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CONSULTA: REFORMA ADMINISTRATIVA COM 
REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E READAPTAÇÃO DE 
SERVIDORES. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPOSTA SOMENTE 
DO QUESTIONAMENTO 3: NÃO É POSSÍVEL ATRIBUIR A 
SERVIDOR FUNÇÕES ALHEIAS ÀQUELAS DEFINIDAS NA LEI 
PARA O CARGO EFETIVO A QUAL ELE FORA INVESTIDO POR 
CONCURSO DE PROVAS E/OU TÍTULOS (ART. 37, II, CF/88). 
VEDAÇÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A SERVIDOR 
EFETIVO EM DESVIO DE FUNÇÃO, SALVO FUNÇÃO DE 
CONFIANÇA OU CARGO EM COMISSÃO. DETERMINAÇÃO DE 
ENCAMINHAMENTO DE ACÓRDÃOS CONSULTAS, CUJAS TESES 
JURÍDICAS ABSTRATAS SÃO SUFICIENTES PARA RESPONDER 
AS DÚVIDAS DO CONSULENTE QUANTO ÀS Q1 E Q2. ALERTA. 
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1. Não se conhece dos dois primeiros questionamentos da consulta 2. 

Responde-se ao consulente a Q.3: não é possível atribuir a servidor 
funções alheias àquelas definidas na lei para o cargo efetivo a qual ele 
fora investido por concurso de provas e/ou títulos, sob pena de 
configurar desvio ilegal de função e burla ao princípio constitucional do 
concurso público (art. 37, II, CF/88). É vedado o pagamento de 
gratificação ao servidor efetivo em desvio ilegal de função,  
ressalvados os casos de função de confiança ou cargo em comissão 
(chefia, assessoria e direção). 
3. Determina-se o encaminhamento de cópias dos Acórdãos 
Consultas AC-CON nº 10/2014 e o AC-CON nº 8/2017, cujas teses 
jurídicas abstratas são suficientes para responder as dúvidas do 
Consulente quanto às Q1 e Q2. 
4. Alerta-se que sejam observados os regramentos contidos na 
Lei Complementar nº 173/2020, editada em razão da pandemia 
causada pelo coronavírus, em especial aos artigos 7º e 8º, 
atinentes às vedações de aumento das despesas com pessoal. 
 
 
 
 
 
 

 VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM 

os conselheiros integrantes do Colegiado Pleno do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado de Goiás, diante das razões expostas na Proposta de 

Decisão nº 100/2020-GCSICJ, do relator, Conselheiro Substituto Irany Júnior, 

em: 

I - NÃO CONHECER DA CONSULTA quanto ao primeiro e ao segundo 

questionamento formulado pelo Sr. Délcio José Santos, Prefeito de Carmo do Rio 

Verde, sobre a possibilidade legal de proceder à reforma administrativa com 

reestruturação de cargos e readaptação de servidores, por tratarem de casos 

concretos, ferindo, portanto, o requisito obrigatório de admissibilidade do tema ser 

elaborado em tese (art. 31 da LOTCM c/c art. 199 do Regimento Interno desta Corte 

de Contas); 

 

II - CONHECER DA CONSULTA quanto ao terceiro questionamento 

formulado pelo Sr. Délcio José Santos, Prefeito de Carmo do Rio Verde, sobre a  
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possibilidade legal de proceder à reforma administrativa com reestruturação de 

cargos e readaptação de servidores, uma vez que preencheu os requisitos de  

 

admissibilidade do art. 31 da LOTCM c/c art. 199 do RITCM, deste Tribunal de 

Contas; 

 

III - RESPONDER AO CONSULENTE o questionamento 3: 

Q.3: “na impossibilidade jurídica de transposição de cargos de 

diferentes carreiras, é possível admitir o exercício de atribuições não previstas 

no cargo efetivo, recompensando-se os servidores por meio de gratificações? 

 

Resposta: não é possível atribuir a servidor funções alheias 

àquelas definidas na lei para o cargo efetivo a qual ele fora investido por 

concurso de provas e/ou títulos, sob pena de configurar desvio ilegal de 

função e burla ao princípio constitucional do concurso público. É vedado o 

pagamento de gratificação ao servidor efetivo em desvio ilegal de função, 

visando recompensá-lo pelo exercício de atribuições alheias àquelas definidas 

por lei e compatíveis com as de outro cargo, ainda que ele possua habilitação 

para o desempenho de outras atribuições. Ressalva-se os casos em que o 

servidor efetivo for designado para função de confiança ou nomeado para 

cargo em comissão (chefia, assessoria e direção), em relação aos quais 

perceberá contraprestação específica; 

 

IV - DETERMINAR O ENCAMINHAMENTO de cópias dos 

Acórdãos Consultas AC-CON nº 10/2014 e o AC-CON nº 8/2017, cujas teses 
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jurídicas abstratas são suficientes para responder as dúvidas do Consulente quanto 

às Q1 e Q2; 

 

V – ALERTAR-SE que sejam observados os regramentos contidos 

na Lei Complementar nº 173/2020, editada em razão da pandemia causada 

pelo coronavírus, em especial aos artigos 7º e 8º, atinentes às vedações de 

aumento das despesas com pessoal. 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

GOIÁS, 19 de agosto de 2020. 

 

 Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto  

Relator: Irany de Carvalho Júnior  

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

Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro 

Neto, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de 

Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro de 

Andrada Luna, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício 

Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o 

representante do Ministério Público de Contas, Procurador Henrique Pandim 

Barbosa Machado.  

Votação: Votaram(ou) com o Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. 

Daniel Augusto Goulart: Cons. Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José 

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

Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de 

Queiroz. 
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PROPOSTA DE DECISÃO N° 100/2020-GCSICJ 

Processo n° 01478/2020 

Município Carmo do Rio Verde 

Órgão Prefeitura Municipal 

Assunto  Consulta – reforma administrativa e readaptação de servidores 

Período de Referência 2020 

Consulente Delson José Santos (Prefeito) 

CPF 435.343.681-34 

Representante do MPC Procurador-Geral José Gustavo Athayde 

Relator Conselheiro Substituto Irany Júnior 

CONSULTA: REFORMA ADMINISTRATIVA COM 
REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E READAPTAÇÃO DE 
SERVIDORES. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPOSTA SOMENTE 
DO QUESTIONAMENTO 3: NÃO É POSSÍVEL ATRIBUIR A 
SERVIDOR FUNÇÕES ALHEIAS ÀQUELAS DEFINIDAS NA LEI 
PARA O CARGO EFETIVO A QUAL ELE FORA INVESTIDO POR 
CONCURSO DE PROVAS E/OU TÍTULOS (ART. 37, II, CF/88). 
VEDAÇÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A SERVIDOR 
EFETIVO EM DESVIO DE FUNÇÃO, SALVO FUNÇÃO DE 
CONFIANÇA OU CARGO EM COMISSÃO. DETERMINAÇÃO DE 
ENCAMINHAMENTO DE ACÓRDÃOS CONSULTAS, CUJAS TESES 
JURÍDICAS ABSTRATAS SÃO SUFICIENTES PARA RESPONDER 
AS DÚVIDAS DO CONSULENTE QUANTO ÀS Q1 E Q2. ALERTA. 
1. Não se conhece dos dois primeiros questionamentos da consulta 
por tratarem de casos concretos, conhecendo-se apenas do terceiro 
(art. 31 da LOTCM c/c art. 199 do Regimento Interno desta Corte de 
Contas). 
2. Responde-se ao consulente a Q.3: não é possível atribuir a servidor 
funções alheias àquelas definidas na lei para o cargo efetivo a qual ele 
fora investido por concurso de provas e/ou títulos, sob pena de 
configurar desvio ilegal de função e burla ao princípio constitucional do 
concurso público (art. 37, II, CF/88). É vedado o pagamento de 
gratificação ao servidor efetivo em desvio ilegal de função, 
ressalvados os casos de função de confiança ou cargo em comissão 
(chefia, assessoria e direção). 
3. Determina-se o encaminhamento de cópias dos Acórdãos 
Consultas AC-CON nº 10/2014 e o AC-CON nº 8/2017, cujas teses 
jurídicas abstratas são suficientes para responder as dúvidas do 
Consulente quanto às Q1 e Q2. 
4. Alerta-se que sejam observados os regramentos contidos na 
Lei Complementar nº 173/2020, editada em razão da pandemia 
causada pelo coronavírus, em especial aos artigos 7º e 8º, 
atinentes às vedações de aumento das despesas com pessoal. 
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 I - RELATÓRIO  

