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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00007/2019 

Técnico Administrativa 

 

 

Processo n°: 17864/2018 

Assunto: Consulta 

Período de Referência: 2018 

Consulente: Benedito Torres Neto 

Relator: Conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto 

1. CONSULTA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE ATENDIDOS. 
CONHECIMENTO.  

2. Conhece-se da consulta por atender aos requisitos de 
admissibilidade dispostos no art. 31 da Lei Orgânica do TCMGO.  

3. Responde-se ao consulente que ante a ausência de disciplina legal 
específica no respectivo estatuto, por questão de razoabilidade, 
equidade e justiça, a designação de servidor efetivo para o exercício de 
cargo em comissão ou função gratificada não suspende o período 
probatório, desde que a natureza do cargo em comissão ou da função 
de confiança guarde correlação com as funções do cargo efetivo 
originário, em que se busca alcançar a estabilidade após aprovação em 
concurso público. 3.1 Compete à Administração Pública analisar caso a 
caso, verificando se a natureza do cargo de livre provimento é 
compatível com as funções do cargo efetivo. No caso de funções 
públicas diversas, deverá ser suspensa a avaliação de desempenho 
até que o servidor retorne ao cargo originário, sem dispensar, contudo, 
prévia ciência ao interessado. 

 

Trata-se de consulta formulada pelo Procurador Geral de Justiça, 

Benedito Torres Neto, na qual requer que esta Corte se manifeste sobre dúvidas 

suscitadas em relação a quais providências devem ser tomadas quando um servidor 

titular de cargo efetivo, ainda em estágio probatório, é nomeado para um cargo em 

comissão e não há disciplina legal específica no respectivo estatuto referente à 

suspensão ou não do estágio probatório. 

Questões: 
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1) Quando o servidor efetivo, ainda em estágio probatório, passa a 
exercer cargo em comissão ou função de confiança, ante a 
ausência de disciplina legal específica no respectivo estatuto, qual 
providência deve ser adotada pelo ente público?  

2) Deve haver suspensão do estágio probatório, haja vista que o 
processo de avaliação do desempenho de servidor nomeado para 
cargo de provimento efetivo objetiva, exatamente, avaliar sua 
aptidão e capacidade para exercício das funções pertinentes ao 
cargo efetivo ocupado e não propriamente as funções do cargo 
em comissão que ocupa provisoriamente? 

3) Ou deve a Administração Pública analisar cada caso 
especificamente, para verificar se as funções do cargo em 
comissão são compatíveis e correlatas às funções do cargo 
efetivo no qual está sendo avaliado, de tal sorte que, 
fundamentadamente, pode deliberar pela não suspensão do 
estágio probatório e proceder à avaliação de desempenho na 
hipótese de haver pertinência entre as funções?  

 
 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os 

Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, reunidos 

em Colegiado, conforme todo o exposto nos termos do voto do Conselheiro-Relator, 

por: 

I -  CONHECER DA CONSULTA, em virtude do cumprimento dos 

requisitos de admissibilidade do art. 199 do Regimento Interno; 

II -  RESPONDER AO CONSULENTE que: 

a) ante a ausência de disciplina legal específica no respectivo 

estatuto, por questão de razoabilidade, equidade e justiça, a designação de servidor 

efetivo para o exercício de cargo em comissão ou função gratificada não suspende o 

período probatório, desde que a natureza do cargo em comissão ou da função de 

confiança guarde correlação com as funções do cargo efetivo originário, em que se 

busca alcançar a estabilidade após aprovação em concurso público; 

b) compete à Administração Pública analisar caso a caso, 

verificando se a natureza do cargo de livre provimento é compatível com as funções 
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do cargo efetivo. No caso de funções públicas diversas, deverá ser suspensa a 

avaliação de desempenho até que o servidor retorne ao cargo originário, sem 

dispensar, contudo, prévia ciência ao interessado. 

Dê-se ciência da presente deliberação à autoridade responsável. 

À Superintendência de Secretaria, para as providências.  

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 22 de 

maio de 2019. 

 

Presidente: Daniel Augusto Goulart 

Relator: Joaquim Alves de Castro Neto. 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco 

José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. 

Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Vasco 

Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador Regis 

Gonçalves Leite. 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Joaquim Alves de Castro Neto: Cons. Daniel 

Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. 

Sub.Vasco Cícero Azevedo Jambo. 
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PROCESSO N°: 17864/2018 

ASSUNTO: CONSULTA 

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2018 

CONSULENTE: Benedito Torres Neto – Procurador-Geral de 
Justiça 

RELATOR: Conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto 

1. CONSULTA. REQUISITOS DE 

ADMISSIBILIDADE ATENDIDOS. 
CONHECIMENTO.  

2. Conhece-se da consulta por atender aos 
requisitos de admissibilidade dispostos no art. 31 da 
Lei Orgânica do TCMGO.  

3. Responde-se ao consulente que, ante a ausência 
de disciplina legal específica no respectivo estatuto, 
por questão de razoabilidade, equidade e justiça, a 
designação de servidor efetivo para o exercício de 
cargo em comissão ou função gratificada não 
suspende o período probatório, desde que a 
natureza do cargo em comissão ou da função de 
confiança guarde correlação com as funções do 
cargo efetivo originário, em que se busca alcançar a 
estabilidade após aprovação em concurso público.  

4. Compete à Administração Pública analisar caso a 
caso, verificando se a natureza do cargo de livre 
provimento é compatível com as funções do cargo 
efetivo.  

