rio Verde, bem como 

inexistência de dispositivo constitucional ou legal em sentido contrário. 

“Qual o sentido contido na norma do § 4.º do artigo 44 da Lei 
complementar nº 5564/2009?” 

2.3. A norma prevista no § 4.º da Lei Complementar nº 5.564/2014, 

acrescentado pela Lei Complementar nº 15/2014, tem como destinatário os 

Procuradores do Município já ocupantes do referido cargo quando da entrada 

em vigor desta última norma, não se aplicando aos que ingressem na carreira 

após essa data, e deve ser interpretada no sentido de permitir o 

enquadramento em um dos níveis previstos no § 1.º do art. 44 da Lei 

Complementar nº 5.564/2009, exigidos os respectivos requisitos legais para 

tanto, sem que necessariamente transitem por todos os níveis previstos. 

“O ato concessivo da progressão vertical possui natureza constitutiva? 
Seu efeito surtirá na data em que o ato for publicado ou a partir do 
requerimento do servidor?” 
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2.4. O ato administrativo concessório de progressão funcional possui 

natureza declaratória por implicar o reconhecimento de direito assegurado em 

lei, retroagindo-se seus efeitos à data da implementação dos respectivos 

requisitos legais pelo servidor público, exceto com relação às parcelas já 

atingidas pela prescrição ou se houver disposição legal expressa que fixe data 

diversa. 

Existe algum obstáculo jurídico-legal referente a mudança de nível 
antes do término do estágio probatório?  

2.5. É permitida a progressão funcional de servidor público em estágio 

probatório, exceto se houver disposição legal expressa em contrário. 

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

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

GOIÁS, em Goiânia, aos 28 de janeiro de 2015.                          

 

 
Honor Cruvinel de Oliveira 

Presidente 
Participantes: 
 

Cons. Maria Teresa Garrido Santos                 Cons. Virmondes Cruvinel 

 

Cons. Sebastião Monteiro                                 Cons. Francisco Ramos 

 

Cons. Daniel Goulart    Cons. Nilo Resende 

   

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

 

Presente: Fabrício Macedo Motta  Ministério Público de Contas.
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PROPOSTA DE DECISÃO N. 913/2014 – GABVJ 

PROCESSO N. :20349/14 

MUNICÍPIO :Rio Verde 

ASSUNTO :Consulta 

CONSULENTE :Juraci Martins de Oliveira – Prefeito  

RELATOR :Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

RELATÓRIO  

Versam os presentes autos sobre consulta formulada pelo 

Prefeito de Rio Verde, Exmo. Sr. Juraci Martins de Oliveira, solicitando 

posicionamento deste egrégio Tribunal de Contas acerca de indagações sobre 

progressões/promoções na carreira de Procurador do Município de Rio Verde, 

bem como da correta interpretação que se deve dar a dispositivos da Lei 

Complementar nº 5.564/2009, que trata da referida carreira. 

2. Vieram os autos instruídos com o parecer jurídico de fls. 5/10, 

onde se concluiu que: 

Diante do exposto é de se concluir que as expressões na norma “ter 
pós-graduação” ou “ter mestrado ou doutorado” não contém nem 
permitem que um mesmo título seja reutilizado a cada mudança de 
nível; a providência é anulação do ato administrativo, todavia, deve-se 
atentar a segurança jurídica; o sentido do § 4.º do art. 44 da Lei, é que 
com a obtenção do título e decurso do interstício legal, pode-se mudar 
de nível; o ato é de natureza constitutiva, surtindo efeitos a partir de sua 
publicação; e finalmente, não há obstáculo jurídico-legal para mudança 
de nível antes do término do estágio probatório. 

3. Inicialmente, por meio do Despacho nº 631/2014 – GABVJ (fl. 17), 

foram os autos encaminhados à Divisão de Documentação e Biblioteca, no 

intuito de que esta informasse a existência de resolução/acórdão respondendo 

matéria semelhante. 

4. Conforme Despacho nº 118/2014 (fl. 19), a divisão supracitada 

informou a inexistência de resolução/acórdão desta Corte sobre a matéria 
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versada nos autos, indicando a existência de decisões sobre casos 

semelhantes (progressão para carreira do Magistério). 

5. Por meio do Despacho nº 693/2014 – GABVJ (fls. 20/21), esta 

relatoria, realizado um juízo prévio de admissibilidade da presente consulta, 

remeteu os autos à Secretaria de Atos de Pessoal, para análise técnica do 

feito, nos termos regimentalmente definidos. 

I – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 

6. Encaminhados os autos à unidade técnica competente, exarou-se 

o Certificado nº 4.729/2014 (fls. 48/58), mediante o qual, efetuado juízo positivo 

de admissibilidade, conclui-se nos seguintes termos: 

Do mérito 

Primeiro questionamento 

O consulente expõe seu questionamento nos seguintes termos (f. (f. 
03/04): 

1) As expressões na norma "ter pós-graduação" ou "ter mestrado ou 
doutorado", correspondente as mudanças de níveis II, III, IV e V, contém 
o sentido de que um mesmo título poderá ser reutilizado a cada 
mudança? 

