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 ACÓRDÃO AC-CON N.  00008/2015  – TCMGO – PLENO 

 

PROCESSO N. :23328/14 

MUNICÍPIO :Anicuns 

ASSUNTO :Consulta 

CONSULENTE :NECIMAR FERREIRA DE MATOS – Presidente da 

Fundação Educacional de Anicuns  

RELATOR :Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

EMENTA: Consulta. Curso em que se analisa 
viabilidade econômico-financeira. Contratação 
temporária de professores. Art. 37, IX, da CF/88. 
Possibilidade. Cargo extinto ou declarada sua 
desnecessidade. Art. 41, § 3.º, da CF/88. 
Aproveitamento em outro cargo ou colocação do 
servidor em disponibilidade remunerada, 
proporcionalmente ao tempo de serviço. 

 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, processo nº 

23328/14, que tratam sobre consulta formulada pela Sra. Necimar Ferreira de Matos, 

Presidente da FEA – Fundação Educacional de Anicuns, solicitando posicionamento 

deste Tribunal de Contas acerca da possibilidade de contratação de professores 

temporários para atender demanda gerada por curso em que se analisa a sua 

viabilidade econômico-financeira, entre outros questionamentos. 

Considerando a Proposta de Decisão nº 228/2015-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, abaixo transcrito, nos 

termos pontuados nos subitens 2.1, 2.2 e 2.3: 

Nos casos de cursos que não possuem alunos suficientes para produzir 
receita capaz de fazer face às próprias despesas, em havendo vacância de 
cargos de professor, seria necessário o seu provimento por meio de concurso 
público? Ou poderia a Instituição Consulente contratar por meio de contratos 
emergenciais nos termos do inciso IX do art. 37 da CF, durante o período de 
avaliação de viabilidade econômico financeira do curso? 

2.1. A contratação temporária de professor para atender a demanda gerada 

por curso superior em análise de viabilidade econômico-financeira se enquadra nas 

situações previstas pelo art. 37, IX, da CF/88, desde que: 

a) as contratações temporárias sejam realizadas apenas pelo prazo de 

análise da viabilidade econômico-financeira do curso superior, prazo este que deve 

ser estabelecido em prazo razoável para fins ao qual se destina, devendo tal prazo 

ser concretamente justificado no caso concreto; 

b) exista ato administrativo que regulamente os cursos qualificados 

como em avaliação de viabilidade, com a definição de condições específicas 

objetivas; 

c) que as contratações temporárias observem o previsto na Resolução 

Normativa nº 07/2005. 

O provimento de cargo de professor efetivo em curso deficitário de receita 
poderia implicar em nulidade dos atos de provimento tendo em vista o 
disposto no art. 21, I da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

2.2. O provimento de cargo de professor em curso deficitário de receita não 

acarreta, por si só, na nulidade do ato administrativo ou na incidência do art. 21, I, da 

LRF, uma vez que deve-se considerar, para fins de controle de gastos com 

despesas de pessoal, o orçamento da entidade formado por todas suas receitas, e 

não apenas de um curso isoladamente. 
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Em caso de obrigatoriedade de provimento de cargo de professor em curso 
deficitário que venha a ser extinto, como ocorreria o aproveitamento de tais 
professores, que na maioria das hipóteses não possuem formação que lhes 
permita ministrar aulas nos demais cursos da consulente? 

2.3. Caso extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, deverá o 

servidor efetivo ser colocado em disponibilidade remunerada, proporcionalmente ao 

tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em cargo de atribuições e 

vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado pelo servidor, devendo 

ainda serem observadas as regras previstas no respectivo estatuto funcional que 

disciplina o regime jurídico do servidor. 

3. Alertar o consulente que os editais de processo seletivo simplificado 

de contratação deverão ser encaminhados ao TCMGO para análise conforme 

determina o art. 8º, I da Instrução Normativa n. 12/14; 

4. 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 8 dias do mês de julho de 2015.                        

 
Honor Cruvinel de Oliveira 

Presidente 
Participantes: 
 

Cons. Maria Teresa Garrido Santos                 Cons. Subst. Irany de Carvalho Júnior 

 

Cons. Francisco Ramos                                    Cons. Nilo Resende 

 

Cons. Daniel Goulart    Cons. Joaquim de Castro 

   

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. 228/2015 – GABVJ 

PROCESSO N. :23328/14 

MUNICÍPIO :Anicuns 

ASSUNTO :Consulta 

CONSULENTE :NECIMAR FERREIRA DE MATOS – Presidente da 

Fundação Educacional de Anicuns  

RELATOR :Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

RELATÓRIO  

Versam os presentes autos de consulta formulada pela Sra. 