5. No caso de funções públicas diversas, deverá ser 
suspensa a avaliação de desempenho até que o 
servidor retorne ao cargo originário, sem dispensar, 
contudo, prévia ciência do interessado. 

 

I - RELATÓRIO 

I.I. Do objeto 

 Trata-se de consulta formulada pelo Procurador Geral de Justiça, 

Senhor Benedito Torres Neto, requerendo manifestação deste Tribunal de 

Contas  sobre dúvidas relativas às providências a serem tomadas quando um 

http://www.tcm.go.gov.br/
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servidor titular de cargo efetivo, ainda em estágio probatório, é nomeado para 

um cargo em comissão; solicitando, ainda, se há disciplina legal específica no 

respectivo estatuto, referente à suspensão ou não do estágio probatório. 

I.II. Questões: 

4) Quando o servidor efetivo, ainda em estágio probatório, 
passa a exercer cargo em comissão ou função de confiança, 
ante a ausência de disciplina legal específica no respectivo 
estatuto, qual providência deve ser adotada pelo ente 
público?  

5) Deve haver suspensão do estágio probatório, haja vista que 
o processo de avaliação do desempenho de servidor 
nomeado para cargo de provimento efetivo objetiva, 
exatamente, avaliar sua aptidão e capacidade para exercício 
das funções pertinentes ao cargo efetivo ocupado e não 
propriamente as funções do cargo em comissão que ocupa 
provisoriamente?  

6) Ou deve a Administração Pública analisar cada caso 
especificamente, para verificar se as funções do cargo em 
comissão são compatíveis e correlatas às funções do cargo 
efetivo no qual está sendo avaliado, de tal sorte que, 
fundamentadamente, pode deliberar pela não suspensão do 
estágio probatório e proceder à avaliação de desempenho 
na hipótese de haver pertinência entre as funções?  

I.III. Da tramitação 

I.III.1. Da instrução originária 

Autuada em 1º novembro de 2018, a consulta foi 

originariamente instruída com os documentos de fls. 1 a 9. 

I.III.2. Manifestação da Divisão de Documentação e Biblioteca 

A Presidência, por meio do Despacho nº 5265/2018, de 

12/12/2018 (fls. 24 a 25), determinou o envio dos autos à Divisão de 

Documentação e Biblioteca que juntou relação das Resoluções Consulta de nº 

028/92, 109/95 e 025/03 e Acordão Consulta nº 010/17, que possuem relação 

http://www.tcm.go.gov.br/
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com o objeto questionado nestes autos (fl. 26), nos termos do Despacho nº 

291/2018 (fl. 27). 

Os autos foram remetidos à Secretaria de Atos de Pessoal e ao 

Ministério Público de Contas, consoante Despacho nº 133/2019..  

I.III.3. Manifestação da Secretaria de Atos de Pessoal 

Instada a se manifestar, a Secretaria de Atos de Pessoal, por 

meio do Certificado nº 461/2019, de 8/2/2019 (fls. 29 a 32), exarou a opinião 

parcialmente transcrita a seguir: 

CERTIFICADO Nº 461/2018 

(...) 

2.1. Da admissibilidade  

São requisitos da Consulta, nos termos do art. 31 da LOTCM 
c/c art. 199 do Regimento Interno:  

a)  legitimidade ativa;  

b) a indicação precisa do seu objeto;  

c) estar redigida de forma articulada;  

d) instrução do pedido com parecer do órgão de assistência 
técnica ou jurídica da autoridade consulente;   

e)  versar sobre tese jurídica abstrata; 

 f) inexistência de manifestação prévia do Tribunal sobre o 
tema. 

 

Conforme previsto no art. 199, II, do Regimento Interno do 
TCMGO, o consulente é parte legítima para efetuar consultas a 
esta Corte de Contas. 

A consulta contém a indicação de seu objeto, está redigida de 
forma articulada, foi devidamente instruída com o parecer 
jurídico e inexiste manifestação prévia sobre do TCMGO sobre 
o tema, qual seja: a suspensão (ou não) do estágio probatório 
de servidor efetivo designado para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança. 

Ante o exposto, a SAP manifesta-se pela ADMISSIBILIDADE 
da consulta. 

2.2. Do mérito 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Propõe o consulente os seguintes questionamentos: 

1) Quando o servidor efetivo, ainda em estágio probatório, 
passa a exercer cargo em comissão ou função de confiança, 
ante a ausência de disciplina legal específica no respectivo 
estatuto, qual providência deve ser adotada pelo ente público?  
2) Deve haver suspensão do estágio probatório, haja vista 
que o processo de avaliação do desempenho de servidor 
nomeado para cargo de provimento efetivo objetiva, 
exatamente, avaliar sua aptidão e capacidade para exercício 
das funções pertinentes ao cargo efetivo ocupado e não 
propriamente as funções do cargo em comissão que ocupa 
provisoriamente?  
3) Ou deve a Administração Pública analisar cada caso 
especificamente, para verificar se as funções do cargo em 
comissão são compatíveis e correlatas às funções do cargo 
efetivo no qual está sendo avaliado, de tal sorte que, 
fundamentadamente, pode deliberar pela não suspensão do 
estágio probatório e proceder à avaliação de desempenho na 
hipótese de haver pertinência entre as funções?  
 
Por meio da Emenda à Constituição n. 19/1998, condicionou-se 
a aquisição de estabilidade no serviço público, após três anos 
de efetivo exercício, à aprovação em avaliação especial de 
desempenho, conforme dispõe o art. 41 da Carta Magna.  

Assim, os requisitos para aquisição da estabilidade são: 
investidura em cargo efetivo; três anos de efetivo exercício; e 
aprovação em estágio probatório. 

