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ACÓRDÃO AC-CON N.  00009/2016 – TCMGO – PLENO 

 

PROCESSO N. :10530/15 

INTERESSADO :Câmara Municipal de Silvânia  

ASSUNTO :Consulta 

CONSULENTE :Presidente da Câmara Municipal – Sr. Jairo Gomes 
Machado 

RELATOR :Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

CONSULTA. REGIME JURÍDICO DAS FUNDAÇÕES 
PÚBLICAS. 

1. Fundação pública de direito público se sujeita ao regime 
jurídico único, seja ele celetista ou estatutário. Fundação 
pública de direito privado se sujeita à CLT. 

2. Impossibilidade de transformação de cargo público em 
emprego público e vice-versa. 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, processo nº 

10530/15, que tratam sobre consulta formulada pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Silvânia, Sr. Jairo Gomes Machado. 

Considerando a Proposta de Decisão nº 215/2016-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; 

 

2. Responder os questionamentos do consulente, em tese, nos 

seguintes termos:  
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01. Os servidores que fazem parte das Fundações Públicas de 
Direito Privado, e os servidores que fazem parte das Fundações 
de Direito Público, são submetidos a qual regime de 
contratação, ou seja, são estatuários ou são regidos pela CLT? 

 

2.1. A admissão de pessoal no âmbito das fundações públicas de direito 

público, com o restabelecimento da eficácia do art. 39 da Constituição Federal, 

em sua redação original, impõe a adoção do regime jurídico único, seja ele 

estatutário ou celetista, nos termos da doutrina majoritária. 

2.2. Ressalta-se, contudo, quanto a possibilidade de coexistência de 

ambos os regimes jurídicos (estatutário e celetista) no período compreendido 

entre a promulgação da EC 19/1998 até a publicação do Acórdão que concedeu a 

medida cautelar na ADI 2135-4/DF, o que se deu em 7/3/2008, em razão de seu 

efeito ex nunc. 

2.3. Já a admissão de pessoal no âmbito das fundações púbicas de 

direito privado se sujeita ao regime trabalhista comum, disciplinado pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo denominados como 

empregados públicos. 

 

02. As Fundações Públicas, dependendo ser de direito público 
ou direito privado, há alteração no vínculo estabelecido com 
seus servidores? 

 

2.4. Em que pese a falta de nexo no questionamento do consulente, 

entende-se que em caso de extinção de fundação pública de direito público e 

criação de fundação pública de direito privado em substituição, não cabe a 

transposição dos ocupantes para empregos sob o regime celetista, em face do 

direito à estabilidade e à disponibilidade remunerada assegurados pela 

Constituição da República. Neste caso, extinto os cargos, seus ocupantes 

deveriam ser colocados em disponibilidade remunerada. 

2.5. Da mesma forma, no caso de transformação de fundação pública de 

direito privado em fundação pública de direito público, é vedada a transposição de 
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ocupantes de empregos públicos em cargos públicos sem novo concurso público, 

nos termos da decisão contida no Acórdão AC-CON nº 0032/12-TCM/GO, desta 

Corte de Contas.  

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 8 dias do mês de junho de 2016.                       

 
Honor Cruvinel de Oliveira 

Presidente 
Participantes: 
 

Cons. subst. Maurício Oliveira Azevedo             Cons. Sebastião Monteiro 

 

Cons. Francisco Ramos                                    Cons. Nilo Resende 

 

Cons. Daniel Goulart     Cons. Joaquim de Castro 

   

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

 

Presente: José Gustavo Athayde      Ministério Público de Contas 
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