Necimar Ferreira de Matos, Presidente da FEA – Fundação Educacional de 

Anicuns, solicitando posicionamento deste Tribunal de Contas acerca dos 

seguintes questionamentos: 

Nos casos de cursos que não possuem alunos suficientes para produzir 
receita capaz de fazer face às próprias despesas, em havendo vacância 
de cargos de professor, seria necessário o seu provimento por meio de 
concurso público? Ou poderia a Instituição Consulente contratar por 
meio de contratos emergenciais nos termos do inciso IX do art. 37 da 
CF, durante o período de avaliação de viabilidade econômico financeira 
do curso? 

O provimento de cargo de professor efetivo em curso deficitário de 
receita poderia implicar em nulidade dos atos de provimento tendo em 
vista o disposto no art. 21, I da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

Em caso de obrigatoriedade de provimento de cargo de professor em 
curso deficitário que venha a ser extinto, como ocorreria o 
aproveitamento de tais professores, que na maioria das hipóteses não 
possuem formação que lhes permita ministrar aulas nos demais cursos 
da consulente? 

2. Inicialmente, por meio do Despacho nº 11/2015 – GABVJ (fl. 13), 

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

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

matéria semelhante. 
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3. Conforme Despacho nº 8/2015 (fl. 15), a divisão supracitada 

informou a inexistência de manifestações desta Corte a respeito da matéria em 

exame nos autos. 

4. Por meio do Despacho nº 36/2015 – GABVJ (fls. 15-v), esta 

relatoria 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 

5. Encaminhados os autos à unidade técnica competente, exarou 

essa o Certificado nº 471/2015 (fls. 16/22), mediante o qual manifestou-se nos 

termos abaixo transcritos: 

II. FUNDAMENTAÇÃO 

Da admissibilidade 

Conforme previsto no art. 199, II, do Regimento 
Interno do TCMGO, a consulente é parte legítima para efetuar consultas 
a esta Corte de Contas, em razão de ocupar o cargo de gestor do 
Presidente de Fundação Pública municipal. 

A consulta contém a indicação de seu objeto, foi 
devidamente instruída com o parecer jurídico e a matéria a ser 
respondida está compreendida no rol de competências desta Corte de 
Contas. 

Ultrapassada essa análise preliminar, passa-se à 
apreciação do mérito. 

Do mérito 

O consulente requer que esta Corte se posicione 
acerca da legalidade da contratação temporária por excepcional 
interesse público de professor universitário para a Fundação 
Educacional de Anicuns - FEA Faculdade. 

Assevera que a FEA é Instituição de Ensino Superior 
(IES) e ao instituir um novo curso a ser ministrado, realiza estudos de 
viabilidade econômica para verificar se sua manutenção é 
financeiramente viável. 

Para isso, pretende-se contratar Professores através 
de contrato temporário, nos termos do art. 37, IX da CF, durante o 
período de estudos da viabilidade do curso, que varia de 02 (dois) a 03 
(três) anos. 

Alega que os Professores contratados a ministrar 
aulas no curso experimental possuem formação específica e 
especializada e, em caso de extinção do curso experimental em 
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decorrência da sua inviabilidade, aproveitamento dos profissionais em 
outros cursos ministrados pela consulente. 

Sobre o tema, a Constituição Federal dispõe: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: 

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; 

(...) 

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por 
tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público: (grifou-se) 

Depreende-se que a Constituição Federal determina, 
em seu art. 37, II, a regra da obrigatoriedade de realização de concurso 
público para a investidura em cargo público, contudo, essa regra geral 
foi mitigada no inciso IX do próprio art. 37, ao prever a hipótese de 
contratação precária por excepcional interesse público. 

Como as exceções devem ser interpretadas de forma 
estrita, a contratação temporária deve ser prevista em lei e está 
concretamente caracterizada em uma situação específica ocorrida no 
mundo dos fatos. 

Vê-se que a Constituição impõe limites jurídicos à 
aplicação da exceção constitucional à regra do concurso público, quais 
sejam:  

a) necessidade de lei;  

b) contratação por tempo ou prazo determinado;  

c) para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público. 

Depreende-se que são requisitos da contratação 
temporária a determinabilidade temporal, temporariedade e 
excepcionalidade. 