No âmbito federal, a Lei 8.112/90, no art. 20, §5º, prevê as 
hipóteses de suspensão do estágio probatório, como sendo as 
situações que possam comprometer a avaliação do servidor 
quanto ao desempenho no cargo efetivo ao qual foi nomeado. 
São elas: licença por motivo de doença em pessoa da família; 
licença por motivo de afastamento do cônjuge; licença para 
atividade política; e afastamento para servir em organismo 
internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere; 
afastamento para participação em curso de formação. 

Por outro lado, o art. 20, §3º, autoriza expressamente o 
servidor em estágio probatório a exercer quaisquer cargos de 
provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou 
assessoramento no órgão ou entidade de lotação; contudo, 
restringindo a cessão desse servidor a outro órgão ou entidade 
apenas caso for ocupar cargos de direção superior. Nesses 
casos, não há menção à suspensão do estágio probatório. 

Contudo, como deve ser tratado o estágio probatório nos 
demais entes federados, quando não há legislação sobre o 
tema? Indaga o consulente como deve proceder a 
administração no caso de nomeação de servidor efetivo em 
estágio probatório para cargo em comissão ou função de 
confiança ante a ausência de disciplina legal específica. 
Nesses casos, deve haver ou não suspensão da contagem do 

http://www.tcm.go.gov.br/
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prazo de estágio probatório? 

Em princípio, na omissão legal, não há óbice à nomeação de 
servidor efetivo para cargo em comissão ou função de 
confiança sem suspensão do estágio probatório. Na norma 
constitucional inserta no art. 41, não há exigência expressa de 
que o estágio probatório seja cumprido obrigatoriamente no 
cargo em que se deu a aprovação em concurso público.  

Nesse sentido, manifestou-se o Tribunal de Justiça do Pará: 

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E 
ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME - 
APELAÇÃO CÍVEL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 
INTEMPESTIVIDADE. REEXAME. AÇÃO ORDINÁRIA DE 
RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO E 
FUNÇÃO PÚBLICA PARA EFEITO DE ESTÁGIO 
PROBATÓRIO - CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO PARA 
O CARGO DE PROFESSOR. LOTAÇÃO EM CARGO 
COMISSIONADO. AVALIAÇÃO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. 
SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 41, CAPUT, 
CF/88. LEI MUNICIPAL Nº 7.315/2010. CORRELAÇÃO 
ENTRE AS FUNÇÕES DE PROFESSOR E COORDENADOR 
PEDAGÓGICO.   

1- A sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública está 
sujeita ao duplo grau de jurisdição;   

2- Apelação interposta fora do prazo exigido por lei, mesmo 
considerando a prerrogativa do prazo em dobro, da qual goza o 
apelante. Art. 508 e art. 188 do CPC;  

3- Em Reexame, a controvérsia diz respeito à contagem do 
tempo de efetivo exercício da requerente, servidora efetiva no 
cargo de Professora de Educação Infantil e Anos iniciais do 
Ensino Fundamental, no exercício de cargo comissionado de 
Vice-diretora escolar, para a finalidade de avaliação no estágio 
probatório;  

4- Para a aquisição de estabilidade no serviço público exige-se, 
além da avaliação de desempenho durante o estágio 
probatório, o “efetivo exercício”;   

5- Por questão de razoabilidade, equidade, e justiça, deve ser 
computado, também, para fins de estágio probatório, o tempo 
de exercício em cargo comissionado, máxime considerando 
que não há exigência expressa de que a avaliação do servidor 
ocorra apenas no cargo em que foi aprovado em concurso 
público; (grifou-se)  

6- O texto da Lei Municipal nº 7.315/2010, reconhece que nas 
funções de magistério incluem-se as de direção escolar, 
coordenação e assessoramento pedagógico;  

7- Apelação a que se nega seguimento por intempestividade, 

http://www.tcm.go.gov.br/
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nos termos do art. 557, caput do CPC/73. Reexame conhecido 
para confirmar a sentença.   

(2018.01847173-53, 190.195, Rel. CELIA REGINA DE LIMA 
PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, 
Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-18) 

Em uma interpretação sistemática, deve-se analisar o art. 41 da 
Carta Magna em conformidade com as demais normas 
constitucionais, principalmente àquelas que disciplinam a 
Administração Pública.  

O art. 37, V, da Constituição Federal impõe que as funções de 
confiança serão exercidas exclusivamente e os cargos em 
comissão preferencialmente por servidores efetivos. Impedir 
que servidores em estágio probatório ocupem esses cargos 
contraria a norma constitucional, principalmente em pequenos 
municípios com um quadro de pessoal restrito. Nessas 
localidades, possivelmente, limita-se, ou até mesmo 
impossibilita-se, a escolha do gestor para preencher cargos de 
livre provimento, ante a ausência de servidores efetivos 
estáveis com qualificação técnica necessária para o 
desempenho das funções públicas. Nesses casos, tem-se um 
incentivo à nomeação de pessoas sem vínculo com a 
administração em detrimento dos servidores efetivos, causando 
o desvirtuamento da norma constitucional. 

Por outro lado, seria injusto penalizar o servidor, retardando o 
alcance da estabilidade no serviço público, devido à suspensão 
do estágio probatório, por terem sido nomeados a cargo de 
confiança por conveniência e oportunidade da Administração 
Pública. 