1.1. Do objeto 

 Trata-se de consulta do Sr. Délcio José Santos, Prefeito de Carmo do 

Rio Verde, sobre a possibilidade legal de proceder à reforma administrativa com 

reestruturação de cargos e readaptação de servidores, com o seguinte teor (fls. 1/2): 

1. O município de Carmo do Rio Verde dispõe de vários servidores ocupantes dos 
cargos de Merendeira, Porteira Servente e Auxiliar de Serviços Gerais, os quais estão 
previstos na Lei Municipal nº 1.103/2009 anexa, graduados e pós-graduados em pedagogia. 
Referidos servidores tem solicitado à esta Administração a criação de um cargo de Auxiliar 
Educacional, com direitos e vencimento equiparados ao cargo de Monitor de Creche, em razão 
de sua qualificação técnica. Sendo assim, em atenção ao disposto no artigo 37, da 
Constituição Federal, é possível a criação do cargo de Auxiliar Educacional para amenizar a 
diferença salarial entre os cargos de Merendeira, Porteira Servente, Auxiliar de Serviços Gerais 
e Monitoras de Creche? 

2. Com a criação do cargo de Auxiliar Educacional, é possível extinguir parcialmente os 
cargos de Merendeira, Porteira Servente e Auxiliar de Serviços Gerais, com readaptação ao 
cargo de Auxiliar Educacional, por meio de seleção para provimento interna, com critérios 
objetivos, a luz do disposto no artigo 37 da Constituição Federal? 

3. Caso não seja possível a readaptação dos servidores citados no item 2 no cargo a 
ser criado de Auxiliar Educacional, é possível admitir o exercício de atribuições não previstas 
no cargo efetivo, recompensando os servidores por meio de gratificações, uma vez que 
possuem habilitação (graduados e pós-graduados em pedagogia) para auxiliarem as monitoras 
no Centro Municipal de Educação Infantil de Carmo do Rio Verde? 

1.2. Da tramitação 

1.2.1. Da instrução originária e do parecer jurídico 

2. A inicial foi instruída com parecer jurídico (fls. 3/7) e cópia da Lei 

Municipal nº 1.103/2009, que dispõe sobre o plano de classificação de cargos e 

vencimentos dos servidores do Município de Carmo do Rio Verde (fls. 8/81). 

1.2.2. Manifestação da Divisão de Documentação e Biblioteca 

3. Instada por meio do Despacho nº 12/2020-GCSICJ, de 13/2/2020 (fls. 

82), a Divisão de Documentação e Biblioteca, pelo Despacho nº 40/2020, de 

14/2/2020 (fls. 88), apresentou rol de decisões (fls. 83/86) formuladas em matérias com 

a seguinte temática: criação e extinção de cargos; readaptação de servidores; 

ascensão em cargos públicos. 
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1.2.3. Prosseguimento da consulta 

4. Pelo Despacho nº 96/2020-GCSICJ, de 27/4/2020 (fls. 89), após 

verificar que esta consulta apresenta os requisitos de admissibilidade. Refere-

se a dispositivo de lei afeto à competência do Tribunal, a parte consulente 

está legitimada pelo art. 199, II do Regimento Interno, contém indicação 

precisa do objeto, foi redigida articuladamente e apresenta parecer jurídico e 

pertinência temática à área de atribuição da autoridade, considerando que o 

objeto é amplo, e tendo em vista que as respostas já apresentadas não parecem 

contemplá-lo na integralidade, encaminhei os autos à Secretaria de Atos de Pessoal 

e, posteriormente, ao Ministério Público de Contas. 

1.2.4. Manifestação conclusiva da SAP 

5. A Secretaria de Atos de Pessoal, pelo Certificado nº 01679/2020, de 

15/5/2020 (fls. 90/96), em preliminar, manifestou-se pelo conhecimento parcial desta 

Consulta. No mérito, apresentou a seguinte fundamentação e conclusão: 

(...) 

2.2. Do mérito 

Ultrapassada a análise preliminar e partindo-se do pressuposto de que é 
vedada a transposição de cargos de diferentes carreiras, por violação à regra 
constitucional do concurso público (art. 37, II, CFRB), conforme exposto no 
tópico 2.1, poderia então o servidor investido em um cargo público 
desempenhar funções diversas daquelas definidas na lei, ainda que 
qualificado para isso? 

Pois bem. 

Cargo público, define Celso Antônio Bandeira Mello, é a mais simples e 
indivisível unidade de competência a ser expressada por um agente. 

Ao titular de um cargo, assim, devem ser cometidas funções específicas, aqui 
entendidas como sinônimo de atribuições a serem exercidas por um servidor 
público. A todo cargo, explica Helly Lopes Meirelles, corresponde uma 
função. Por conseguinte, ao entrar em exercício, o servidor já deve saber 
quais as atividades que deverão ser por ele exercidas, cabendo ao seu 
superior hierárquico designá-lo para desempenhar exatamente aquelas 
previstas no rol legal. 

Aqui não se pode deixar de lembrar a clássica lição de Helly Lopes Meirelles: 
"na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto 
na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na 
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Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza".  

Desse modo, se um agente público comete ao seu subordinado, sem amparo 
normativo, o exercício de atribuições não autorizadas por lei para serem por 
esse exercidas, estará ferindo o princípio da legalidade. E, ao cumprir a 
ordem, de forma consensual, o servidor em desvio de função também o 
afronta, porquanto estará desempenhando atividades sem respaldo legal. 

Infere-se, desses apontamentos, que o desvio ilegal de função de servidor 
público consiste no exercício, de forma não excepcional e transitória de 
atividades diversas das inseridas no rol legal das atribuições previamente 
determinadas que devem ser acometidas ao titular do cargo efetivo em que 
ele foi provido. 

Sobre o tema, a doutrina traz (original sem grifos): 

O cargo, ao ser criado, já pressupõe as funções que lhe são atribuídas. 
Não pode ser instituído cargo com funções aleatórias ou indefinidas: é a 
prévia indicação das funções que confere ao servidor público e ao Poder 
Público. Por tal motivo, é ilegítimo o denominado desvio de função, 
fato habitualmente encontrado nos órgãos administrativos, que 
consiste no exercício, pelo servidor, de funções relativas a outro 
cargo, que não ocupava efetivamente. Cuida-se de uma corruptela no 
sistema de cargos e funções que precisa ser coibida, para evitar falsas 
expectativas do servidor e a instauração de litígios com o escopo de 
permitir a alteração da titularidade do cargo. Na verdade o desvio de 
função não se convalida, a não ser em situações excepcionais 
autorizadas em lei, mas o servidor deve ser indenizado, quando 
couber, pelo exercício das funções de outro cargo. (CARVALHO 
FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 23ª ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 663) 

O denominado desvio ilegal de função de servidor público titular de cargo 
efetivo é prática cada vez mais comum na Administração Pública, tornando-
se, após tantas repetições, ocorrência considerada por alguns como natural e 
proveitosa. Embora muitas vezes seja defendida sob o falso manto do melhor 
aproveitamento do servidor, essa conduta irregular fere importantes 
princípios administrativos e pode, inclusive, gerar danos ao erário. 