É necessário fixar algumas premissas constitucionais 
das quais o administrador público não se pode afastar e uma delas é a 
obrigatoriedade de agir somente no interesse público. 

Para tanto, deve lançar mão do contrato temporário 
somente nos casos estritamente necessários e indispensáveis à 
continuidade do serviço público. 

A necessidade temporária de excepcional interesse 
público é assim definida pela doutrina do Prof. Agapito Machado Junior: 
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(...) A necessidade temporária induz à noção de que a 
situação que demanda do Estado, a contratação de pessoas 
a suprirem uma carência de serviço ou atividade deverá ser 
momentânea, ou seja, deve evidenciar uma estimativa de 
ter fim, não podendo, portanto, afigurar-se como perpétua 
ou sem qualquer parâmetro (JÚNIOR, Agapito Machado. 
Concursos Públicos. Ed. Atlas. São Paulo. 2008. pág. 101)  

Além de a necessidade ser temporária, ela não deve 
ser algo comum, mas uma demanda de excepcional interesse público. 
Assim, uma atividade corriqueira da Administração, ainda que seja de 
interesse público, não traz as características de excepcionalidade 
exigida pela norma constitucional. 

No caso em testilha, segundo informações da 
consulente (f. 02), a Fundação Educacional de Anicuns - FEA 
Faculdade é Instituição de Ensino Superior (IES) e é custeada quase na 
sua totalidade pelo pagamento de contraprestação pecuniária pelos 
alunos dos cursos que oferece.  

As fundações públicas são "pessoas jurídicas de 
direito público interno, instituídas por lei específica mediante a afetação 
de um acervo patrimonial do Estado a uma dada finalidade pública"1. 

Por ser custeada com recursos decorrentes dos 
serviços educacionais que presta, a referida fundação realiza avaliação 
de viabilidade dos cursos que oferece, prática indispensável à 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da instituição. 

O lapso temporal de 02 (dois) a 03 (três) anos para a 
avaliação da viabilidade do curso consubstancia período curto de 
tempo, em comparação à perenidade dos serviços educacionais 
prestados pela entidade. 

Trata-se de situação excepcional, transitória e 
incomum, aplicável apenas àqueles curso recém criados, não sendo 
extensível ao demais cursos oferecidos pela FEA. 

Verifica-se, portanto que a contração temporária de 
professores proposta pelo consulente atende os requisitos de 
determinabilidade temporal, temporariedade e excepcionalidade, a que 
se refere o art. 37, IX da CF. 

No mesmo diapasão é a doutrina sobre o tema, senão 
vejamos: 

A razão do dispositivo constitucional em apreço, 
obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria 
atividade a ser desempenhada, requerida por razões 
muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se 
justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não 
haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é 
temporária, mas o excepcional interesse público demanda 
que se faça imediato suprimento temporário de uma 

                                                           
1 MAZZA, Alexandre. Manual de direito administrativo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. Pág. 141. 
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necessidade (neste sentido, necessidade temporária), por 
não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas 
delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem 
de acobertar. (MELLO. Celso Antônio Bandeira de. Curso 
de Direito Administrativo. 20ª ed. São Paulo: Malheiros., 
2005, p. 263). 

A fundação pública deverá expedir ato administrativo 
que regulamente as especificidades dos cursos em avaliação de 
viabilidade, especialmente quanto à duração e prazo dos estudos de 
viabilidade, sendo que as contratações temporárias a serem realizadas 
não poderão se estender por prazo superior ao período avaliativo.  

Urge salientar que a contração deverá ocorrer nos 
termos da Resolução Normativa n. 07/05 do TCMGO que orienta os 
jurisdicionados quanto à forma de se proceder à contratação temporária 
por excepcional interesse público a que se refere o art. 37, IX da CF. 

Além disso, os editais de processo seletivo 
simplificado de contratação deverão ser encaminhados ao TCMGO para 
análise, nos moldes do determinado pelo art. 8º, I da Instrução 
Normativa n. 12/14. 

Questiona o consulente sobre a possível nulidade do 
provimento do cargo de professor efetivo em curso deficitário de receita 
em vista ao disposto no art. 21, I da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Dispõe a norma: 

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento 
da despesa com pessoal e não atenda: 

I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, 
e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1º do art. 169 da 
Constituição; 

O provimento do cargo de Professor em curso 
deficitário, por si só, não acarreta a nulidade do ato administrativo e 
incidência do art. 21, I da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois a receita 
a ser considera é da instituição como um todo e não apenas de um 
curso isoladamente. 