Requer-se do servidor nomeado a cargo em comissão ou 
função de confiança notável qualificação, por destinar-se ao 
exercício exclusivamente de atribuições de chefia, direção ou 
assessoramento. Enfim, no exercício do cargo de confiança, 
exige-se do servidor, em regra, a execução de atividades de 
complexidade superior àquelas executadas no cargo de 
origem. 

Além disso, apura-se, no estágio probatório, assiduidade, 
disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, 
responsabilidade. Qualidades estas passíveis de também 
serem auferidas no exercício de cargo ou função de livre 
provimento. 

Entretanto, é razoável exigir que, para cômputo do tempo para 
efeito de estágio probatório, a natureza do cargo de confiança 
seja correlata às funções do cargo efetivo em que se deu o 
provimento do servidor. Afinal, a avaliação especial de 
desempenho, a cargo de comissão instituída para essa 
finalidade, destina-se a apurar a aptidão do servidor para o 
exercício da função pública inerente ao cargo que ocupa. 

O cargo público representa um conjunto de atribuições e 

http://www.tcm.go.gov.br/
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responsabilidades, compondo a estrutura organizacional do 
órgão ou entidade. Enquanto que a função está relacionada às 
atividades em si desempenhadas pelo servidor. 

José dos Santos Carvalho Filho pontua que o STJ já 
manifestou que a estabilidade do servidor público esta 
relacionada ao serviço e não ao cargo. Porém, explica: “se o 
servidor já adquiriu estabilidade no serviço ocupando 
determinado cargo, não precisará de novo estágio probatório 
no caso de permanecer em sua carreira, cujos patamares são 
alcançados normalmente pelo sistema de promoções. 
Entretanto, se vier a habilitar-se a cargo de natureza e carreira 
diversas, terá que submeter-se a novo estágio probatório para 
a aquisição da estabilidade. ”1 

Ainda, ao tratar do estágio probatório, o doutrinador 
complementa: “Nunca é demais insistir em que o estágio 
probatório espelha instrumento de avaliação do servidor. 
Sendo assim, só pode ter adequada aplicabilidade quando o 
servidor é aferido em relação ao efetivo exercício das funções 
do cargo.” (p. 680) 

Desta feita, não há que se falar que, uma vez adquirida a 
estabilidade, ela aplica-se a todo e qualquer cargo público. Ao 
contrário, está vinculada ao cargo originário e àqueles dele 
decorrente por processo de promoção ou em razão de 
aproveitamento, ou seja, cargos com funções públicas 
correlatas. Indiscutivelmente, a aprovação em concurso público 
para cargo diverso ao que ocupa sujeita o servidor público a 
novo estágio probatório para fins de aquisição da estabilidade 
quanto ao novo cargo. 

Corrobora o doutrinador, portanto, com a tese de que o 
exercício de cargo em comissão ou função gratificada não 
suspende o período probatório, condição para aquisição da 
estabilidade, desde que a natureza do cargo de confiança 
guarde correlação com as atribuições do cargo efetivo ao qual 
o servidor foi nomeado após aprovação em concurso público. 
Essa interpretação encontra respaldo no objetivo da norma 
constitucional, qual seja, avaliar a aptidão do servidor para o 
exercício de certas funções, as quais podem ser auferidas 
mesmo estando o servidor designado para cargo de confiança. 

Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo: 

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL - MÉDICO - ESTABILIDADE - NOMEAÇÃO PARA 
CARGO EM COMISSÃO, DURANTE O ESTÁGIO 
PROBATÓRIO - FUNÇÃO GRATIFICADA NÃO PAGA 
ADMINISTRATIVAMENTE - DIREITO À INCORPORAÇÃO - 

                                                           
1 Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 27ª edição, São Paulo: Editora Atlas, 

2014, p. 678. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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SEGURANÇA CONCEDIDA - RECURSOS IMPROVIDOS. 
(...) 
Assim sendo, verifica-se que o fato do impetrante ter sido 
nomeado para cargo em comissão, poucos dias antes de 
adquirir a estabilidade, em nada o prejudica, pois não ocorreu a 
suspensão do estágio probatório, que consiste em apurar se o 
funcionário apresenta condições para o exercício do cargo, 
referentes à moralidade, assiduidade, disciplina e eficiência, o 
que pode perfeitamente ser avaliado, mesmo que tenha sido 
designado a ocupar cargo em comissão, desde que esse cargo 
mantenha relação funcional com o cargo originário do servidor, 
como no caso do impetrante.  
(TJSP. Apelação Com Revisão / Mandado De Segurança 
183300-07.2003.8.26.0000. Relator(a): Toledo Silva. Órgão 
julgador: 8ª Câmara de Direito Público. Data de registro: 
17/04/2007) 
 

De forma análoga, decidiu o Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina: 

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL - VANTAGEM PESSOAL 
NOMINALMENTE IDENTIFICADA - EXIGÊNCIA DE 
ESTABILIDADE - NOMEAÇÃO POR CONCURSO PARA 
CARGO EFETIVO - EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE 
CONFIANÇA - ESTÁGIO PROBATÓRIO - SUSPENSÃO DO 
PRAZO - ESTABILIDADE NÃO ADQUIRIDA - REQUISITOS 
PARA A OBTENÇÃO DA VANTAGEM, EM CONSEQÜÊNCIA, 
NÃO OBSERVADOS - PLEITO NEGADO - SENTENÇA 
MANTIDA - APELO DESPROVIDO.  
"A exegese que se extrai do mandamento constitucional é a de 
que o estágio probatório, com vistas à estabilidade funcional, 
deverá ser realizado no cargo para o qual o servidor prestou 
concurso ou, quando menos, em outro que guarde similitude 
com a natureza daquele" (Des. Luiz Cezar Medeiros).  
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
2006.042548-2, da comarca de Garopaba (Vara Única), em 
que é apelante Veríssimo Bernardino Rodrigues Neto, sendo 
apelado o município de Garopaba: 
ACORDAM, em Segunda Câmara de Direito Público, por 
unanimidade de votos, negar provimento ao apelo. 
(TJCS. Apelação Cível 2006.042548-2 – Origem: Garopaba, 
Relator : Desembargador Orli Rodrigues. Juiz (a) : Eliane 
Alfredo Cardoso Luiz. DJSC 19/03/2007) 
 