Para se verificar a forma de progressão na carreira do cargo de 
Procurador do Município, se faz necessário o cotejo da Lei 
Complementar n. 5.564/09, alterada pela Lei Complementar n. 15/2014, 
que, sobre o tema, dispõe: 

Art. 44 A progressão vertical de um nível para outro superior dos 
integrantes da carreira de Procurador do Município far-se-á por 
antiguidade ou merecimento. 

§1º. São requisitos da progressão vertical: 

I - para o cargo de Procurador do Município Nível II: ter pós-graduação 
em qualquer área do direito e 02 (dois) anos na função de Procurador do 
Município de Rio Verde GO; 

II - para o cargo de Procurador do Município Nível III: ter mestrado ou 
doutorado em qualquer área do direito; ou pós-graduação em Direito 
Público (sentido amplo); e, cumulativamente, 03 (três) anos na função de 
procurador do Município de Rio Verde - GO; 

III - para o cargo de Procurador do Município Nível IV: ter mestrado ou 
doutorado em qualquer área do direito; ou pós-graduação em Direito 
Público, Direito Tributário, Direito Administrativo, Direito Constitucional, 
Direito Processual Civil, Direito Processual do Trabalho, Direito 
Ambiental ou Direito Previdenciário; e, cumulativamente, 04 (quatro) 
anos na função de procurador do Município de Rio Verde - GO; 
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IV - para o cargo de Procurador do Município Nível V: ter mestrado ou 
doutorado em qualquer área do direito; ou pós-graduação em Direito 
Tributário, Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito 
Processual Civil, Direito Processual do Trabalho, Direito Público 
(concentração em direito constitucional, direito administrativo ou direito 
tributário), Direito Ambiental ou Direito Previdenciário; e, 
cumulativamente, 05 (cinco) anos na função de procurador do Município 
de Rio Verde-GO. 

(...) 

§4°. O Procurador do Município será enquadrado em um dos níveis 
previstos no §1° deste artigo quando preencher todos os requisitos 
nesta Lei Complementar para o nível correspondente. (grifou-se) 

Verifica-se que a legislação local impõe duas espécies de requisitos 
para a progressão vertical do ocupante do cargo de Procurador 
Municipal, quais sejam, a obtenção de titulação acadêmica específica e 
o transcurso de lapso temporal no exercício do cargo. 

As dúvidas suscitadas pelo consulente orbitam em torno dos requisitos 
de titulação acadêmica, no qual a norma adota a terminologia "ter pós-
graduação" e " ter mestrado ou doutorado". 

O verbo "ter" é sinônimo de "possuir", "portar", "fruir", portanto, aquele 
que "possui" adquire um condição que não se perde pelo decurso do 
tempo ou após seu uso ou gozo, ou seja, confere o sentido de 
perenidade. 

Destarte, o termo "ter pós-graduação" e " ter mestrado ou doutorado" dá 
a entender que basta que se tenha adimplido a condição uma só vez 
para se preencher o requisito da norma. 

Isso porque, o exegeta não pode conferir interpretação restritiva naquilo 
que tenha sido tratado de forma ampla e expressa pela lei, 
principalmente se a interpretação restritiva importar na restrição de 
direitos legalmente assegurados aos servidores públicos. 

Poderia o legislador ter expressado sua vontade de que a titulação 
acadêmica a ser utilizado para fins de progressão deveria ser renovada 
a cada nível da carreira, todavia, aquela edilidade preferiu uma redação 
mais aberta e ampliativa. 

Nota-se, ainda, que a Lei Complementar n. 5.564/09 antes de ser 
alterada pela Lei Complementar n. 15/2014, possuía redação muito 
similar, senão vejamos: 

Art. 44 - A progressão vertical de um nível para outro superior dos 
integrantes da carreira de Procurador do Município far-se-á por 
antiguidade ou merecimento. 

§1º - São requisitos da progressão vertical: 

I - para o cargo de Procurador do Município Nível II: ter pós-graduação 
em qualquer área do direito e 02 (dois) anos na função de Procurador do 
Município de Rio Verde - GO; 

II - para o cargo de Procurador do Município Nível III: ter mestrado ou 
doutorado em qualquer área do direito; ou pós-graduação em Direito 
Público, Direito Tributário, Direito Administrativo, Direito Constitucional, 
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Direito Ambiental ou Direito Previdenciário; e, cumulativamente, 04 
(quatro) anos na função de procurador do Município de Rio Verde - GO; 

III - para o cargo de Procurador do Município Nível IV: ter mestrado ou 
doutorado em qualquer área do direito; ou pós-graduação em Direito 
Público, Direito Tributário, Direito Administrativo, Direito Constitucional, 
Direito Ambiental ou Direito Previdenciário; e, cumulativamente, 06 (seis) 
anos na função de procurador do Município de Rio Verde - GO. 
 