Resta prejudicado o terceiro questionamento, pois 
restou demonstrada a legalidade das contratações temporárias para o 
caso proposto pelo consulente. 

À guisa de auxílio, a SAP informa que em caso de 
impossibilidade de aproveitamento do Professor cujo cargo tenha sido 
extinto, se efetivo, deverá o servidor ser colocado em disponibilidade, 
com remuneração proporcional ao tempo de serviço, conforme 
determina o estatuto dos servidores da Fundação ou do Município. 

 

III. CONCLUSÃO 

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

a) é legal a contratação temporária por excepcional 
interesse público de Professor para Instituição de Ensino Superior, na 
forma de Fundação Pública municipal, para cursos experimentais, cuja 
avaliação de viabilidade financeira esteja em curso, desde que preenchidos 
os seguintes requisitos: 

a.1) que exista ato administrativo que regulamente os cursos qualificados 
como em avaliação de viabilidade, com a definição de prazo fixo e 
condições específicas objetivas; 

a.2) que a contratação seja feita nos moldes da Resolução Normativa n. 
07/05 do TCMGO; 

b) os editais de processo seletivo simplificado de 
contratação deverão ser encaminhados ao TCMGO para análise 
conforme determina o art. 8º, I da Instrução Normativa n. 12/14;  

c) o provimento do cargo de Professor em curso 
deficitário, por si só, não acarreta a nulidade do ato administrativo e 
incidência do art. 21, I da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois a receita 
a ser considera é da instituição como um todo e não apenas de um 
curso isoladamente; 

d) em caso de impossibilidade de aproveitamento do 
Professor cujo cargo tenha sido extinto, se efetivo, deverá o servidor ser 
colocado em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo 
de serviço, conforme determina o estatuto dos servidores; 

 

II – DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

6. O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer Nº 

1326/2015 (fls. 23/26), corroborou na íntegra o entendimento da unidade 

técnica, manifestando-se nos seguintes termos: 

Primeiramente, corroboramos com a manifestação da 
Unidade Técnica quanto à admissibilidade da Consulta, uma vez que: a 
consulente é parte legítima nos termos do art. 199, inciso II do Regimento 
Interno do TCMGO; a consulta contém indicação de objeto; houve a 
devida instrução de parecer jurídico e a matéria questionada pertence ao 
rol de competências desta Corte. 

Quanto aos questionamentos formulados, o Ministério 
Público de Contas, acrescenta o que segue. 

1. Quanto à contratação temporária durante o período de avaliação 
de viabilidade econômico financeira do curso:  
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Em síntese, a consulente requer o posicionamento deste 
Egrégio Tribunal quanto à legalidade da contratação temporária por 
excepcional interesse público de professor universitário para a 
Fundação Educacional de Anicuns (FEA). 

A Constituição Federal determina, no inciso II do art. 37, a 
obrigatoriedade de realização de concurso público para investidura em 
cargo público. Porém, conforme apontado pela consulente, o inciso IX 
do mesmo artigo prevê a hipótese de contratação temporária por 
excepcional interesse público. 

Porém, tal exceção deve ser interpretada estritamente a fim 
de não incorrer em erros. Para tanto, faz-se necessária a configuração 
de seus limites jurídicos e requisitos nos termos constitucionais, quais 
sejam: previsão legal, determinabilidade temporal, temporariedade e 
excepcionalidade. 

Portanto, conclui-se que a contratação temporária só deve 
ser realizada em situações estritamente indispensáveis (além de 
temporárias) para a prestação e continuidade do serviço público. 

No caso em apreço, segundo informações fornecidas pela 
consulente, a FEA é uma Instituição de Ensino Superior custeada quase 
totalmente pelo pagamento de contraprestação pecuniária por seus 
alunos. 

Assim, por ser custeada por recursos provenientes dos 
serviços que presta, realiza estudos quanto a viabilidade econômica de 
seus cursos, a fim de verificar se sua manutenção é financeiramente 
possível. 

Comparando-se a continuidade dos serviços prestados pela 
FEA, o prazo de 02 (dois) a (três) anos para a avaliação da viabilidade 
de um curso é considerado um curto espaço de tempo. 

Assim, em se tratando de uma situação especial e 
transitória, cabível apenas aos cursos recém criados e em avaliação, 
pode-se considerar a viabilidade de contratação temporária por atender 
aos requisitos constitucionais retro mencionados. 