Constata-se, ademais, que o desvio de função de servidor público efetivo 
configura ato de improbidade, porquanto viola princípios norteadores da 
atividade administrativa e configura desvio de finalidade, práticas tipificadas 
no artigo 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92. 

Marlon Andrade, em seu intitulado artigo “O desvio ilegal de função de 
servidor público titular de cargo efetivo e a possibilidade de sua 
caracterização como ato de improbidade administrativa” publicado na seção 
de artigos da Revista Digital de Direito Público, vol. 1, n. 1, 2012, p. 134 – 
149, trouxe à lembrança decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 
4ª Região no julgamento de apelação nos autos nº 2003.71.04.001296-1/RS, 
confirmando condenação prolatada em ação civil pública por ato de 
improbidade administrativa caracterizado, entre outros fatos, por desvio de 

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


 

 

 

Página 9 de 34 
      RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO  -  www.tcm.go.gov.br    

01400011-20-RESULTADO 

Processo nº 01478/2020 
Fls. 

função. A decisão de primeira instância foi elogiada pelo relator, que a 
acompanhou praticamente na sua íntegra, dela transcrevendo longos trechos 
em sua manifestação: 

Quanto ao mérito, a fim de evitar repetições inúteis, transcrevo excertos da 
sentença que - como já disse - acompanho na sua inteireza, excetuando-se 
as partes em que a ação não gerou condenação, verbis: [...]  

"Calca-se o MPF no documento da fl. 111 do ANEXO I, pelo qual este 
servidor preencheria o registro ponto "numa assentada só, sem qualquer 
menção aos horários não trabalhados".  

Realmente, a aludida ficha-ponto está preenchida uniformemente, com os 
mesmos horários de entrada e saída, indicando que foi lavrada num único 
momento e não dia a dia.  

Ocorre, quanto a este servidor, que exerceria função (em desvio) de 
atendente na biblioteca no período noturno, acumulando ainda a 
responsabilidade pelo Setor de Assistência ao Educando, conforme dito por 
J.S.U., ouvida às fls. 161-162 do inquérito civil.  

Com todo respeito à pessoa de L.C.O. e à sua capacitação intelectual, a 
designação deste para o exercício de funções situadas completamente fora 
do campo da marcenaria desborda de qualquer juízo de plausibilidade, 
mesmo que houvesse necessidade de serviço, porque as funções não são 
sequer similares. Ofende-se, assim, o art. 117, XVIII, da Lei nº 8.112/90:  

Art. 117. Ao servidor é proibido: (...) XVIII - exercer quaisquer atividades 
que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o 
horário de trabalho;  

Aquele que tem qualificação profissional para o ofício de marceneiro deve 
exercer as funções para as quais foi aprovado no concurso, ou seja, 
atribuições ligadas à marcenaria. Atender na biblioteca ou no setor de 
assistência ao educando desbordam completamente disso, devendo-se 
notar que, nesse setor, recebe FG-03 como substituto do coordenador de 
acompanhamento ao educando (fl. 411 do ANEXO I).  

Ofende-se, assim, o art. 11, I, da Lei nº 8.429/92, pelo desvio de finalidade. 
Na linha do ponderado em relação ao servidor M.A.O., quanto a essa 
função comissionada nitidamente concedida por critério diverso da 
compatibilidade entre o cargo e a função comissionada a L. C.O., impõe-se 
que o réu ressarça o erário do valor respectivamente pago a título de FG no 
período em que o servidor recebeu o valor.  

3.7 Atribuições de funções diversas aos dos cargos efetivos. Nessa mesma 
linha de raciocínio, tem-se como descompassadas das atribuições dos 
cargos efetivos as funções desempenhadas por:  

3.7.1.. V.J.S. - vigilante que atua na padaria da Escola, sem função (fl. 412 
ANEXO I), ao passo que N.A. K., servente de obras, atua na vigilância 
(também sem função - fl. 412 ANEXO I).  
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3.7.2. M.E.L. - cozinheira que atua na lavanderia, ao passo que a auxiliar de 
cozinha L.B.T., atua em diversas atividades de preparação das refeições (o 
que, a rigor, estaria a cargo da cozinheira) - fl. 411. Ambas sem função.  

Acerca do acometimento de funções estranhas ao plexo de atribuições dos 
cargos, já se disse que há o risco de a administração ser compelida a arcar 
com diferenças remuneratórias. Daí porque a praxe deve ser evitada. 
Ofende-se, assim, nessas situações (3.7.1 e 3.7.2.), o art. 11, I, da Lei nº 
8.429/92. [...]"  

Desta forma, a sentença deve ser mantida. 

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação (TRF 
da 4ª Região, Apelação Cível 1296 RS 2003.71.04.001296-1, Rel. Sérgio 
Renato Tejada Garcia. Porto Alegre, 20/01/2010. DJ, 09/02/2010)  

A Constituição Federal veda o acesso a qualquer cargo ou emprego público 
sem prévia aprovação em concurso. Por conseguinte, o servidor que exerce 
suas atividades em desvio de função não tem direito à investidura no novo 
cargo e nem mesmo direito a receber a remuneração do cargo que vem 
exercendo em desvio de função, conquanto no judiciário não tão raro os 
servidores em desvio de função logram êxito em receber as diferenças 
remuneratórias. 

E mais. Uma vez vedado ao servidor exercer atividades alheias às funções 
do seu cargo de origem, pelo desvio de função, não lhe cabe perceber 
gratificação.  

A gratificação é uma das parcelas que integram a remuneração do servidor. 
Desse modo, é fundamental que a concessão de qualquer gratificação esteja 
prevista em lei (art. 37, X, CFRB), que também deverá estabelecer de forma 
precisa os parâmetros para a fixação do valor a ser concedido, bem como os 
critérios a serem preenchidos pelo servidor para fazer jus ao benefício.  

Portanto, gratificação não é moeda de troca para o desvio ilegal de função. 

Obviamente, o servidor poderá desempenhar atribuições não pertinentes ao 
seu cargo efetivo quando designado para função de confiança ou nomeado 
para cargo em comissão (chefia, assessoria e direção), em relação aos quais 
perceberá contraprestação específica (gratificação). Com efeito, nesse caso, 
há de se considerar as seguintes teses tratadas pela Corte Suprema sob a 
sistemática de Repercussão geral, quando do julgamento do Recurso 
Extraordinário (RE) 1041210: 

a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício 
de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao 
desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;  

b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a 
autoridade nomeante e o servidor nomeado;  

c) o número de cargos comissionados criados deve guardar 
proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o 
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número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo 
que os criar; e 

d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de 
forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir. 

Pelo que se depreende da lição jurisprudencial, os cargos em comissão, 
além de destinarem-se apenas às atribuições de “direção, chefia e 
assessoramento”, têm por finalidade propiciar ao governante auxílio na 
elaboração políticas públicas a serem traçadas e ocupação de posições de 
liderança estratégica na Administração. Dessa forma, não basta que o cargo 
possua a denominação de chefe, diretor ou de assessor. Para que a lei 
criadora de um cargo em comissão não venha a se constituir em burla ao 
princípio constitucional enunciado expressamente pelo artigo 37, incisos I e 
II, da Constituição da República, deverá observar criteriosamente a natureza 
das funções a serem desempenhadas, pois, como leciona Celso Antônio 
Bandeira de Mello, “impende que exista uma adequação racional entre o 
tratamento diferençado construído e a razão diferencial que lhe serviu de 
supedâneo”. 