No tocante à suspensão (ou não) do estágio probatório durante 
o exercício de cargo comissionado ou função de confiança 
dentro do mesmo órgão, compete à Administração Pública 
analisar caso a caso, verificando se a natureza do cargo ou 
função de livre provimento é compatível com as funções do 
cargo efetivo no qual se pretende auferir estabilidade. No caso 
de cargos com naturezas diversas, deverá suspender a 
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avaliação de desempenho até que o servidor retorne ao cargo 
originário, sendo recomendável, contudo, que se dê prévia 
ciência ao interessado. 

Ante o exposto, a SAP sugere que seja respondido ao 
consulente: 

a) ante a ausência de disciplina legal específica no respectivo 
estatuto, por questão de razoabilidade, equidade e justiça, a 
designação de servidor efetivo para o exercício de cargo em 
comissão ou função gratificada não suspende o período 
probatório, desde que a natureza do cargo em comissão ou da 
função de confiança guarde correlação com as funções do 
cargo efetivo originário, em que se busca alcançar a 
estabilidade após aprovação em concurso público; 

b) compete à Administração Pública analisar caso a caso, 
verificando se a natureza do cargo de livre provimento é 
compatível com as funções do cargo efetivo. No caso de 
funções públicas diversas, deverá ser suspensa a avaliação de 
desempenho até que o servidor retorne ao cargo originário, 
sem dispensar, contudo, prévia ciência ao interessado. 

I.III.4. Manifestação do Ministério Público de Contas — MPC 

O Ministério Público de Contas exarou o Parecer nº 1306/2019, 

de 25/3/2019 (fls. 33 a 36), no qual consta a seguinte manifestação: 

PARECER N° 1306/2019 

(...) 

a) Da admissibilidade da consulta 

Em consonância com a manifestação da Unidade Técnica, o 
Ministério Público de Contas opina pela admissibilidade da 
Consulta, pois estão presentes os requisitos do art. 31, I, §§ 1° e 
3º, da lei n° 15.958/2007, a saber: formulação por autoridade 
competente, qual seja, o Procurador Geral de Justiça do Estado 
de Goiás; indicação precisa do seu objeto; juntada de parecer da 
assessoria jurídica municipal. 

Insta ponderar apenas que o parecer Jurídico, fls. 07/09, 
apresentado pelo consulente, não enfrentou os questionamentos 
ofertados ao TCM/GO, conforme se infere da parte conclusiva da 
manifestação, assim redigida: Ante o exposto, opino pela 
formulação da consulta, tal como consta à fl. 02-v. 

Cumpre observar que o art. 31, §1º, da LOTCM/GO, ao exigir 
parecer da consultoria jurídica como requisito de admissibilidade 
das consultas, por certo não se refere apenas à existência formal 
de um documento, mas sim, à apreciação técnica e conclusiva 
dos questionamentos formulados, sob pena de desnaturação da 
atuação da Corte de Contas. Trata-se, portanto, de requisito de 
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ordem geral, cujo não preenchimento impede o conhecimento da 
Consulta, ao teor do art. 200, do RITCM/GO. 

Em que pese o entendimento supracitado, o Ministério Público 
opina, excepcionalmente, que o citado vício seja relevado, em 
virtude da existência de cooperação técnica e operacional entre o 
TCM/GO e o Ministério Público do Estado de Goiás. 

b) Análise de mérito das questões formuladas 

O Ministério Público de Contas converge com o pronunciamento 
apresentado pela Especializada e, como reforço de 
argumentação, acrescenta as razões jurídicas adiante 
expendidas. 

O período de estágio probatório se destina a aferir a capacidade 
do servidor, admitido em concurso público, para desempenhar as 
atribuições conferidas ao cargo que ocupa. Durante esse período 
de prova, o trabalho e a conduta do servidor são avaliados com 
base em diversos critérios, dentre os quais a assiduidade, a 
disciplina, a produtividade e a responsabilidade. 

A respeito do estágio probatório, apresenta-se oportuno o 
seguinte ensinamento doutrinário: 

O estágio probatório consiste no exercício pelo servidor das 
funções correspondentes ao cargo efetivo no qual foi investido, 
visando à avaliação de sua aptidão e capacidade durante o 
período de três anos, prazo previsto no art. 41 da CF/1988 para 
aquisição de estabilidade. 

(...) 

A razão de ser do estágio probatório 

O estágio probatório destina-se a verificar se o servidor é titular 
das condições necessárias a permanecer como servidor público 
titular de cargo de provimento efetivo. A seleção mediante 
concurso pode gerar escolhas distorcidas, pois as provas e o 
exame dos títulos não permitem avaliar a personalidade e as 
virtudes pessoais do indivíduo. 