Porém, destaca-se e ratifica-se as recomendações exaradas 
pela SAP quanto ao procedimento a ser seguido: 

“A fundação pública deverá expedir ato administrativo 
que regulamente as especificidades dos cursos em avaliação de 
viabilidade, especialmente quanto à duração e prazo dos estudos 
de viabilidade, sendo que as contratações temporárias a serem 
realizadas não poderão se estender por prazo superior ao período 
avaliativo.  

Urge salientar que a contração deverá ocorrer nos 
termos da Resolução Normativa n. 07/05 do TCMGO que orienta 
os jurisdicionados quanto à forma de se proceder à contratação 
temporária por excepcional interesse público a que se refere o art. 
37, IX da CF. 

Além disso, os editais de processo seletivo 
simplificado de contratação deverão ser encaminhados ao 
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TCMGO para análise, nos moldes do determinado pelo art. 8º, I da 
Instrução Normativa n. 12/14.” 

 

 

2. Quanto à nulidade do provimento do cargo de professor efetivo 
em curso deficitário de receita em vista do disposto no art. 21, I da LRF: 

Primeiramente, cabe o conhecimento de tal dispositivo: 

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque 
aumento da despesa com pessoal e não atenda: 

I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei 
Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1o do 
art. 169 da Constituição; 

Assim, percebe-se que, sendo que a receita considerada é de 
toda a instituição e não isoladamente de um curso, o provimento do 
cargo de Professor em curso deficitário, por si só, não acarreta a 
nulidade do ato administrativo, nem a incidência do referido dispositivo. 

3. Quanto ao aproveitamento de professores em caso de 
obrigatoriedade de provimento de cargo de professos em curso 
deficitário que venha a ser extinto: 

Uma vez demonstrada a legalidade das contratações 
temporárias para o caso em apreço, tal questionamento resta 
prejudicado. 

Conclusão. 

Diante todo o exposto, manifesta-se este Ministério Público de Contas, 
de forma a corroborar, em seu inteiro teor, com as respostas exaradas 
pela Especializada em seu certificado n° 471/2015. 

7. É o Relatório. 

 

DA PROPOSTA DE DECISÃO 

I – DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

8. Preliminarmente, verifica-se que a presente consulta atende aos 

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

Tribunal, vez que: a) o consulente possui legitimidade ativa; b) contém a 

indicação precisa do seu objeto; c) foi instruída com o parecer jurídico do órgão 

de assessoria técnica da autoridade consulente; e d) está compreendida no rol 

de competências deste Tribunal. 
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9. Ademais, constata-se que a matéria consultada nos autos não 

possui nítido caráter de caso concreto, possuindo o devido grau de 

abstrativização, não incorrendo, portanto, na vedação do art. 200, segunda 

parte, do Regimento Interno desta Corte de Contas. 

10. Diante do exposto, esta relatoria manifesta-se pelo 

conhecimento da presente consulta, passando à análise meritória do feito. 

II – DO MÉRITO 

11. Em seu primeiro questionamento, o consulente indaga a esta 

Corte de Contas sobre a possibilidade de contratação temporária de 

professores para atender a demanda gerada por curso ofertado pela FEA – 

Fundação Educacional de Anicuns, em que ainda se analisa a viabilidade 

econômico-financeira, fazendo-o nos seguintes termos: 

Nos casos dos cursos que não possuem alunos suficientes para 
produzir receita capaz de fazer face às próprias despesas, em havendo 
vacância de cargos de professor, seria necessário o seu provimento por 
meio de concurso público? Ou poderia a Instituição Consulente 
contratar por meio de contratos emergenciais nos termos do inciso IX, 
do art. 37 da CF, durante o período de avaliação de viabilidade 
econômico financeira do curso? 

12. Nos termos do parecer jurídico de fls. 9/12, o posicionamento da 

Administração Pública municipal consulente é no sentido da possibilidade de 

contratação por prazo determinado dos professores, “pelo período de 

viabilidade dos cursos deficitários oferecidos pela Fundação Educacional de 

Anicuns”. 

13. A unidade técnica desta Corte de Contas manifestou-se, da 

mesma forma, pela possibilidade de contratação temporária de professores 

para a FEA, por excepcional interesse público, para atender cursos 

experimentais, entendimento este corroborado pelo Parquet junto a esta Corte. 