Feitas as devidas considerações, é possível concluir que o servidor público 
deve exercer as atividades do cargo para o qual fora investido por concurso 
de provas e/ou títulos, sendo que a sua atuação deve limitar-se ao exercício 
das atribuições especificadas em lei, sob pena de configurar desvio ilegal de 
função. 

Dito isso não é possível o pagamento de gratificação ao servidor efetivo em 
desvio ilegal de função, visando recompensá-lo pelo exercício de atribuições 
alheias àquelas definidas por lei e compatíveis com as de outro cargo, ainda 
que ele possua habilitação para o desempenho de atribuições outras.  

Ressalva-se os casos em que o servidor efetivo for designado para função de 
confiança ou nomeado para cargo em comissão (chefia, assessoria e 
direção), em relação aos quais perceberá contraprestação específica. 

III. CONCLUSÃO 

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

I. preliminarmente, não sejam conhecidos o primeiro e o segundo 
questionamento, por ausência do requisito obrigatório de admissibilidade (art. 
31 da LOTCM c/c art. 199 do Regimento Interno desta Corte de Contas), em 
razão de o TCM já ter formulado teses jurídicas abstratas suficientes a 
responder as dúvidas do Consulente, quais sejam: o AC-CON nº 010/14 e o 
AC-CON nº 008/17; 

II. ainda, preliminarmente, seja conhecido o terceiro questionamento, uma 
vez preenchidos os requisitos de admissibilidade do art. 31 da LOTCM c/c 
art. 199 do RITCM, deste Tribunal; contudo, com reformulação abstrata do 
questionamento nos seguintes termos: “na impossibilidade jurídica de 
transposição de cargos de diferentes carreiras, é possível admitir o exercício 
de atribuições não previstas no cargo efetivo, recompensando-se os 
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servidores por meio de gratificações? ” 

III. no mérito, seja respondido ao consulente que: não é possível atribuir a 
servidor funções alheias àquelas definidas na lei para o cargo efetivo a qual 
ele fora investido por concurso de provas e/ou títulos, sob pena de configurar 
desvio ilegal de função e burla ao princípio constitucional do concurso 
público. É vedado o pagamento de gratificação ao servidor efetivo em desvio 
ilegal de função, visando recompensá-lo pelo exercício de atribuições alheias 
àquelas definidas por lei e compatíveis com as de outro cargo, ainda que ele 
possua habilitação para o desempenho de atribuições outras. Ressalva-se os 
casos em que o servidor efetivo for designado para função de confiança ou 
nomeado para cargo em comissão (chefia, assessoria e direção), em relação 
aos quais perceberá contraprestação específica. 

1.2.5. Manifestação conclusiva do MPC 

6. Na sequência, o Ministério Público de Contas, no Parecer nº 

2367/2020, de 23/6/2020 (fls. 97/99), fez as seguintes ponderações: 

(...) 

Esta Procuradoria de Contas se manifesta em consonância com as razões expostas 
no Parecer 01679/2020 (fls. 90/96). A suficiência da argumentação desenvolvida 
pela Secretaria de Atos de Pessoal em sua intervenção dispensa maiores 
digressões por parte do parquet de contas. Apresenta-se abaixo sucinto reforço ao 
posicionamento ratificado. 

O primeiro ponto merecedor de destaque é a evidente inadmissibilidade dos dois 
primeiros questionamentos apresentados pelo consulente. Tratam-se de consultas 
voltadas à solução de caso concreto, hipótese não admitida pela Lei Orgânica desta 
Corte. In litteris: 

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:  

I - Governador do Estado, Presidente da Assembleia Legislativa, Presidente de 
Tribunal, Prefeito ou Presidente da Câmara Municipal;  

II - Chefe do Ministério Público Estadual;  

III - Presidente de Comissão da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal;  

IV - Secretário de Estado ou autoridades do Poder Executivo Estadual de nível 
hierárquico equivalente;  

§ 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.  
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§ 3º A resposta à consulta a que se refere este artigo tem caráter normativo e 
constitui prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto.  

Art. 32. O relator ou o Tribunal não conhecerá de consulta que não atenda aos 
requisitos do art. 31 ou verse apenas sobre caso concreto, devendo o processo 
ser arquivado após comunicação ao consulente.  

A leitura dos dispositivos acima transcritos demonstra que, conquanto cumpridos os 
requisitos constantes do art. 31, os dois primeiros questionamentos não superam a 
barreira estabelecida no art. 32, razão pela qual não merecem conhecimento. 
Cumpre ressaltar, ademais, que para a solução de seus desafios concretos e 
específicos, a gestão municipal conta com procuradoria instituída, órgão que, 
inclusive, já forneceu seu posicionamento em relação às duas questões ora 
impugnadas. 

Apesar da inadmissibilidade dos questionamentos, é oportuna a manifestação da 
Secretaria de Atos de Pessoal que, de forma objetiva e sensível aos motivos que 
levaram o consulente a buscar o auxílio desta Corte, apresentou a seguinte opinião, 
fundamentada em posicionamentos já expedidos pelo TCMGO: 

(...) aplicando-se a tese do AC-CON nº 10/14, não é possível transpor os 
cargos de Merendeira, de Porteiro Servente, de Auxiliar de Serviços Gerais e 
de Monitores de Creche para cargo de Auxiliar Educacional, uma vez que 
configuraria burla à regra constitucional do concurso público, prevista no art. 
37, II, da CF/88, a criação do cargo de Auxiliar Educacional para ser ocupado 
por servidores efetivos de outras carreiras, que não possuem identidade de 
atribuições, compatibilidade funcional, equivalência remuneratória e nem 
equivalência de requisitos de admissão. 

(...) aplicando-se a tese do AC-CON nº 008/17, caso os cargos de Auxiliar 
Educacional sejam de fato criados, para o preenchimento das vagas, será 
necessária a realização de concurso público com possibilidade de participação 
de todos os candidatos que porventura se interessem pelo certame, sendo 
irregular a realização de seleção interna. 

Além disso, o Prefeito (...) pode extinguir cargos e funções públicas, quando 
vagos, por meio de decreto. Contudo, a criação do cargo de Auxiliar 
Educacional não implicará na vacância dos cargos de Merendeira, Porteiro 
Servente e Auxiliar de Serviços Gerais, posto que vedada a transposição dos 
cargos, destes para aquele. 

Superada a análise de admissibilidade das duas primeiras questões, cumpre 
observar que o terceiro questionamento, embora apresente carga subsidiária em 
relação aos precedentes, possibilita a extração de indagação abstrata admissível 
por esta Corte. A Secretaria de Atos de Pessoal dessumiu o seguinte 
questionamento a partir da análise da última questão posta: Na impossibilidade 
jurídica de transposição de cargos de diferentes carreiras, é possível admitir o 
exercício de atribuições não previstas no cargo efetivo, recompensando-se os 
servidores por meio de gratificações? 