O modo mais adequado de avaliar o sujeito é o 
acompanhamento de seu desempenho efetivo, no exercício das 
atribuições pertinentes ao cargo2. - gizou-se 

Verifica-se, portanto, que o estágio probatório guarda conexão 

com o cargo para o qual o servidor foi admitido e tem a finalidade 

especial de avaliar seu desempenho nas funções inerentes ao 

cargo em que será estabilizado. Excepcionalmente, entretanto, 

afigura-se razoável o prosseguimento do curso do estágio 

probatório ainda que o servidor se encontre exercendo função de 

confiança ou investido em cargo de provimento em comissão, 

                                                           
2 FILHO, Marçal Justen. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2016, 12ª ed.  pp. 798/799. 
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desde que este permaneça no mesmo órgão para o qual foi 

admitido e haja similitude entre as funções efetivamente 

desenvolvidas e aquelas previstas em lei para o cargo de 

provimento efetivo de que é titular. 

No que se refere ao servidor que, durante o período do estágio 
probatório, desempenhe função de confiança, a questão se 
apresenta menos complexa, vez que este prosseguirá ocupando 
o cargo efetivo de que é titular, com o acréscimo remuneratório 
decorrente da função gratificada. Nesse sentido, a doutrina de 
José dos Santos Carvalho Filho3, in verbis: 

A função pública é a atividade em si mesma, ou seja, função é 
sinônimo de atribuição e corresponde às inúmeras tarefas que 
constituem o objeto dos serviços prestados pelos servidores 
públicos. Nesse sentido, fala-se em função de apoio, função de 
direção, função técnica. 

No sistema funcional, determinadas funções são suscetíveis de 
remuneração. É muito confusa a nomenclatura referente a tais 
situações. Em geral, emprega-se a expressão função gratificada, 
que, na verdade, indica uma gratificação de função, ou seja, uma 
função especial, fora da rotina administrativa e normalmente de 
caráter técnico ou de direção, cujo exercício depende da 
confiança da autoridade superior. Em virtude da especificidade 
da atribuição, o servidor percebe um plus em acréscimo a seu 
vencimento. Trata-se, pois, de vantagem pecuniária. 

Quanto aos cargos de provimento em comissão, cabe 
transcrever o escólio da doutrina4 a respeito: 

Já os cargos em comissão são espécies de cargos públicos aos 
quais se acede sem a necessidade de concurso público; são 
excepcionais, criados por lei, destinados ao exercício exclusivo 
de atividades de direção, chefia e assessoramento, a serem 
desempenhadas por agente público em caráter permanente. 
Além da limitação natural decorrente de sua própria natureza, 
outra foi inserida pela Emenda Constitucional nº 19: percentual 
mínimo dos cargos em comissão deverá ser preenchido por 
servidores efetivos, organizados em carreira. Essa limitação, ao 
mesmo tempo, reconhece a relevância das atividades 
desempenhadas pelos comissionados e a importância da 
participação do servidor permanente nessas atividades. 

Conquanto a regra seja o cumprimento do período do estágio 
probatório integralmente no cargo para o qual o servidor foi 
admitido, cumpre observar que, mormente em entes federativos 
destituídos de grande quantidade de servidores efetivos e de 

                                                           
3 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 

2014, p. 615. 

4 Servidores Públicos na Constituição Federal/ Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Fabrício Motta, 

Luciano de Araújo Ferraz. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, pp. 15/22. 
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pessoal com boa qualificação profissional, pode se revelar 
necessário o provimento de cargo em comissão mediante a 
designação de servidor efetivo, ainda não aprovado no estágio 
probatório, para o desempenho de atividades de direção, chefia e 
assessoramento. Diante desse cenário, entende-se que havendo 
semelhança entre as atribuições cumpridas no cargo em 
comissão e aquelas previstas para o cargo de provimento efetivo 
titularizado pelo servidor, não se exige a suspensão do período 
de estágio probatório, salvo se o estatuto do servidor dispuser de 
forma contrária. 

O entendimento ora veiculado também foi o adotado pelo 
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina em sede de 
Consulta, conforme se infere da ementa a seguir: 

Prejulgado 1988 – Para efeito de avaliação do servidor durante o 
estágio probatório, deve-se considerar apenas o período em que 
aquele está no exercício das funções do cargo para o qual foi 
aprovado em concurso público. Admite-se, como exceção, a 
avaliação do servidor que esteja ocupando função gratificada ou 
cargo comissionado – inclusive com atribuições mais complexas 
do que aquelas do cargo efetivo – no órgão ou entidade a qual 
pertença, desde que haja comprovada e manifesta similaridade 
com as funções do cargo efetivo, devidamente atestada pela 
autoridade responsável pela avaliação.  (Processo CON – 
08/00245806, Rel. Otávio Gilson dos Santos, diário oficial: 
04/12/2009). – grifou-se 

Em reforço ao sobredito, é pertinente ressaltar que a indicação 
de servidor para desempenhar função remunerada com 
gratificação especial, assim como para desenvolver atribuições 
de cargo de provimento em comissão, deve ter por objetivo a 
satisfação do interesse público, de modo que não seria razoável 
acarretar ao servidor o gravame da suspensão do período do 
estágio probatório, com o consequente adiamento, por tempo 
indeterminado, da estabilidade no cargo efetivo. No que se refere 
à finalidade pública dos cargos de provimento em comissão e da 
gratificação pelo exercício de função, apresenta-se elucidativo o 
seguinte trecho doutrinário: 

A primeira observação cabível é de que os cargos, empregos e 
funções tratados são públicos – em consequência, 
obrigatoriamente imantados pela finalidade pública que norteia o 
agir estatal. Isso quer dizer que interesses privados não se 
comprazem com a criação, manutenção, alteração ou extinção 
desses postos de trabalho no âmbito do aparato estatal5.  