Pelo cotejo da redação originária do dispositivo, depreende-se que a 
condição de possuir titulação acadêmica específica, com a utilização da 
terminologia "ter pós-graduação" e " ter mestrado ou doutorado" não 
advém das alterações produzidas pela Lei Complementar n. 15/2014, 
más já estava presente desde 2009. 

A Lei Complementar n. 15/2014 apenas altera a Lei Complementar n. 
5.564/09 para diminuir o interstício necessário para se progredir na 
carreira e acrescentar o §4º ao dispositivo.  

Desse fato surge o questionamento se a interpretação restritiva a que 
alude a presente Consulta é a praxe do Município de Rio Verde.  

Para esclarecer a questão a SAP diligenciou junto a municipalidade e 
obteve cópia de atos administrativos (f. 22/27) comprobatórios de que, 
ao contrário do que se pensava, o Município sempre concedeu a 
progressão na carreira aos seus Procuradores sem exigir que fosse 
obtida uma nova titulação a cada nível que o servidor pretendesse 
avançar. 

Ora, se esse sempre foi o tradicional entendimento do Município, não há 
que se falar em nova interpretação da lei de forma restritiva e mais 
gravosa aos servidores, se inexistiu alteração legislativa capaz de 
modificar o entendimento inicial, sob pena de afronta ao princípio 
constitucional da isonomia (art. 37, caput da CF). 

Urge salientar que não se confunde a chamada gratificação de incentivo 
funcional, também denominada de gratificação de titularidade, espécie 
de vantagem pecuniária criada para estimular que o servidor público se 
dedique periodicamente a qualificar-se, com a progressão funcional do 
servidor, cujo objetivo é estimular que o servidor permaneça na carreira 
ao longo do tempo. 

Segundo questionamento 

O consulente expõe seu questionamento nos seguintes termos (f. (f. 
03/04): 

2) O título de pós-graduação, mestrado ou doutorado exigido na norma é 
o obtido no período correspondente a mudança nível ou possuindo o 
procurador três títulos de pós-graduação em direito, todos obtidos 
anteriormente ao ingresso na carreira de procurador, deverá apenas 
aguardar o interstício exigido na função de procurador (02, 03, 04 e 05 
anos) para requerer a mudança de nível? 

Em síntese, questiona o consulente se é possível a utilização de 
titulação acadêmica obtida antes do ingresso no cargo de Procurador do 
Município para fins de progressão funcional. 
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Contudo, o questionamento não suscita maiores dúvidas, pois, se a lei 
não exige que a titulação acadêmica se dê após o ingresso do servidor 
público no cargo, não pode o gestor exigi-lo sob pena de afronta ao 
princípio da legalidade estrita a que está submetido a Administração 
Pública. 

Portanto, inexistindo qualquer tipo de vedação legal, pode o servidor 
público utilizar-se de titulação acadêmica obtida anteriormente ao 
ingresso no cargo para fins de progressão funcional. 

Trata-se de ato administrativo vinculado, ou seja, que não deixa 
margem à liberalidade ao administrador público, cabendo-lhe somente 
fazer e obedecer aquilo que fixado em lei. 

Vejamos o que dispõe a doutrina sobre o tema: 

Fala -se em poder vinculado ou poder regrado quando a lei atribui 
determinada  competência definindo todos os aspectos da conduta a ser 
adotada,sem atribuir margem de liberdade para o agente público 
escolher a melhor forma de agir.  

Onde houver vinculação, o agente público é um simples executor da 
vontade legal. O ato resultante do exercício dessa competência é 
denominado de ato vinculado. (grifou-se) (MAZZA. Alexandre. Manual de 
direito administrativo.  2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. Pág. 253) 

No mesmo diapasão já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de 
Goiás, em caso similar do próprio Município de Rio Verde, nos autos do 
processo judicial n. 7000315.08.2010.8.09.0133, já transitado em 
julgado (f. 28/44). 

Terceiro questionamento 

O consulente expõe seu questionamento nos seguintes termos (f. 
03/04): 

3) Qual providência deve ser tomada pela Administração, caso um 
servidor tenha progredido de nível utilizando um título mais de uma vez? 
É caso de anulação ou revogação do ato administrativo? 

O questionamento em testilha resta prejudicado, haja vista o 
entendimento da SAP de que, utilizando-se a legislação local de termos 
genéricos, não pode a Administração municipal atribuir interpretação 
restritiva que implique prejuízo a direitos de terceiros (servidores) 
assegurados em lei. 

Assim, in casu, é lícita a utilização de uma mesma titulação acadêmica 
para fins de progressão funcional desde que adimplidos os demais 
requisitos impostos em lei. 