A indagação formulada permite, de pronto, asseverar que o exercício, pelo servidor, 
de atribuições não previstas na legislação que rege o cargo efetivo consubstancia 
desvio de função, prática veementemente rechaçada por esta Corte. A atribuição de 
gratificação ou adicional neste caso configuraria flagrante ilegalidade uma vez que 
se destinaria a remunerar servidor por exercício de atividade estranha àquelas que 
lhe seriam possíveis, finalidade impossível para esta parcela vencimental. Visto que 
a possibilidade consultada garantiria ao servidor novas funções e remuneração mais 
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elevada, possível afirmar que o expediente teria efeito bastante semelhante à 
transposição, instituto não admitido pelo regramento constitucional. Na prática, a 
manobra importaria em conferir ao servidor tarefas mais complexas, para as quais 
não foi aprovado mediante concurso público, atribuindo-lhe remuneração superior 
àquela atribuída a seu verdadeiro cargo, em pleno rompimento ao tratamento 
constitucional das carreiras públicas. 

Cabe, no ponto, destacar novamente a detida análise da Secretaria de Atos de 
Pessoal, consignada nos seguintes termos: 

Feitas as devidas considerações, é possível concluir que o servidor público deve 
exercer as atividades do cargo para o qual fora investido por concurso de provas 
e/ou títulos, sendo que a sua atuação deve limitar-se ao exercício das atribuições 
especificadas em lei, sob pena de configurar desvio ilegal de função. 

Dito isso não é possível o pagamento de gratificação ao servidor efetivo em 
desvio ilegal de função, visando recompensá-lo pelo exercício de atribuições 
alheias àquelas definidas por lei e compatíveis com as de outro cargo, ainda que 
ele possua habilitação para o desempenho de atribuições outras. 

Ressalva-se os casos em que o servidor efetivo for designado para função de 
confiança ou nomeado para cargo em comissão (chefia, assessoria e direção), 
em relação aos quais perceberá contraprestação específica. 

Diante do exposto, o Ministério Público de Contas, coadunando as razões 
consignadas pela Secretaria de Atos de Pessoal, pugna pela adoção, por esta 
Corte, dos posicionamentos constantes do Parecer nº 01679/2020 (fls. 90/96). 

7. Em seguida, vieram os autos a este Gabinete. 

8. É o relatório. 

II – DA FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Preliminares 

2.1.1. Da competência do TCMGO 

9. A competência deste Tribunal de Contas para responder 

consultas consta na Lei nº 15.958/2007, artigo 31, caput e no art. 1º, XXV do 

Regimento Interno (RITCMGO). 

2.1.2. Da competência do Tribunal Pleno 

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

ao Colegiado Pleno decidir as consultas formuladas ao Tribunal de Contas. 
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2.1.3. Da competência do Relator 

11. Pelo art. 3º, II, da RA nº 232, de 31/8/2011, a competência em 

razão da matéria é própria de Conselheiros-Substitutos, designada a este 

Relator, no exercício de 2019, a presidência das consultas de Carmo do Rio 

Verde, conforme art. 4º e Anexo I da Decisão Normativa nº 18/2018 - 

TCMGO. 

2.1.4. Da admissibilidade da consulta 

12. Comungamos com o entendimento expresso pela Especializada e pelo 

Parquet Especial no sentido do não conhecimento do primeiro e do segundo 

questionamentos, por se referirem a casos concretos, portanto, ausente um dos 

requisitos obrigatório de admissibilidade (art. 31 da LOTCM c/c art. 199 do 

Regimento Interno desta Corte de Contas). Porém, o TCMGO já formulou teses 

jurídicas abstratas suficientes a responder as dúvidas do Consulente, quais sejam: o 

AC-CON nº 010/14 e o AC-CON nº 008/17. 

13. Os requisitos de admissibilidade dos artigos 31 e 32 da Lei 

Orgânica deste Tribunal acham-se satisfeitos em relação ao terceiro 

questionamento, pelo que, reiterando a manifestação precedente, entende 

este Relator que a consulta deve ser conhecida neste ponto. 

2.2. Do mérito 

2.2.1. Considerações iniciais 

14. Esta Relatoria adota os posicionamentos da Secretaria de Atos 

de Pessoal, corroboradas pelo Ministério Público de Contas. 

15. Contudo, para melhor visualização, abordaremos todos os 

questionamentos formulados pelo Consulente e as respectivas manifestações 

nos tópicos a seguir. 
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2.2.2. Primeiro questionamento 

16. O primeiro questionamento refere-se à possibilidade de criação do 

cargo de Auxiliar Educacional para amenizar a diferença salarial entre os cargos de 

Merendeira, Porteira Servente, Auxiliar de Serviços Gerais e Monitoras de Creche: 

Q.1. O município de Carmo do Rio Verde dispõe de vários servidores ocupantes dos 

cargos de Merendeira, Porteira Servente e Auxiliar de Serviços Gerais, os quais estão 

previstos na Lei Municipal nº 1.103/2009 anexa, graduados e pós-graduados em 

pedagogia. Referidos servidores tem solicitado à esta Administração a criação de um 

cargo de Auxiliar Educacional, com direitos e vencimento equiparados ao cargo de 

Monitor de Creche, em razão de sua qualificação técnica. Sendo assim, em atenção ao 

disposto no artigo 37, da Constituição Federal, é possível a criação do cargo de 

Auxiliar Educacional para amenizar a diferença salarial entre os cargos de Merendeira, 

Porteira Servente, Auxiliar de Serviços Gerais e Monitoras de Creche? 

a)  Parecer jurídico do Consulente 

17. O parecerista da Autoridade Consulente concluiu que a criação 

do cargo de Auxiliar Educacional não resolverá a situação dos servidores 

ocupantes dos cargos de Merendeira, Porteira Servente, Auxiliar de Serviços 

Gerais e Monitoras de Creche, pois o fato de eles terem graduado e pós-graduado 

em pedagogia não possibilita enquadrá-los em cargo com vencimento superior sem 

a prévia aprovação em concurso público. 

b) Posição da Secretaria de Atos de Pessoal 

18. A Secretaria de Atos de Pessoal observou que: 

(...) 
No primeiro questionamento o Prefeito afirma que servidores 

municipais ocupantes dos cargos de Merendeira, Porteiro Servente e 

Auxiliar de Serviços Gerais, em razão de se graduarem e pós-
graduarem em pedagogia, têm solicitado à Administração a criação 
de um cargo de Auxiliar Educacional, com direitos e vencimentos 
equiparados ao cargo de Monitor de Creche, em razão de sua 
qualificação técnica. Sendo assim, pergunta: é possível a criação do 
cargo de Auxiliar Educacional para amenizar a diferença salarial 
entre os cargos de Merendeira, Porteira Servente, Auxiliar de 
Serviços Gerais e Monitoras de Creche? 
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Conquanto o processo de Consulta vise responder questionamentos 
objetivos com formulação de teses jurídicas abstratas, e não casos 
concretos, é possível retirar dúvida objetiva da questão: é possível a 
transposição de cargos efetivos para outro cargo a ser criado de 
diferente carreira? 
O TCMGO, no Acórdão Consulta nº 010/14, proferido no Processo nº 
05552/14, formulou tese jurídica abstrata acerca da possibilidade de 
deslocamento vertical de servidor na carreira. Do julgado é possível 
inferir quando há transposição ilegal de cargos, de modo que basta a 
subsunção do caso concreto de Carmo do Rio Verde à decisão do 
TCM em abstrato. 
 No referido acórdão, conclui-se que é compatível com o 
ordenamento jurídico o deslocamento vertical do servidor dentro da 
carreira a que pertence desde que: a) haja previsão expressa na 

legislação municipal; e b) se trate de cargos pertencentes à mesma 

carreira, isto é, que guardem similaridade intrínseca entre os 
seguintes elementos:  
b.1) identidade substancial de atribuições; 

b.2) compatibilidade funcional; 

b.3) equivalência remuneratória; 
b.4) equivalência de requisitos de admissão. 
Não resta dúvidas de que a transposição ilegal de cargos viola o 
princípio do concurso público, a não ser em casos específicos nos 
quais os cargos transpostos pertençam à mesma carreira, desde que 
cumpridos os requisitos elencados acima. 
À título pedagógico, conveniente trazer à baila o teor da legislação 

municipal de Carmo do Rio Verde, exatamente para exemplificar a 
aplicabilidade do Acórdão Consulta nº 010/14. 
Vejamos então a tabela abaixo, elaborada a partir da Lei Municipal nº 
1.103/09 (f. 08/81), que dispõe sobre o plano de cargos e 
vencimentos da Prefeitura de Carmo do Rio Verde:  