14. Feitas essas considerações iniciais, é possível afirmar que em 

análise detida da questão de fundo deste primeiro questionamento da presente 

consulta, esta relatoria não encontrou razões de ordem técnica ou jurídica para 
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divergir dos entendimentos manifestados pela Secretaria de Atos de Pessoal e 

Ministério Público de Contas. 

15. Como se sabe, tendo em vista o disposto no art. 37, II, da CF/88, 

a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 

concurso público de provas ou de provas e títulos. Tem-se, aqui, a regra do 

concurso público, de estatura constitucional, aplicada a toda Administração 

Pública Direta e Indireta (incluída aqui as fundações públicas de direito 

público), nos níveis federal, estadual e municipal. 

16. No entanto, como exceção à regra geral do concurso público, o 

legislador constitucional previu no inciso IX do art. 37 da CF/88 que “a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público.” 

17. Pontue-se que o cerne da presente controvérsia resume-se em 

saber se a contratação de professores temporários pela FEA, para atendimento 

a demanda gerada por curso em análise de viabilidade econômico-financeira, 

amolda-se a essa previsão constitucional supracitada. 

18. Visando dirimir tal questionamento, é possível pontuar que, nos 

termos do art. 37, IX, da CF/88, foram estabelecidas exigências para que se 

efetue a contratação de agente público sem a realização de concurso, devendo 

estar presentes na admissão as seguintes situações: 

a) contratação por tempo determinado; 

b) necessidade temporária; e 

c) interesse público excepcional. 

19. Sobre os requisitos constitucionais para a contratação temporária 

acima pontuados, assim os conceitua a doutrina especializada no assunto: 

O primeiro deles é a determinabilidade temporal da contratação, ou 
seja, os contratos firmados com esses servidores devem ter 
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sempre prazo determinado, contrariamente, aliás, do que ocorre nos 
regimes estatutários e trabalhista, em que a regra consiste na 
indeterminação do prazo da relação de trabalho. 

(...) 

Depois, temos o pressuposto da temporariedade da função: a 
necessidade desses serviços deve ser sempre temporária. Se a 
necessidade é permanente, o Estado deve processar o recrutamento 
através dos demais regimes. Está, por isso, descartada a admissão de 
servidores temporários para o exercício de funções permanentes; 

(...) 

O último pressuposto é a excepcionalidade do interesse público que 
obriga ao recrutamento. Empregando o termo excepcional para 
caracterizar o interesse público do Estado, a Constituição deixou claro 
que situações administrativas comuns não podem ensejar o 
chamamento desses servidores. 

20. Conceituados os pressupostos, e levando em conta esses 

conceitos supratranscritos, é possível pontuar o seguinte: 

a) A contratação de servidores temporários para cursos em que 

se analisa sua viabilidade econômico-fianceira é, por sua própria natureza, uma 

contratação temporária, visto que deve se limitar ao prazo de análise dessa 

viabilidade, prazo este que deve ser estipulado em tempo razoável a atingir os 

fins a que se destina. 

Por oportuno, pontue-se que o próprio consulente afirma em sua 

inicial que “o curso deficitário passa por uma avaliação de viabilidade durante 

um período de 02 (dois) a 03 (três) anos, e constatando-se que não há mais 

demanda que viabiliza a sua continuidade o mesmo é extinto.” 

Tem-se, assim, atendido o pressuposto da determinabilidade 

temporal para esse tipo de contratação; 

b) Embora a atividade de magistério seja, em regra, uma atividade 

de cunho permanente, excepcionalmente é possível afirmar que essa atividade 

passa a ser de necessidade temporária. 
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Como excepcional hipótese de necessidade temporária da 

atividade de magistério, é possível exemplificar com a situação em que se 

analisa a viabilidade econômico-financeira de curso oferecido por instituição de 

ensino superior, quando os profissionais contratados para esses cursos não 

possam ser aproveitados em outros cursos oferecidos de forma permanente 

pela instituição. 

Do exposto, é possível concluir que atende-se também, com as 

contratações temporárias ora analisadas, o pressuposto da temporariedade. 

c) Por fim, pontue-se que a análise de viabilidade de determinado 

curso ofertado por instituição de ensino configura-se, no entendimento desta 

relatoria, como uma situação excepcional, que diferencia-se de situações 

corriqueiras da Administração Pública. 

Assim, é possível concluir que também o pressuposto da 

excepcionalidade é atendido pela situação tratada na presente consulta. 