Quarto questionamento 

O consulente expõe seu questionamento nos seguintes termos (f. 
03/04): 

4) Qual o sentido contido na norma do §4º do artigo 44 da Lei 
Complementar nº 5564/2009? 

Para melhor elucidar o questionamento a SAP diligenciou junto ao 
Poder Legislativo local e obteve cópia da exposição de motivos do 
Projeto de Lei que culminou na aprovação da Lei Complementar n. 
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15/2014 (f. 45/47). 

Depreende-se da Mensagem n. 086/2014 de iniciativa do Poder 
Executivo, que o intuito da alteração legislativa a ser promovida era a 
valorização da carreira de Procurado do Município. 

Não se concebe logicamente que a terminologia "valorização" implique 
em restrição de direito já existente, ou, ainda, em imposição de ônus 
que antes inexistia, pelo contrário, o referido termo induza à idéia de 
aumento de direitos e vantagens de forma a tornar a carreira e o 
exercício do cargo mais atrativo. 

No caso em testilha, aplica-se o método clássico (jurídico) de 
interpretação da legislação municipal, utilizando-se como fundamento o 
elemento histórico da norma. 

Sobre o tema, a doutrina assevera: 

"(...) elemento histórico: analisa o projeto de lei, a sua justificativa, 
exposição de motivos, pareceres, discussões, as condições culturais e 
psicológicas que resultaram na elaboração da norma; (...) 

Segundo esse método, o papel do intérprete resume-se a descobrir o 
verdadeiro significado da norma, o seu sentido e, assim, atribui-se 
grande importância ao texto da norma. (LENZA, Pedro. Direito 
constitucional esquematizado. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. pág. 
184). (grifou-se) 

Assim, o §4º do artigo 44 da Lei Complementar nº 5564/2009 possui 
sentido unívoco de permitir que o Procurador do Município, quando da 
sua progressão vertical, possa ser enquadrado em qualquer um dos 
níveis existentes, sem necessariamente ter que transitar por todos os 
níveis anteriores para alcançar o nível seguinte, desde que, é claro, 
preencha todos os requisitos legais para tanto. 

Quinto questionamento 

O consulente expõe seu questionamento nos seguintes termos (f. 
03/04): 

5) O ato concessório da progressão vertical possui natureza constitutiva? 
Seu efeito surtirá na data em que o ato for publicado ou a partir do 
requerimento do servidor? 

Para melhor enfrentamento da questão, colaciona-se a doutrina 
especializada sobre as espécies de atos administrativos: 

(...) 

3.5.2.1 Ato constitutivo: é o que cria uma nova situação jurídica individual 
para seus destinatários, em relação à Administração. Suas modalidades 
são variadíssimas, abrangendo mesmo a maior parte das declarações de 
vontade do Poder Público. São atos dessas categorias as licenças, as 
nomeações de funcionários, as sanções administrativas e outros mais 
que criam direitos ou impõem obrigações aos particulares ou aos 
próprios servidores públicos. 

(...) 

3.2.3 Ato declaratório: é o que visa a preservar direitos, reconhecer 
situações preexistentes ou, mesmo, possibilitar seu exercício. São 
exemplos dessa espécie a apostila de títulos de nomeação, a 
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expedição de certidões e demais atos fundados em situações jurídicas 
anteriores. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 
31 ed. São Paulo: RT, 2005. Pág. 172). (grifou-se) 

No caso em apreço, o ato administrativo concessório progressão 
vertical não cria ou extingue direitos e tampouco impõem obrigações, 
portanto, não se reveste de natureza constitutiva. 

Em verdade, o ato administrativo concessório progressão vertical 
apenas reconhece direito assegurado em lei, possibilitando seu 
exercício, e por isso possui natureza jurídica de ato declaratório. 

Por consubstanciar ato administrativo declaratório, os efeitos jurídicos e 
financeiros retroagem à data do pedido, pois, desde então, o servidor 
público já preenchia os requisitos legais e poderia usufruir dessa 
condição. 

E não poderia ser de outro modo, pois não pode o servidor público ver-
se prejudicado por uma eventual demora excessiva da Administração 
Pública no processamento e deferimento do seu pedido de progressão. 

Sexto questionamento 

O consulente expõe seu questionamento nos seguintes termos (f. 
03/04): 

6) Existe algum obstáculo jurídico-legal referente a mudança de nível 
antes do término do estágio probatório? 

Como já dito quando da apreciação do segundo questionamento, o ato 
administrativo de concessão de progressão funcional de servidor 
público consubstancia ato administrativo de natureza vinculada, ou seja, 
deve ater-se exclusivamente aos requisitos legais e, que, uma vez 
preenchidos, sua concessão é medida que se impõe. 

Assim, caso a legislação municipal não imponha como condição de 
progressão funcional o término do estagio probatório, não pode a 
administração pública utilizar-se de interpretação restritiva para criar 
requisito não disposto em lei. 