Cargo 
Condições de 

provimento 
Sumário da função 

Auxiliar de 

Serviços 

Gerais 

- Ensino fundamental 
incompleto; 
- Conhecimentos 
específicos em serviços 
de conservação, 
varrição de ruas e 
logradouros públicos, 
zeladoria, limpeza, 
ajardinamento e copa-
cozinha; 
- Concurso Público; 
- Disponibilidade de 

tempo integral. 

Executar atividades e serviços 

gerais de nível primário, 

envolvendo orientação e 

execução de serviços 

operacionais, semiqualificados 

de infraestrutura e outros 

serviços afins.  

Merendeira 

- Ensino fundamental 
incompleto; 
- Conhecimentos 
específicos no preparo e 
distribuição de merenda; 
- Concurso Público; 

Executar tarefas inerentes ao 

preparo e distribuição de 

merendas, selecionando 

alimentos, preparando refeições 

ligeiras e distribuindo-as aos 
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- Disponibilidade de 

tempo integral. 
comensais, para atender ao 

programa alimentar de 

estabelecimentos educacionais 

e outros.  

Porteiro 

Servente 

- Ensino fundamental 
incompleto; 
- Conhecimentos 
específicos em serviços 
contínuos, jardinagem, 
conservação e 
manutenção; 
- Concurso Público; 
- Disponibilidade de 

tempo integral. 

Executar atividades gerais de 

nível primário, envolvendo 

orientação e execução de 

serviços operacionais 

semiqualificados de 

infraestrutura e outros serviços 

afins.  

Monitor de 

Creche 

- Ensino médio 
completo na área de 
magistério ou 
equivalente 
especializado; 
- Conhecimentos 
específicos em 
educação e recreação 
de crianças; 
- Concurso Público; 
- Disponibilidade de 

tempo integral. 

Encarregar-se dos cuidados 

necessários de todas as 

crianças das creches, 

instruindo-as, orientando-as e 

supervisionando atividades de 

recreação e terapia 

ocupacional, objetivando o 

desenvolvimento psicossocial e 

educacional da criança, bem 

como contribuir para a sua 

saúde física.  

De antemão, chama atenção o fato que os cargos de Auxiliar de 
Serviços Gerais, Merendeira e Porteiro Servente possuem o ensino 
fundamental incompleto como condição de provimento; enquanto que 
o cargo de Monitor de Creche exige o ensino médio completo. 
Apenas por essa característica, já seria possível concluir que os 
cargos não pertencem à mesma carreira, uma vez que não há 
equivalência dos requisitos de admissão.  

Além disso, percebe-se, apenas pelo sumário que descreve as 
funções, que não há identidade de atribuições entre os cargos. Aliás, 
examinado as tarefas típicas, condições e natureza do trabalho 
contidas de forma detalhada na Lei Municipal nº 1.103/09, verifica-se 
que as atribuições dos cargos são completamente distintas entre si, 
não sendo possível falar em compatibilidade funcional.  

Por fim, embora a Lei Municipal nº 1.103/09 não traga os valores do 
vencimento dos cargos mencionados, é possível inferir que não há 
equivalência remuneratória, já que o próprio Prefeito afirma que o 
intuito da criação do cargo de Auxiliar Educacional seria amenizar a 
diferença salarial entre os cargos de Merendeira, Porteiro Servente, 
Auxiliar de Serviços Gerais e Monitor de Creche.  

Logo: aplicando-se a tese do AC-CON nº 10/14, não é possível 
transpor os cargos de Merendeira, de Porteiro Servente, de Auxiliar 
de Serviços Gerais e de Monitores de Creche para cargo de Auxiliar 
Educacional, uma vez que configuraria burla à regra constitucional do 
concurso público, prevista no art. 37, II, da CF/88, a criação do cargo 
de Auxiliar Educacional para ser ocupado por servidores efetivos de 
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outras carreiras, que não possuem identidade de atribuições, 
compatibilidade funcional, equivalência remuneratória e nem 
equivalência de requisitos de admissão.  

c) Posição do Ministério Público de Contas 

19. O Ministério Público de Contas referendou o posicionamento 

manifesto pela Secretaria de Atos de Pessoal. 

d) Conclusão do Relator 

20. Este relator converge com o posicionamento assentado nas 

manifestações anteriores. 

21. Com efeito, é inviável admitir que o exercício de função estranha 

aos parâmetros definidos para os cargos de Merendeira, de Porteiro Servente, de 

Auxiliar de Serviços Gerais e de Monitores de Creche para cargo de Auxiliar 

Educacional, pois configuraria burla a regra constitucional do concurso público, 

prevista no art. 37, II, da CF/88, nos moldes delineados na tese inserta no AC-CON 

nº 10/14, cuja cópia deverá ser encaminhada ao Consulente, já que este 

questionamento não será objeto de resposta nesta Consulta, por se tratar de caso 

concreto. 

2.2.3. Segundo questionamento 

Q.2. Com a criação do cargo de Auxiliar Educacional, é possível extinguir 

parcialmente os cargos de Merendeira, Porteira Servente e Auxiliar de Serviços Gerais, com 

readaptação ao cargo de Auxiliar Educacional, por meio de seleção para provimento interna, 

com critérios objetivos, a luz do disposto no artigo 37 da Constituição Federal? 

a)  Parecer jurídico do Consulente  

22. O parecerista da Autoridade Consulente observa que o Prefeito 

pode extinguir cargos públicos dos quadros de pessoal do Poder Executivo 

por meio de Decreto, bem como declarar a desnecessidade, desde que 

estejam vagos. Mas, no que tange aos cargos em questão: Merendeira, Porteira 

Servente e Auxiliar de Serviços Gerais, entende que não são passíveis de extinção 
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por estarem ocupados por servidores efetivos, que foram aprovados em concurso 

público. 

b) Posição da Secretaria de Atos de Pessoal 

23. A Secretaria de Atos de Pessoal conclui, aplicando-se a tese do 

AC-CON nº 008/17, que, na hipótese criação dos cargos de Auxiliar Educacional, 

será necessária a realização de concurso público com possibilidade de participação 

de todos os candidatos que porventura se interessem pelo certame, sendo irregular 

a realização de seleção interna: 

(...) 

O segundo questionamento também trata de caso concreto. O 
consulente questiona se “com a criação do cargo de Auxiliar 
Educacional, é possível extinguir parcialmente os cargos de 
Merendeira, Porteira Servente e Auxiliar de Serviços Gerais, com 
readaptação ao cargo de Auxiliar Educacional, por meio de seleção 
para provimento interna, com critérios objetivos, a luz do disposto no 
artigo 37 da Constituição Federal? ”  

Readaptação, segundo a Lei Federal nº 8.112/90, consiste na 
“investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade 
física ou mental verificada em inspeção médica”. Como a Lei 
Municipal nº 1.103/2009 não traz a definição desse instituto, é 
possível, por analogia, utilizar a definição trazida pela lei federal.  