21. Por fim, pontue-se que exatamente por caracterizar hipótese 

excepcional è regra do concurso público, as contratações temporárias por 

vezes são utilizadas pelo gestor com o intuito de driblar a regra insculpida no 

art. 37, II, da CF/88. 

22. Nesse sentido, a jurisprudência vem se manifestando 

pontualmente quanto à inconstitucionalidade de previsões normativas que 

possibilitem a contratação temporária de agentes públicos para desempenho 

de atividades rotineiras e permanentes da Administração Pública. Nesse 

sentido, são as ementas dos julgados abaixo colacionadas: 

Servidor público: contratação temporária excepcional (CF, art. 37, IX): 
inconstitucionalidade de sua aplicação para a admissão de 
servidores para funções burocráticas ordinárias e permanentes.” 
(ADI 2.987, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 19-2-2004, 
Plenário, DJ de 2-4-2004.) No mesmo sentido: ADI 3.430, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgamento em 12-8-2009, Plenário, DJE de 23-
10-2009.  
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"Administração pública direta e indireta. Admissão de pessoal. 
Obediência cogente à regra geral de concurso público para admissão 
de pessoal, excetuadas as hipóteses de investidura em cargos em 
comissão e contratação destinada a atender necessidade temporária e 
excepcional. Interpretação restritiva do art. 37, IX, da CF. Precedentes. 
Atividades permanentes. Concurso público. As atividades 
relacionadas no art. 2º da norma impugnada, com exceção 
daquelas previstas nos incisos II e VII, são permanentes ou 
previsíveis. Atribuições passíveis de serem exercidas somente por 
servidores públicos admitidos pela via do concurso público." (ADI 
890, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgamento em 11-9- 2003, Plenário, DJ 
de 6-2-2004.) No mesmo sentido: ADI 3.116, Rel. Min. Cármen Lúcia, 
julgamento em 14-4-2011, Plenário, DJE de 24-5-2011. Vide: ADI 3.430, 
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 12-8-2009, Plenário, 
DJE de 23-10-2009. (grifos nosso) 

23. Não obstante, não se vislumbra na situação ora analisada, ao 

menos em abstrato, nenhum intuito de burlar a regra do concurso público por 

parte do gestor, uma vez que as contratações temporárias se limitam a 

situação de fato excepcional e temporária. 

24. Alerte-se apenas que, transcorrido o prazo razoável de análise da 

viabilidade econômico-financeira do curso e, concluído pela sua viabilidade, 

tornando-se o curso, portanto, permanente, deverão ser adotadas providências 

no sentido da realização de concurso público para contratação de professores 

efetivos para os respectivos cursos. 

25. Diante de todo o exposto, esta relatoria manifesta-se no sentido 

de responder ao consulente, com relação ao ser primeiro questionamento, que 

a contratação temporária de professor para atender a demanda gerada por 

curso superior em análise de viabilidade econômico-financeira se enquadra nas 

situações previstas pelo art. 37, IX, da CF/88, desde que: 

a) As contratações temporárias sejam realizadas apenas pelo 

prazo de análise da viabilidade econômico-financeira do curso superior, prazo 

este que deve ser estabelecido em prazo razoável para fins ao qual se destina, 

entendido como tal o prazo de 2 (dois) a 3 (três) anos; 
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b) Exista ato administrativo que regulamente os cursos 

qualificados como em avaliação de viabilidade, com a definição de condições 

específicas objetivas; 

c) Que as contratações temporárias observem o previsto na 

Resolução Normativa nº 07/2005. 

26. Com relação ao segundo questionamento, o consulente indaga 

a esta Corte de Contas o seguinte: 

O provimento de cargo de professor efetivo em curso deficitário de 
receita poderia implicar em nulidade dos atos de provimento tendo em 
vista o disposto no art. 21, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal? 

27. O art. 21, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal assim assevera: 

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa 
com pessoal e não atenda: 

I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto 
no inciso XIII do art. 37 e no § 1o do art. 169 da Constituição; 

28. Sobre o dispositivo legal, assim leciona a doutrina: 

Qualquer aumento de despesa com pessoal que desobedeça aos arts. 
16 e 17 da Lei em análise, ou seja, quando não existir prévio estudo do 
impacto financeiro ou falta de dados para sua análise, será ato viciado. 
Diga-se o mesmo daquele que estabelecer qualquer vinculação, 
descumprindo o disposto no inciso XIII do art. 37 da CF ou que 
desobedecer ao § 1.º do art. 169 do mesmo Texto2. 