Em suma, inexistindo óbice legal expresso, o servidor em estágio 
probatório possui direito à progressão funcional, desde que preenchido 
os requisitos legais. 

III. CONCLUSÃO 

Ante o exposto, esta Secretaria manifesta seu entendimento do sentido 
de que seja: 

I. efetuado juízo positivo de admissibilidade da consulta, uma vez 
preenchidos os pressupostos legais previstos no art. 31 da Lei nº 
15.958/2007; e, 

II. respondido ao consulente que em relação à progressão funcional de 
servidor público, utilizando-se a legislação local de termos genéricos, não 
pode a Administração municipal atribuir interpretação restritiva que 
implique prejuízo a direitos dos servidores públicos, por tratar-se de ato 
administrativo de natureza vinculada, portanto, 

a) o §1º Lei Complementar n. 5.564/09 do Município de Rio Verde, deve 
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ser interpretado de forma que se permita a utilização de uma mesma 
titulação acadêmica para fins de progressão vertical para mais de um 
nível, de ocupante de cargo de Procurador do Município; 

b) inexistindo impedimento expresso na legislação que rege o tema, é 
permitida a utilização de titulação acadêmica obtida antes do ingresso 
do servidor no cargo que ocupa atualmente, para fins de progressão 
funcional; 

c) o §4º do artigo 44 da Lei Complementar nº 5564/2009 possui sentido 
unívoco de permitir que o Procurador do Município, quando da sua 
progressão vertical, possa ser enquadrado em qualquer um dos níveis 
existentes, sem necessariamente ter que transitar por todos os níveis 
anteriores para alcançar o nível seguinte, desde que, é claro, preencha 
todos os requisitos legais para tanto; 

d) o ato administrativo concessório de progressão funcional possui 
natureza jurídica de ato declaratório por implicar o reconhecimento de 
direito assegurado em lei, possibilitando seu exercício e seus efeitos 
jurídicos e financeiro, em regra, retroagem à data do pedido, exceto se 
houver disposição legal expressa que fixe data diversa.  

e) é permitida a progressão funcional (horizontal e vertical) de servidor 
público em estágio probatório, exceto se houver disposição legal 
expressa em contrário. 

 

II – DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

7. O Ministério Público de Contas, por meio de carimbo que se apôs 

no verso de fls. 58 (Parecer nº 7431/14), corroborou na íntegra com a 

manifestação da unidade técnica. 

8. É o Relatório. 

 

DA PROPOSTA DE DECISÃO 

9. Preliminarmente, verifica-se que o consulente atende aos 

requisitos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste 

Tribunal, vez que possui legitimidade ativa; a Consulta contém a indicação 

precisa do seu objeto; foi instruída com o parecer jurídico; demonstra 

pertinência temática à área de atribuição da instituição que o Consulente 

representa e está compreendida no rol de competência deste Tribunal. 
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10. Com a relação ao mérito da presente consulta, por ter sido 

apresentado um elevado número de questionamentos, esta relatoria analisará 

um a um dos referidos questionamentos, no intuito de que se elimine as 

dúvidas suscitadas pelo consulente. 

11. Com relação ao primeiro questionamento, o consulente suscita 

dúvidas na interpretação que se deve dar a expressões dispostas na Lei 

Complementar nº 5.564/2009, que trata da carreira dos Procuradores do 

Município de Rio Verde, o fazendo nos seguintes termos: 

1) As expressões na norma “ter pós-graduação” ou “ter mestrado ou 
doutorado”, correspondente as mudanças de níveis II, III, IV e V, 
contém o sentido de que um mesmo título poderá ser reutilizado a 
cada mudança? 

12. Inicialmente, cabe pontuar que a seara normativa adequada para 

se analisar a presente questão, além da própria Lei Complementar nº 

5.564/2009, seria a Constituição Federal, uma vez que não há que se falar em 

observância de legislação federal sobre o tema, cabendo aos Municípios a 

competência privativa para instituir planos de carreira aos seus servidores, 

observado os preceitos constitucionais. 

13. Nesse sentido, é a redação original do art. 39, caput, da CRFB/88, 

reestabelecida por força de liminar na ADI nº 2.135-4, que assim dispõe: 

Art. 39.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e 
planos de carreira para os servidores da administração pública 

direta, das autarquias e das fundações públicas. (grifos nosso) 

14. Cotejando os dispositivos constitucionais relacionados à matéria, 

esta relatoria não encontrou qualquer dispositivo e/ou princípio normativo no 

sentido da obrigatoriedade de que a cada nível da progressão funcional do 

servidor público seja exigido qualificação ou aperfeiçoamento prévios, o que 

demandaria um título acadêmico diferente a cada novo estágio da carreira. 
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15. Pontue-se que embora a Emenda Constitucional nº 19, de 

4/6/1998, tenha tido o nítido intuito de procurar incentivar o aperfeiçoamento e 

qualificação do servidor público no desenvolvimento de sua carreira, inserindo, 

entre outros dispositivos, o Princípio da Eficiência no caput do art. 37, não é 

possível, apenas com base em tal norma principiológica, conferir interpretação 

demasiadamente restritiva, no sentido de exigir do servidor qualificação prévia 

a cada novo nível da respectiva carreira. 