Tendo por certo a definição de readaptação, é possível verificar que, 
na situação concreta, o questionamento do Consulente não quis 
tratar precisamente desse instituto, senão da possibilidade de 
transposição dos cargos de Merendeira, Porteiro Servente e Auxiliar 
de Serviços Gerais para o cargo de Auxiliar Educacional por meio de 
seleção interna, em aparente burla ao princípio do concurso público.  

A partir dessas constatações e igualmente num esforço 
interpretativo, é possível retirar questionamento abstrato da questão: 
à luz da Constituição Federal de 1988, é possível realizar seleção 
interna, com critérios objetivos, para transposição de cargos entre 
diferentes carreiras? 

O STF possui farta jurisprudência nesse sentido, tendo, inclusive, 
editado a Súmula Vinculante nº 43, que determina ser 
“inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao 
servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público 
destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na 
qual anteriormente investido”.  

Nesse mesmo sentido, o TCMGO, no Acórdão Consulta nº 008/17, 
manifestou o seguinte entendimento:  
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a) 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; 

Logo: aplicando-se a tese do AC-CON nº 008/17, caso os cargos de 
Auxiliar Educacional sejam de fato criados, para o preenchimento 
das vagas, será necessária a realização de concurso público com 
possibilidade de participação de todos os candidatos que porventura 
se interessem pelo certame, sendo irregular a realização de seleção 
interna.  

Além disso, o Prefeito, em atenção ao princípio da simetria e ao 
disposto no art. 84, VI, “b”, da CF/88, pode extinguir cargos e funções 
públicas, quando vagos, por meio de decreto. Contudo, a criação do 
cargo de Auxiliar Educacional não implicará na vacância dos cargos 
de Merendeira, Porteiro Servente e Auxiliar de Serviços Gerais, posto 
que vedada a transposição dos cargos, destes para aquele.  

c) Posição do Ministério Público de Contas 

24. O Ministério Público de Contas convergiu com a Secretaria de 

Atos de Pessoal. 

d) Conclusão do Relator 

25. Esta Relatoria adota a manifestação da Secretaria de Atos de 

Pessoal, amparada pelo Ministério Público de Contas. 

2.2.4. Terceiro questionamento 

Q.3 Caso não seja possível a readaptação dos servidores citados no item 2 

no cargo a ser criado de Auxiliar Educacional, é possível admitir o exercício de 

atribuições não previstas no cargo efetivo, recompensando os servidores por 

meio de gratificações, uma vez que possuem habilitação (graduados e pós-
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graduados em pedagogia) para auxiliarem as monitoras no Centro Municipal 

de Educação Infantil de Carmo do Rio Verde? 

a)  Parecer jurídico do Consulente 

26. O parecerista da Autoridade Consulente concluiu pela 

impossibilidade readaptação parcial dos servidores ocupantes dos cargos de 

Merendeira, Porteiro Servente e Auxiliar de Serviços Gerais no cargo de Auxiliar 

Educacional, com nível de escolaridade, habilidade e vencimentos incompatíveis, 

uma vez que não se trata de servidores com redução de capacidade física e mental, 

constatada em inspeção médica, passíveis de readaptação, mas sim de servidores 

que objetivam ascensão em cargo público fora da carreira, por meio de seleção 

interna, em total afronta à Constituição Federal. 

b) Posição da Secretaria de Atos de Pessoal 

27. A Secretaria de Atos de Pessoal conclui que: 

(...) 

... conhecimento do terceiro questionamento, nos seguintes 
termos:  

3. Na impossibilidade jurídica de transposição de cargos de 
diferentes carreiras, é possível admitir o exercício de atribuições 
não previstas no cargo efetivo, recompensando-se os servidores 
por meio de gratificações? 

2.2. Do mérito 

Ultrapassada a análise preliminar e partindo-se do pressuposto de 
que é vedada a transposição de cargos de diferentes carreiras, por 
violação à regra constitucional do concurso público (art. 37, II, 
CFRB), conforme exposto no tópico 2.1, poderia então o servidor 
investido em um cargo público desempenhar funções diversas 
daquelas definidas na lei, ainda que qualificado para isso? 

Pois bem. 

Cargo público, define Celso Antônio Bandeira Mello, é a mais simples 
e indivisível unidade de competência a ser expressada por um 
agente. 

Ao titular de um cargo, assim, devem ser cometidas funções 
específicas, aqui entendidas como sinônimo de atribuições a serem 
exercidas por um servidor público. A todo cargo, explica Helly Lopes 
Meirelles, corresponde uma função. Por conseguinte, ao entrar em 
exercício, o servidor já deve saber quais as atividades que deverão 
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ser por ele exercidas, cabendo ao seu superior hierárquico designá-
lo para desempenhar exatamente aquelas previstas no rol legal. 

Aqui não se pode deixar de lembrar a clássica lição de Helly Lopes 
Meirelles: "na Administração Pública não há liberdade nem vontade 
pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que 
a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que 
a lei autoriza". 

Desse modo, se um agente público comete ao seu subordinado, sem 
amparo normativo, o exercício de atribuições não autorizadas por lei 
para serem por esse exercidas, estará ferindo o princípio da 
legalidade. E, ao cumprir a ordem, de forma consensual, o servidor 
em desvio de função também o afronta, porquanto estará 
desempenhando atividades sem respaldo legal. 

Infere-se, desses apontamentos, que o desvio ilegal de função de 
servidor público consiste no exercício, de forma não excepcional e 
transitória de atividades diversas das inseridas no rol legal das 
atribuições previamente determinadas que devem ser acometidas ao 
titular do cargo efetivo em que ele foi provido. 

Sobre o tema, a doutrina traz (original sem grifos): 

O cargo, ao ser criado, já pressupõe as funções que lhe são atribuídas. 
Não pode ser instituído cargo com funções aleatórias ou indefinidas: é a 
prévia indicação das funções que confere ao servidor público e ao Poder 
Público. Por tal motivo, é ilegítimo o denominado desvio de função, 
fato habitualmente encontrado nos órgãos administrativos, que 
consiste no exercício, pelo servidor, de funções relativas a outro 
cargo, que não ocupava efetivamente. Cuida-se de uma corruptela no 
sistema de cargos e funções que precisa ser coibida, para evitar falsas 
expectativas do servidor e a instauração de litígios com o escopo de 
permitir a alteração da titularidade do cargo. Na verdade o desvio de 
função não se convalida, a não ser em situações excepcionais 
autorizadas em lei, mas o servidor deve ser indenizado, quando 
couber, pelo exercício das funções de outro cargo. (CARVALHO 
FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 23ª ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 663)  

O denominado desvio ilegal de função de servidor público titular de 
cargo efetivo é prática cada vez mais comum na Administração 
Pública, tornando-se, após tantas repetições, ocorrência considerada 
por alguns como natural e proveitosa. Embora muitas vezes seja 
defendida sob o falso manto do melhor aproveitamento do servidor, 
essa conduta irregular fere importantes princípios administrativos e 
pode, inclusive, gerar danos ao erário. 

Constata-se, ademais, que o desvio de função de servidor público 
efetivo configura ato de improbidade, porquanto viola princípios 
norteadores da atividade administrativa e configura desvio de 
finalidade, práticas tipificadas no artigo 11, caput e inciso I, da Lei nº 
8.429/92. 