(…) 

É evidente que o vínculo de confiança serve à finalidade pública 
almejada pelo ordenamento, e não para deleites ou privilégios. 

                                                           
5 Servidores Públicos na Constituição Federal/ Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Fabrício Motta, 

Luciano de Araújo Ferraz. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, pp. 15/22. 
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Nesse sentido, extrai-se do sistema constitucional que o bom 
desempenho de certas atividades relevantes à sociedade, 
ligadas ao estabelecimento de diretrizes, rumos e tomada de 
decisões fundamentais, deve ser coadjuvado pelo exercício de 
outras atividades instrumentais, levadas a cabo por pessoas que 
possuam sobredita confiança. 

Ademais, a apreciação das questões trazidas na presente 
Consulta não pode negligenciar o nexo entre a estabilidade e o 
estágio probatório, tendo em foco os efeitos que a suspensão do 
período de prova implica no vínculo entre o servidor e a 
Administração Pública, a saber: 

O servidor em estágio probatório, uma vez que ainda não 
adquiriu estabilidade, não possui a garantia de permanência no 
serviço. A sua demissão e exoneração não são restringidas pelo 
texto constitucional. Todavia, a perda do cargo, no caso, 
depende, necessariamente, do respeito ao princípio da ampla 
defesa e do contraditório, conforme assentado na Súmula 21 do 
STF. 

Durante o estágio probatório, o servidor não é protegido contra a 
extinção do cargo (súmula 22 do STF). Em caso de extinção ou 
declaração de desnecessidade do cargo, o servidor não será 
colocado em disponibilidade remunerada, pois esse direito é 
exclusivo de servidor estável, conforme previsão contida no art. 
41, §3ª, da CRFB. O servidor não estável será, no caso, 
exonerado, não podendo ser aproveitado em outro cargo. 

Da mesma forma, a reintegração e a recondução são direitos 
reconhecidos ao servidor estável (art. 41, §2º, da CRFB). 
Portanto, em princípio, o servidor não estável não tem direito à 
reintegração ainda que reconhecida a ilegalidade da demissão. 
Se houver reintegração de servidor estável, o atual ocupante do 
cargo só será reconduzido se for estável, pois caso contrário, 
será exonerado6. – gizou-se 

Com base em julgado do STJ, há uma outra restrição ao servidor 
que ainda não cumpriu o estágio probatório, consistente na 
impossibilidade de lograr aposentadoria voluntária com proventos 
proporcionais, vejamos: Assim é firme o entendimento deste 
Superior Tribunal e do STF no sentido de que não pode o 
servidor em estágio probatório, ainda não investido 
definitivamente no cargo, aposentar-se voluntariamente, 
excepcionadas as hipóteses legais, uma vez que, como etapa 
final do processo seletivo, enquanto não aprovado no estágio 
probatório, o servidor ainda não tem a investidura definitiva no 
cargo. Conclui-se, pois, que a recorrente, ex-servidora do 
Tribunal Regional Eleitoral, não tem direito líquido e certo à 
aposentadora voluntária enquanto não cumprido o período de 
estágio probatório no cargo de assessor jurídico do Ministério 

                                                           
6 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Método, 

2018, 6ª ed., p. 712. 

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


                                     

 

Página 17 de 21 
Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100 
Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160 
Website: www.tcm.go.gov.br 

NM/ VII                                     
 

   

 

Público daquele estado. Por essas razões, a Turma negou 
provimento ao recurso. (RMS 23.689/RS, Rel. Min. Maria 
Thereza de Assis Moura, julgado em 18/05/2010). – gizou-se. 

As considerações transatas demonstram que a suspensão do 
curso do estágio probatório é medida que enseja consequências 
desfavoráveis ao servidor, de modo que deve ser aplicada com 
cautela. Com efeito, se as funções desempenhadas pelo 
servidor, no cargo de provimento em comissão ou no exercício 
da função de confiança, guardam conexão com as atribuições 
estipuladas em lei para o cargo efetivo para o qual foi admitido, 
não subsistem motivos para suspender o curso do período de 
prova, pois o desempenho de atividades correlatas não inviabiliza 
a finalidade do estágio probatório, que é avaliar se o servidor 
público preenche, de fato, os requisitos necessários para 
prosseguir no serviço público. 

De outro ângulo, se as atribuições desempenhadas no cargo de 
provimento em comissão ou no exercício da função de confiança 
são desassociadas daquelas legalmente fixadas para o cargo 
efetivo para o qual o servidor público foi admitido, a 
Administração deverá suspender o período do estágio probatório 
até que o servidor retorne ao seu cargo de provimento efetivo. 

Ante o exposto, opina este órgão ministerial pelo conhecimento e 
processamento da presente Consulta, para, quanto ao mérito, 
responder ao consulente que: 

a) diante da ausência de disciplina legal específica no respectivo 
estatuto, a designação de servidor público para exercer cargo de 
provimento em comissão ou função de confiança, no mesmo 
órgão para o qual foi admitido, não enseja a suspensão do curso 
do estágio probatório, desde que as funções desempenhadas 
guardem correlação com as atribuições do cargo de provimento 
efetivo ocupado pelo servidor público; 

b) se a as atribuições cumpridas pelo servidor no exercício do 
cargo de provimento em comissão ou de função de confiança 
não têm conexão com as funções legalmente fixadas para o 
cargo de provimento efetivo ocupado pelo servidor, a 
Administração Pública deverá suspender o período de estágio 
probatório, mediante ciência do interessado a respeito da medida 
adotada. 