16. Superada a análise constitucional da matéria, passa-se à análise 

legal da questão da progressão dos Procuradores do Município de Rio Verde, 

cuja disciplina normativa específica encontra-se no art. 44 da Lei 

Complementar nº 5.564/2009, abaixo transcrito, in verbis: 

Art. 44 A progressão vertical de um nível para outro superior dos 
integrantes da carreira de Procurador do Município far-se-á por 
antiguidade ou merecimento. 

§1º. São requisitos da progressão vertical: 

I - para o cargo de Procurador do Município Nível II: ter pós-graduação 
em qualquer área do direito e 02 (dois) anos na função de Procurador 
do Município de Rio Verde GO; 

II - para o cargo de Procurador do Município Nível III: ter mestrado ou 
doutorado em qualquer área do direito; ou pós-graduação em Direito 
Público (sentido amplo); e, cumulativamente, 03 (três) anos na 
função de procurador do Município de Rio Verde - GO; 

III - para o cargo de Procurador do Município Nível IV: ter mestrado ou 
doutorado em qualquer área do direito; ou pós-graduação em Direito 
Público, Direito Tributário, Direito Administrativo, Direito Constitucional, 
Direito Processual Civil, Direito Processual do Trabalho, Direito 
Ambiental ou Direito Previdenciário; e, cumulativamente, 04 (quatro) 
anos na função de procurador do Município de Rio Verde - GO; 

IV - para o cargo de Procurador do Município Nível V: ter mestrado ou 
doutorado em qualquer área do direito; ou pós-graduação em Direito 
Tributário, Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito 
Processual Civil, Direito Processual do Trabalho, Direito Público 
(concentração em direito constitucional, direito administrativo ou direito 
tributário), Direito Ambiental ou Direito Previdenciário; e, 
cumulativamente, 05 (cinco) anos na função de procurador do 
Município de Rio Verde-GO. (grifos nosso) 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br


                                                
                                                 Estado de Goiás                                                                         Fls.                                                                
                                    TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 

                                    Gabinete do Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Rua 68, nº 727 – CENTRO – FONE: 3216 -6219  –  FAX: 3216 6292  CEP: 74 055 -100 – GOIÂNIA-GO. 
www.tcm.go.gov.br / e-mail: as.vascocicero@tcm.go.gov.br 

c:\tcm\secretaria\resultado\01400001-15-resultado.doc 
 

11 

 

17. Inicialmente, cabe pontuar que verifica-se uma incoerência na 

norma supratranscrita. Isso porque o caput do artigo exige, alternativamente, a 

antiguidade ou o merecimento como requisitos para se progredir na carreira. 

No entanto, os parágrafos estabelecem a necessidade cumulativa de 

antiguidade no cargo e qualificação e aperfeiçoamentos profissionais como 

requisitos para progressão funcional. 

18. Não obstante a contradição verificada cabe adentrarmos no 

questionamento exposto pelo consulente, que reside especificamente quanto à 

interpretação a ser dada ao § 1.º, I a IV, do art. 44 da Lei Complementar nº 

5.564/2009. 

19. Sobre o tema, cabe trazer à baila o entendimento manifestado no 

parecer jurídico de fls. 5/10, refletindo o entendimento da Administração 

Pública municipal: 

Em outras palavras, a “admissibilidade” de utilização do mesmo título 
acadêmico para fins de progressão na carreira é adversa à finalidade da 
norma municipal implementadora da progressão funcional da carreira de 
“Procurador do Município” ou, melhor dizendo, é contrária aos seus 
pressupostos lógico-jurídicos que, notoriamente, é o estímulo à 
habilitação acadêmica. 

20. Com a devida vênia ao entendimento acima exposto, esta 

relatoria discorda de referida manifestação. 

21. Isso porque, conforme pontuado linhas acima, os requisitos para 

progressão na carreira do servidor devem estar dispostos de forma clara em 

norma municipal, não cabendo ao intérprete ou aplicador da norma estabelecer 

requisitos não previstos expressamente, sob pena de conferir-se interpretação 

restritiva em matéria de restrição de direitos, o que é vedado pelas regras de 

hermenêutica jurídica. 

22. Assim, caso quisesse exigir titulação específica a cada mudança 

de nível, deveria o legislador ter disposto de forma expressa em tal sentido, o 

que não se verificada na Lei Complementar nº 5.564/2009, que exige apenas, 
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para progressão de um nível para outro, a situação de “ter pós-graduação” ou 

“ter mestrado ou doutorado”, cumulativamente ao requisito de tempo, não 

estabelecendo a necessidade de que esses títulos sejam distintos para cada 

progressão. 

