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ACÓRDÃO AC-CON Nº 00001/2016 - TCMGO-PLENO 

Processo n° 12153/2015 

Município Rio Verde  

Órgão Prefeitura Municipal 

Assunto Consulta 

Período de Referência 2015 

Consulente Juraci Martins de Oliveira (Prefeito) 

CPF nº 018.038.241-15 

Relator Conselheiro Substituto Irany Júnior 

CONSULTA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. 
EFICÁCIA NORMATIVA GERAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SEVIDORES DA 
EDUCAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. 5 ANOS. ENCAMINHAMENTO DE ATO 
NORMATIVO. 

1. Conhece-se parcialmente da consulta, pelo cumprimento dos requisitos de 
admissibilidade, outorgando-lhe eficácia normativa plena; 

2. Responde ao consulente que: 

a) a realização de progressão/promoção de profissional do magistério em 
desacordo com o Acórdão AC-CON n. 10/14 do TCMGO que consubstancie 
ascensão funcional ilícita e constitucionalmente vedada, acarreta a nulidade do 
ato administrativo com efeito ex tunc; 

b) a possibilidade da Administração Pública de anular os atos administrativos 
eivados de vício de legalidade não é absoluta, estando sujeita a limitações, 
especialmente: 

1) decadência pelo decurso de prazo em caso de boa-fé do servidor; 

2) incidência do §4º do art. 87 da Lei Federal n. 9.394/96 (década da educação 
- 23/12/1996 a 23/12/2007), que permitiu que os professores que ingressaram 
no serviço público em cargos de nível médio fossem ascendidos a cargos, cujo 
requisito de provimento era a conclusão de curso de nível superior na área da 
educação, após a obtenção do respectivo título; 

c) cumpre ao Município instaurar processo administrativo para apurar a 
regularidade das progressões/promoções realizadas em desacordo com o 
Acórdão AC-CON n. 10/14 do TCMGO, devendo ser o caso submetido a 
análise jurídica e garantido ao servidor o exercício do contraditório e ampla 
defesa; 

d) é dever do Chefe do Poder Executivo local a adequação da legislação 
municipal que trate do plano de carreira do magistério municipal de forma a 
compatibilizá-lo com a Constituição Federal, nos moldes delineados pelo 
Acórdão AC-CON n. 10/14; 

3. Encaminha-se ao consulente cópias do inteiro teor do Acórdão AC-CON nº 
10/2014, em função do objeto já ter sido analisado por esta Corte de Contas.
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Trata-se de consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Rio Verde, 

senhor Juraci Martins de Oliveira, com o objetivo de obter resposta quanto a 

aplicação dos art. 54 e 55 da Lei Complementar nº 5841/2010 (Estatuto do 

Magistério) aos seguintes questionamentos: 

1) O Professor do Município de Rio Verde – GO que prestou 
concurso para o cargo de Professor PEB –I tem direito a 
progredir na carreira, passando para PEB-II ou ser “enquadrado” 
em outro nível subsequente, com a apresentação da conclusão 
de curso correspondente ao nível pretendido? E, se 
considerarmos que, por ocasião do concurso de PEB I, o 
professor já tivesse o curso que lhe habilitaria ao nível superior 
(PEB IV, por exemplo)? 

2) O Professor PEB II pode progredir para os níveis subsequentes 
da carreira, se preencher o requisito da habilitação 
correspondente? 

3) O fato do Anexo I do Estatuto do Magistério de Rio Verde fazer a 
previsão de forma de provimento tanto por concurso quanto por 
titularidade acadêmica, impede a progressão para os níveis 
subsequentes da carreira (PEB II, PEB III, PEB IV e PEB V)? 

4) O cargo de professor PEB I, PEB III, PEB III, PEB IV e PEB V 
pode ser considerado cargo de carreira ou cargo isolado? 

5) Caso tenha havido algum tipo de progressão ilegal de professor, 
o Município deve anular o ato para retornar o professo ao nível 
correto? E se Já Houver ultrapassado 5 (cinco) anos 
(prescrição)? 

2) Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acordam os 

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

de Goiás, nos termos da Proposta de Decisão nº 436/2015-GCSICJ do Conselheiro 

Substituto Irany Júnior, Relator, para: 

I. CONHECER da consulta, especificamente quanto ao item 05, 

uma vez preenchidos os pressupostos legais previstos no art. 31 da Lei Estadual nº 

15.958/2007; 

II. RESPONDER ao consulente que: 

a) a realização de progressão/promoção de profissional do 

magistério em desacordo com o Acórdão AC-CON n. 10/14 do TCMGO que 

consubstancie ascensão funcional ilícita e constitucionalmente vedada, acarreta a 

nulidade do ato administrativo com efeito ex tunc; 

b) a possibilidade da Administração Pública de anular os atos 

administrativos eivados de vício de legalidade não é absoluta, estando sujeita a 
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limitações, especialmente: 

1) decadência pelo decurso de prazo em caso de boa-fé do servidor; 

2) incidência do §4º do art. 87 da Lei Federal n. 9.394/96 (década da 

educação - 23/12/1996 a 23/12/2007), que permitiu que os professores que 

ingressaram no serviço público em cargos de nível médio fossem ascendidos a 

cargos, cujo requisito de provimento era a conclusão de curso de nível superior na 

área da educação, após a obtenção do respectivo título; 

c) cumpre ao Município instaurar processo administrativo para 

apurar a regularidade das progressões/promoções realizadas em desacordo com o 

Acórdão AC-CON n. 10/14 do TCMGO, devendo ser o caso submetido a análise 

jurídica e garantido ao servidor o exercício do contraditório e ampla defesa; 

d) é dever do Chefe do Poder Executivo local a adequação da 

legislação municipal que trate do plano de carreira do magistério municipal de forma 

a compatibilizá-lo com a Constituição Federal, nos moldes delineados pelo Acórdão 

AC-CON n. 10/14; 

III. ENCAMINHAR cópia do Acórdão AC-CON n. 10/14 ao 

consulente em resposta aos itens 01 a 04 da Consulta; 

3) À Superintendência de Secretaria para as providências cabíveis. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

em Goiânia, aos 03 dias do mês de fevereiro de 2016. 

Conselheiro Honor Cruvinel de Oliveira 
Presidente 

Votantes: 

Maria Teresa F. Garrido Santos Joaquim Alves de Castro Neto 
                    Conselheira Conselheiro 

Daniel Goulart Francisco José Ramos 
    Conselheiro                Conselheiro 

Nilo Resende  
Conselheiro  

Não Votante Irany de Carvalho Júnior 
Conselheiro Substituto (Relator) 

Presente: Fabrício Macedo Motta   Ministério Público de Contas 
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