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ACÓRDÃO  AC-CON  Nº 00008/2017  TCMGO - PLENO 

Processo n° 05865/2016 

Município Anápolis 

Órgão Prefeitura  Municipal 

Assunto Consulta – Professores Municipais de Artes 

Período de Referência 2016 

Consulente João Batista Gomes Pinto (Prefeito) 

CPF nº 330.131.951-34 

CONSULTA. 1. PROVIMENTO DERIVADO. INCONSTITUCIONALIDADE. 2. 
DIREITOS. EXPECTATIVA. INOCORRÊNCIA EM FACE DA 
INCONSTITUCIONALIDADE. 3. DISPOSITIVO INCONSTITUCIONAL. 
REGULAMENTAÇÃO POSTERIOR. PERMANÊNCIA DO VÍCIO. 

1. O provimento derivado de cargos, sem realização de concurso público, viola o art. 
37, II da Constituição Federal, sem possibilidade de convalidação pelo decurso de 
tempo (prescrição ou decadência) ou pela adoção de leis municipais que promovam ou 
possibilitem a intenção de perpetuar o ilícito, não havendo que se falar em boa-fé ou 
proteção da confiança. 

2. A adoção, pelo Município, de dispositivo de lei complementar que possibilitava o 
provimento derivado de cargos, em violação ao texto Constituição Federal (art. 25, § 4º 
da Lei Complementar nº 212/2009), cuja ineficácia foi declarada por este Tribunal (AC-
CON nº 00025/2011), não gera direito ou mesmo expectativa de direito a servidores 
públicos municipais que cumpriram ou tentaram cumprir os requisitos do mencionado 
dispositivo. 

3. A adoção posterior de dispositivo legal que pretenda convalidar atos realizados com 
base em dispositivos reconhecidamente inconstitucionais, hipótese do art. 25, § 4º da 
Lei Complementar nº 212/2009, alterada pela Lei Complementar nº 346, de 30/6/2016, 
padece do mesmo vício do dispositivo original. 

 Trata-se de Consulta formulada pelo Prefeito de Anápolis, Sr. João 

Batista Gomes Pinto, com o seguinte teor: 

[...] 

1- Tendo em vista o dispositivo inserto no art. 25, § 4° da Lei Complementar nº 212/2009, que 
assegurou aos professores de artes o enquadramento no quadro de pessoal do magistério 
àqueles que completassem o curso superior na mesma exigência legal no prazo máximo de 05 
anos, não criou-se expectativa de direito para estes que ingressaram no ensino superior devido 
a esta exclusiva razão? Assim, solicitamos reanálise do Acórdão neste diapasão. 

2- No tocante aos professores que foram enquadrados no quadro do magistério, faz-se 
necessária edição de Lei específica para regularizar a situação funcional dos mesmos, para 
assim usufruírem de todos os direitos e vantagens do cargo em que foram enquadrados? 
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2. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, à luz dos dispositivos 

e argumentos expostos na Proposta de Decisão nº 329/2016-GCSICJ, do 

Conselheiro Substituto Irany de Carvalho Júnior, Relator, ACORDA o Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros integrantes do seu 

Colegiado Pleno: 

I -  CONHECER DA CONSULTA, em virtude da relevância da 

matéria abordada, nos termos do art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal, outorgando-

lhe eficácia normativa geral; 

II -  RESPONDER ao Consulente que:   

a) o provimento derivado de cargos, sem realização de concurso 

público, viola o art. 37, II da Constituição Federal, sem possibilidade de convalidação 

pelo decurso de tempo (prescrição ou decadência) ou pela adoção de leis 

municipais que promovam ou possibilitem a intenção de perpetuar o ilícito, não 

havendo que se falar em boa-fé ou proteção da confiança; 

b) a adoção, pelo Município, de dispositivo de lei complementar que 

possibilitava o provimento derivado de cargos, em violação ao texto Constituição 

Federal (art. 25, § 4º da Lei Complementar nº 212/2009), cuja ineficácia foi 

declarada por este Tribunal (AC-CON nº 00025/2011), não gera direito ou mesmo 

expectativa de direito a servidores públicos municipais que cumpriram ou tentaram 

cumprir os requisitos do mencionado dispositivo; 

c) a adoção posterior de dispositivo legal que pretenda convalidar atos 

realizados com base em dispositivos reconhecidamente inconstitucionais, hipótese 

do art. 25, § 4º da Lei Complementar nº 212/2009, alterada pela Lei Complementar 

nº 346, de 30/6/2016, padece do mesmo vício do dispositivo original; 
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III -   ESCLARECER QUE a eventual avaliação da possibilidade de 

violação de direito ou expectativa de direito aos que ingressaram no ensino superior, 

mencionada na pergunta nº 1, só pode ser efetuada individualmente, mediante 

processo administrativo ou judicial, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

3. À Superintendência de Secretaria, para as providências da sua 

competência regimental. 

 Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, aos 22 dias do 

mês de fevereiro de 2017. 

ConselheiroJoaquim Alves de Castro Neto 
Presidente em exercício 

Votantes: 

Maria Teresa F. Garrido Santos Valcenôr Braz de Queiroz 
Conselheira Conselheiro 

Francisco José Ramos Nilo Resende 
Conselheiro Conselheiro 

Daniel Goulart  
Conselheiro  

Não votante: 
Irany de Carvalho Júnior 

Conselheiro Substituto 
Relator 

Presente: 
Régis Gonçalves Leite   Ministério Público de Contas 

 

http://www.tcm.go.gov.br/