23. Contrapondo o argumento apresentado pela Administração 

Pública municipal, por meio do parecer jurídico de fls. 5/10, no sentido de que 

seria contrário ao pressuposto-lógico jurídico da norma ora analisada o 

entendimento manifestado por esta relatoria, ousamos trazer o conceito de 

Progressão Funcional apresentado pela doutrina: 

A progressão funcional consiste na passagem do funcionário a um 
estágio mais elevado na carreira, seja em virtude do tempo de serviço, 
seja por efeito de merecimento, com a possibilidade de modificação de 
deveres e direitos (inclusive patrimoniais). 

(...) A progressão funcional significa a alteração das condições de 
tratamento do sujeito mantido no próprio cargo. Assim, e como forma de 
incentivo, a lei pode prever que a obtenção de certos títulos ou o 
decurso de tempo produzirá um benefício para o sujeito no tocante à 
carreira. Permanecerá ele provido no mesmo cargo, mas sujeito a 
regime mais favorável.1 

24. Assim, conforme já pontuado, é a própria lei que deverá prever, 

de forma expressa e clara, os requisitos para concessão da progressão 

funcional ao servidor, podendo estabelecer como requisito o decurso de tempo 

ou a obtenção de certos títulos, ou ambos requisitos, de forma cumulativa. 

25. Nesse sentido, o § 1.º do art. 44 da Lei Complementar nº 

5.564/2009 exige apenas o decurso de tempo e a condição de ter um 

determinado título como requisito para progressão funcional, não exigindo 

expressamente que o referido título seja diferente a cada mudança na carreira. 

26. Ademais, pontue-se que caso fosse conferido à norma em 

comento o sentido de que a cada nível fosse exigido título diferente para 

                                                           
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo., 7 ed., p. 897. 
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concessão da respectiva progressão funcional, caracterizar-se-iam situações 

injustas e desarrazoadas. 

27. Exemplifica-se com a situação hipotética de dois Procuradores do 

Município, um possuindo doutorado ou mestrado e outro possuindo dois títulos 

de pós-graduação lato sensu. No caso do primeiro servidor, que possui um 

título acadêmico mais complexo, apenas seria possível a progressão funcional 

para um único nível, ao passo que no caso do segundo servidor, que possui 

dois títulos de menor complexidade, seria possível a progressão para dois 

níveis distintos. 

28. Assim, por todo o exposto, esta relatoria coaduna com as 

manifestações da Secretaria de Atos de Pessoal e Ministério Público de Contas 

com relação ao presente ponto discutido, no sentido de que, pela ausência de 

impeditivo constitucional ou legal expresso, o § 1.º da Lei Complementar nº 

5.564/2009 do Município de Rio Verde deve ser interpretado de forma que se 

permita a utilização de uma mesma titulação acadêmica para fins de 

progressão vertical para mais de nível, referente a carreira dos Procuradores 

da referida municipalidade. 

29. Superado o primeiro e principal questionamento, passa-se ao 

segundo, onde o consulente indaga a essa Corte de Contas: 

2) O título de pós-graduação, mestrado ou doutorado exigido na 
norma é o obtido no período correspondente a mudança nível ou 
possuindo o procurador três títulos de pós-graduação em direito, 
todos obtidos anteriormente ao ingresso na carreira de procurador, 
deverá apenas aguardar o interstício exigido na função de 
procurador (02, 03, 04 e 05 anos) para requerer a mudança de 
nível? 

30. Com relação a tal questionamento, pontue-se que esta relatoria 

ratifica todo o exposto no questionamento anterior, motivo pelo qual torna-se 

desnecessário novas argumentações a respeito. 
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31. Isso porque deve a norma prever de forma clara e expressa sobre 

os requisitos para a concessão da progressão funcional. 

32. No caso do questionamento em questão, como não previu a 

norma que o título necessário para mudança de nível deveria ser obtido no 

período correspondente à mudança na carreira, não pode o interprete ou 

aplicador da norma conferir interpretação restritiva no sentido de exigir requisito 

não previsto expressamente na lei. 

33.  Nesse sentido, esta relatoria coaduna com as manifestações da 

Secretaria de Atos de Pessoal e Ministério Público de Contas com relação ao 

presente ponto discutido, no sentido de considerar que, tendo em vista o 

disposto expressamente no § 1.º da Lei Complementar nº 5.564/2009 do 

Município de Rio Verde, é permitida a utilização de titulação acadêmica obtida 

antes do ingresso do servidor no cargo que ocupa atualmente, para fins de 

progressão funcional. 

34. Com relação ao terceiro questionamento, onde o consulente 

indaga qual providência tomar caso fosse conferida interpretação no sentido da 

impossibilidade de utilizar um mesmo título para mais de uma progressão, 

pontue-se que resta tal questionamento prejudicado, diante da interpretação 

conferida ao primeiro questionamento. 