 

É o Relatório. 
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II – DA FUNDAMENTAÇÃO 

II.I. Preliminares 

II.I.1. Da competência do TCMGO 

A competência deste Tribunal para responder consultas consta 

no caput do artigo 31 da Lei nº 15.958, de 2007, a seguir transcrito: 

Art. 31. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida 
suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares 
concernentes à matéria de sua competência (...) 

Consta, também, no inciso XXV do art. 1º d e seu Regimento 

Interno.  

II.I.2. Da competência do Tribunal Pleno 

Nos termos da alínea “e”, inciso I, do art. 9º, do RITCMGO, 

compete ao Colegiado Pleno decidir sobre as consultas formuladas ao 

Tribunal. 

 

II.I.3. Da admissibilidade da Consulta 

O artigo 31 da Lei Estadual nº 15.958, de 20077, estabelece os 

contornos gerais da Consulta. 

Os requisitos subjetivos, isto é, as autoridades legitimadas para 

sua formulação, são arroladas nos incisos do artigo 31 da supracitada Lei. 

Verifica-se que o consulente, senhor Benedito Torres Neto, Procurador-Geral 

de Justiça, portanto, está legitimado para formular Consultas a este Tribunal de 

Contas: 

Art. 31. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida 
suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares 
concernentes à matéria de sua competência, que lhe forem 
formuladas pelas seguintes autoridades: 
 

                                                           
7 Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. 
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II – Chefe do Ministério Público Estadual;   
(...) 

Quanto aos requisitos materiais ou objetivos, estes estão 

alinhavados nos parágrafos do artigo 31 da LOTCMGO: 

Art.31. 
................................................................................................. 
......................................................................................................
....... 
 
§ 1º. As consultas devem conter a indicação precisa do seu 
objeto, ser formuladas articuladamente e instruídas com 
parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da 
autoridade consulente.  
 
§ 2º. Cumulativamente com os requisitos do § 1º deste artigo, 
as autoridades referidas nos incisos III e IV deverão demonstrar 
a pertinência temática da consulta às respectivas áreas de 
atribuição das instituições que representam. (grifo nosso). 

 

Verifica-se que a consulta contém a indicação de seu objeto, 

está redigida de forma articulada, foi devidamente instruída com o parecer 

jurídico e inexiste manifestação prévia sobre do TCMGO sobre o tema, qual 

seja: a suspensão (ou não) do estágio probatório de servidor efetivo designado 

para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança. 

Desse modo, atendidos os requisitos de admissibilidade, 

passa-se a análise de mérito. 

II.I.4. Da relatoria da Consulta 

Em razão do conflito negativo de competência suscitado no 

Despacho n. 921/2018-GCSICJ e Despacho n. 830/2018-GABVJ, dos 

Conselheiros-Substitutos Irany de Carvalho Júnior e Vasco Cícero Azevedo 

Jambo respectivamente, essa Presidência excepcionalmente assumiu a 

relatoria da presente consulta através do Despacho n. 5265/2018. 

II.II. Do mérito 

A Consulta se refere à suspensão (ou não) do estágio 
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probatório de servidor efetivo designado para o exercício de cargo em 

comissão ou função de confiança. 

A Secretaria de Atos de Pessoal e o Ministério Público de 

Contas convergiram em suas manifestações, de modo que uma manifestação é 

complementar a outra. Assim, não restando razão para divergir de ambas 

manifestações, essa Relatoria adota os supramencionados fundamentos e 

aduz as seguintes respostas ao Consulente: 

a) ante a ausência de disciplina legal específica no respectivo 

estatuto, por questão de razoabilidade, equidade e justiça, a designação de 

servidor efetivo para o exercício de cargo em comissão ou função gratificada 

não suspende o período probatório, desde que a natureza do cargo em 

comissão ou da função de confiança guarde correlação com as funções do 

cargo efetivo originário, em que se busca alcançar a estabilidade após 

aprovação em concurso público; 

b) compete à Administração Pública analisar caso a caso, 

verificando se a natureza do cargo de livre provimento é compatível com as 

funções do cargo efetivo. No caso de funções públicas diversas, deverá ser 

suspensa a avaliação de desempenho até que o servidor retorne ao cargo 

originário, sem dispensar, contudo, prévia ciência ao interessado. 

III – DO VOTO 

Em face do exposto, fundamentado nas manifestações da 

Secretaria de Atos de Pessoal e do Ministério Público de Contas, apresento 

VOTO no sentido de: 

III.I. CONHECER DA CONSULTA, em virtude do cumprimento 

dos requisitos de admissibilidade do art. 199 do Regimento Interno; 

III.II. RESPONDER AO CONSULENTE que: 

a) ante a ausência de disciplina legal específica no respectivo 

estatuto, por questão de razoabilidade, equidade e justiça, a designação de 
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servidor efetivo para o exercício de cargo em comissão ou função gratificada 

não suspende o período probatório, desde que a natureza do cargo em 

comissão ou da função de confiança guarde correlação com as funções do 

cargo efetivo originário, em que se busca alcançar a estabilidade após 

aprovação em concurso público; 

b) compete à Administração Pública analisar caso a caso, 

verificando se a natureza do cargo de livre provimento é compatível com as 

funções do cargo efetivo. No caso de funções públicas diversas, deverá ser 

suspensa a avaliação de desempenho até que o servidor retorne ao cargo 

originário, sem dispensar, contudo, prévia ciência ao interessado. 

É o voto. 

 

Cons. Joaquim Alves de Castro Neto 
Presidente do TCMGO 
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