29. O § 1.º do art. 169 da CF/88, por sua vez, assim dispõe: 

 

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, 
a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de 
carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer 
título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, 
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só 

                                                           
2 OLIVEIRA, Regis Fernandes de., Curso de Direito Financeiro, ed. RT, p. 482. 
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poderão ser feitas:  (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender 
às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, 
ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia 
mista. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (grifos 
nosso) 

30. Por todos os dispositivos e ensinamentos doutrinários 

supratranscritos, percebe-se que o objetivo do art. 21, I, da LRF é culminar de 

nulidade o ato de aumento de despesa com pessoal que seja realizado sem 

prévio estudo de impacto orçamentário, assim como aquele que não contar 

com prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de 

despesa, entre outras exigências. 

31. Ocorre que, no caso de fundações públicas de direito público que 

ofereçam cursos superiores, como entes da Administração Pública indireta que 

são, possuem estas um orçamento formado não apenas pelas contribuições 

pagas pelos acadêmicos dos referidos cursos, mas também por outras 

receitas, como convênios, subvenções, etc. 

32. Assim, não é possível extrair do art. 21, I, da LRF, a exegese de 

que o ato de contratação de professor para curso deficitário de receita seria 

nulo tão somente por este fato, uma vez que o orçamento a ser considerado, 

para fazer frente às despesas com pessoal, é o orçamento da entidade como 

um todo, e não apenas de um curso isolado. 

33. Do exposto, manifesta-se esta relatoria no sentido de que seja 

respondido ao consulente, quanto a esse segundo questionamento, que o 

provimento de cargo de professor em curso deficitário de receita não acarreta, 

por si só, na nulidade do ato administrativo ou na incidência do art. 21, I, da 

LRF, uma vez que deve-se considerar, para fins de controle de gastos com 

despesas de pessoal, o orçamento da entidade formado por todas suas 

receitas, e não apenas de um curso isoladamente. 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art21
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34. Por fim, com relação ao terceiro questionamento, o consulente 

questiona o seguinte: 

Em caso de obrigatoriedade de provimento de cargo de professor em 
curso deficitário que venha a ser extinto, como ocorreria o 
aproveitamento de tais professores, que na maioria das hipóteses não 
possuem formação que lhes permita ministrar aulas nos demais cursos 
da consulente? 

35. Embora tanto a unidade técnica como o Ministério Público de 

Contas tenham se manifestado pela prejudicialidade do presente 

questionamento, como a análise de consultas se dá em abstrato, impõe-se que 

o mesmo seja respondido. 

36. O art. 41, § 3.º, da CF/88, pontua que: 

§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor 
estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao 
tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro 
cargo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

37. Do exposto acima, cabe pontuar que o servidor ocupante do 

cargo efetivo de professor contratado para lecionar em curso extinto deve ser 

aproveitado ou colocado em disponibilidade remunerada, proporcionalmente ao 

tempo de serviço. 

38. Sobre a incidência do instituto, assim pontua a doutrina: 

O mandamento constitucional se refere a cargos, indicando logicamente 
o regime estatutário: Extinto o cargo ou declarada a sua 
desnecessidade, anota o art. 41, § 3.º, da CF, o servidor ficará em 
disponibilidade até seu adequado aproveitamento em outro cargo.3 
(grifos nosso) 

39. Com relação à forma de aproveitamento, pontue-se que devem 

ser observadas as regras previstas nos respectivos estatutos funcionais que 

disciplinam o regime jurídico dos servidores públicos. 

                                                           
3 CARVALHO FILHO, José dos Santos., Manual de Direito Administrativo. 23ª ed. p. 791. 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br
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40. Pontue-se apenas que esse aproveitamento deve ser realizado 

em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente 

ocupado pelo servidor. 

41. Assim, manifesta-se essa relatoria no sentido de que seja 

respondido ao consulente que, caso extinto o cargo ou declarada a sua 

desnecessidade, deverá o servidor efetivo ser colocado em disponibilidade 

remunerada, proporcionalmente ao tempo de serviço, até seu adequado 

aproveitamento em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o 

anteriormente ocupado pelo servidor, devendo ainda serem observadas as 

regras previstas no respectivo estatuto funcional que disciplina o regime 

jurídico do servidor. 

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

corroborando a manifestação da Secretaria de Controle Externo e do Ministério 

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 Consulta que submeto à sua deliberação. 

43. 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 26 de junho de 

2015.  

 

Vasco C. A. Jambo 
Conselheiro Substituto – relator  
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