35. Com relação ao quarto questionamento, o consulente assim 

indaga: 

4) Qual o sentido contido na norma do § 4.º do artigo 44 da Lei 
complementar nº 5564/2009? 

36. Para correta elucidação do referido questionamento, cabe trazer à 

baila a redação do § 4.º do art. 44 da Lei Complementar nº 5.564/2009: 

§ 4.º O Procurador do Município será enquadrado em um dos níveis 
previstos no § 1.º deste artigo quando preencher todos os requisitos 
nesta Lei Complementar para o nível correspondente. 
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37. Pontue-se que no entendimento desta relatoria, o dispositivo em 

comento é norma a ter vigência temporária, no sentido de estabelecer como 

deverão ser enquadrados os Procuradores do Município de Rio Verde quando 

de sua entrada em vigor. 

38. Assim, procedido ao enquadramento dos Procuradores do 

Município de Rio Verde de acordo com os requisitos estabelecidos no § 1º da 

Lei Complementar nº 5.564/2009, conforme mandamento do § 4.º do referido 

diploma, a norma passa a não ter mais eficácia, uma vez que os novos 

Procuradores, ingressos na carreira por meio de Concurso Público de provas 

ou de provas e títulos a partir da edição da Lei Complementar nº 15/2014, 

deverão ocupar o nível I da carreira, progredindo nela de acordo e, 

sequencialmente, com os níveis estabelecidos no 1.º. 

39. Ademais, mencione-se que para os Procuradores Municipais que 

já se encontravam providos no respectivo cargo quando da edição da Lei 

Complementar nº 15/2014, deverá ser realizado o enquadramento em um dos 

níveis previstos no § 1.º do art. 44 da Lei Complementar nº 5.564/2009, 

exigidos os requisitos legais para tanto, sem que necessariamente transitem 

por todos os níveis previstos. 

40. Assim, exemplificando, caso um Procurador estivesse no nível I 

da carreira quando da entrada em vigor da Lei Complementar nº 15/2014 e 

possuísse, a este tempo, título acadêmico de mestrado e 05 (cinco) anos na 

função de Procurador do Município de Rio Verde, poderia ser enquadrado, 

quando de sua próxima progressão vertical, no nível IV da carreira. 

41. O quinto questionamento foi formulado nos seguintes termos: 

5) O ato concessivo da progressão vertical possui natureza 
constitutiva? Seu efeito surtirá na data em que o ato for publicado ou 
a partir do requerimento do servidor? 
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42. Com relação a tal questionamento, e como muito bem explicitado 

pela unidade técnica, o ato administrativo concessório da progressão não cria 

ou extingue direitos, apenas reconhecendo e concedendo direito assegurado 

em lei, tendo, portanto, natureza jurídica de ato declaratório. 

43. Assim, como os requisitos estão previstos em lei, sendo esta que 

assegura o direito à progressão, não há que se falar em efeitos a partir da 

concessão da progressão pela Administração Pública municipal ou mesmo do 

requerimento do servidor, como disposto pela unidade técnica, mas sim a partir 

do implemento legal de tais requisitos. 

44. Portanto, uma vez que constitui ato administrativo declaratório, os 

efeitos jurídicos e financeiros devem retroagir à data da implementação dos 

respectivos requisitos legais pelo servidor público, exceto com relação às 

parcelas já atingidas pela prescrição ou se outro momento for estabelecido 

expressamente em diploma normativo. 

45. Por fim, no tocante ao sexto questionamento, assim indaga o 

consulente? 

6) Existe algum obstáculo jurídico-legal referente a mudança de nível 
antes do término do estágio probatório?  

46. Com relação a tal questionamento, pontue-se que esta relatoria 

ratifica todo o exposto no primeiro questionamento, motivo pelo qual torna-se 

desnecessário novas argumentações a respeito. 

47. Isso porque deve a norma prever de forma clara e expressa sobre 

os requisitos para a concessão da progressão funcional. 

48. Assim, não existindo qualquer impedimento legal expresso, é 

permitida a progressão funcional de servidor público em estágio probatório. 

49. Diante do exposto, amparado na fundamentação supra, e 

acolhendo a manifestação da Secretaria de Controle Externo e Ministério 
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Público de Contas, nos termos do artigo 85, § 1º da Lei 15.958/2007, com 

redação acrescida pela Lei 17.288/2011, art. 83 do Regimento Interno, 

regulamentado pela Resolução Administrativa nº 232/2011, cujo artigo 6º, IV foi 

disciplinado pela Portaria n. 557/2011, proponho que o Tribunal Pleno adote a 

minuta de Acórdão que submeto à sua deliberação. 

50. 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 18 de 

setembro de 2014.  

 

Vasco C. A. Jambo 
Conselheiro Substituto – relator  
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