Marlon Andrade, em seu intitulado artigo “O desvio ilegal de função 
de servidor público titular de cargo efetivo e a possibilidade de sua 
caracterização como ato de improbidade administrativa” publicado na 
seção de artigos da Revista Digital de Direito Público, vol. 1, n. 1, 
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2012, p. 134 – 149, trouxe à lembrança decisão proferida pelo 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região no julgamento de apelação 
nos autos nº 2003.71.04.001296-1/RS, confirmando condenação 
prolatada em ação civil pública por ato de improbidade administrativa 
caracterizado, entre outros fatos, por desvio de função. A decisão de 
primeira instância foi elogiada pelo relator, que a acompanhou 
praticamente na sua íntegra, dela transcrevendo longos trechos em 
sua manifestação: 

Quanto ao mérito, a fim de evitar repetições inúteis, transcrevo excertos 
da sentença que - como já disse - acompanho na sua inteireza, 
excetuando-se as partes em que a ação não gerou condenação, verbis: 
[...]  
"Calca-se o MPF no documento da fl. 111 do ANEXO I, pelo qual este 
servidor preencheria o registro ponto "numa assentada só, sem qualquer 
menção aos horários não trabalhados". 
Realmente, a aludida ficha-ponto está preenchida uniformemente, com 
os mesmos horários de entrada e saída, indicando que foi lavrada num 
único momento e não dia a dia. 
Ocorre, quanto a este servidor, que exerceria função (em desvio) de 
atendente na biblioteca no período noturno, acumulando ainda a 
responsabilidade pelo Setor de Assistência ao Educando, conforme dito 
por J.S.U., ouvida às fls. 161-162 do inquérito civil. 
Com todo respeito à pessoa de L.C.O. e à sua capacitação intelectual, a 
designação deste para o exercício de funções situadas completamente 
fora do campo da marcenaria desborda de qualquer juízo de 
plausibilidade, mesmo que houvesse necessidade de serviço, porque as 
funções não são sequer similares. Ofende-se, assim, o art. 117, XVIII, da 
Lei nº 8.112/90: 

Art. 117. Ao servidor é proibido: (...) XVIII - exercer quaisquer 
atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou 
função e com o horário de trabalho; 

Aquele que tem qualificação profissional para o ofício de marceneiro 
deve exercer as funções para as quais foi aprovado no concurso, ou 
seja, atribuições ligadas à marcenaria. Atender na biblioteca ou no setor 
de assistência ao educando desbordam completamente disso, devendo-
se notar que, nesse setor, recebe FG-03 como substituto do coordenador 
de acompanhamento ao educando (fl. 411 do ANEXO I). 
Ofende-se, assim, o art. 11, I, da Lei nº 8.429/92, pelo desvio de 
finalidade. Na linha do ponderado em relação ao servidor M.A.O., quanto 
a essa função comissionada nitidamente concedida por critério diverso 
da compatibilidade entre o cargo e a função comissionada a L. C.O., 
impõe-se que o réu ressarça o erário do valor respectivamente pago a 
título de FG no período em que o servidor recebeu o valor. 
3.7 Atribuições de funções diversas aos dos cargos efetivos. Nessa 
mesma linha de raciocínio, tem-se como descompassadas das 
atribuições dos cargos efetivos as funções desempenhadas por: 
3.7.1.. V.J.S. - vigilante que atua na padaria da Escola, sem função (fl. 
412 ANEXO I), ao passo que N.A. K., servente de obras, atua na 
vigilância (também sem função - fl. 412 ANEXO I). 
3.7.2. M.E.L. - cozinheira que atua na lavanderia, ao passo que a auxiliar 
de cozinha L.B.T., atua em diversas atividades de preparação das 
refeições (o que, a rigor, estaria a cargo da cozinheira) - fl. 411. Ambas 
sem função. 
Acerca do acometimento de funções estranhas ao plexo de atribuições 
dos cargos, já se disse que há o risco de a administração ser compelida 
a arcar com diferenças remuneratórias. Daí porque a praxe deve ser 
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evitada. Ofende-se, assim, nessas situações (3.7.1 e 3.7.2.), o art. 11, I, 
da Lei nº 8.429/92. [...]" 
Desta forma, a sentença deve ser mantida. 
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação (TRF 
da 4ª Região, Apelação Cível 1296 RS 2003.71.04.001296-1, Rel. Sérgio 
Renato Tejada Garcia. Porto Alegre, 20/01/2010. DJ, 09/02/2010). 

A Constituição Federal veda o acesso a qualquer cargo ou emprego 
público sem prévia aprovação em concurso. Por conseguinte, o 
servidor que exerce suas atividades em desvio de função não tem 
direito à investidura no novo cargo e nem mesmo direito a receber a 
remuneração do cargo que vem exercendo em desvio de função, 
conquanto no judiciário não tão raro os servidores em desvio de 
função logram êxito em receber as diferenças remuneratórias. 

E mais. Uma vez vedado ao servidor exercer atividades alheias às 
funções do seu cargo de origem, pelo desvio de função, não lhe cabe 
perceber gratificação. 

A gratificação é uma das parcelas que integram a remuneração do 
servidor. Desse modo, é fundamental que a concessão de qualquer 
gratificação esteja prevista em lei (art. 37, X, CFRB), que também 
deverá estabelecer de forma precisa os parâmetros para a fixação do 
valor a ser concedido, bem como os critérios a serem preenchidos 
pelo servidor para fazer jus ao benefício. 

Portanto, gratificação não é moeda de troca para o desvio ilegal de 
função. 

Obviamente, o servidor poderá desempenhar atribuições não 
pertinentes ao seu cargo efetivo quando designado para função de 
confiança ou nomeado para cargo em comissão (chefia, assessoria e 
direção), em relação aos quais perceberá contraprestação específica 
(gratificação). Com efeito, nesse caso, há de se considerar as 
seguintes teses tratadas pela Corte Suprema sob a sistemática de 
Repercussão geral, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 
(RE) 1041210: 

a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o 
exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se 
prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou 
operacionais; 

b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a 
autoridade nomeante e o servidor nomeado; 

c) o número de cargos comissionados criados deve guardar 
proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o 
número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo 
que os criar; e 

d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de 
forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir. 

Pelo que se depreende da lição jurisprudencial, os cargos em 
comissão, além de destinarem-se apenas às atribuições de “direção, 
chefia e assessoramento”, têm por finalidade propiciar ao governante 
auxílio na elaboração políticas públicas a serem traçadas e ocupação 
de posições de liderança estratégica na Administração. Dessa forma, 
não basta que o cargo possua a denominação de chefe, diretor ou de 
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assessor. Para que a lei criadora de um cargo em comissão não 
venha a se constituir em burla ao princípio constitucional enunciado 
expressamente pelo artigo 37, incisos I e II, da Constituição da 
República, deverá observar criteriosamente a natureza das funções a 
serem desempenhadas, pois, como leciona Celso Antônio Bandeira 
de Mello, “impende que exista uma adequação racional entre o 
tratamento diferençado construído e a razão diferencial que lhe 
serviu de supedâneo”. 

Feitas as devidas considerações, é possível concluir que o servidor 
público deve exercer as atividades do cargo para o qual fora 
investido por concurso de provas e/ou títulos, sendo que a sua 
atuação deve limitar-se ao exercício das atribuições especificadas 
em lei, sob pena de configurar desvio ilegal de função. 

Dito isso não é possível o pagamento de gratificação ao servidor 
efetivo em desvio ilegal de função, visando recompensá-lo pelo 
exercício de atribuições alheias àquelas definidas por lei e 
compatíveis com as de outro cargo, ainda que ele possua habilitação 
para o desempenho de atribuições outras. 

Ressalva-se os casos em que o servidor efetivo for designado para 
função de confiança ou nomeado para cargo em comissão (chefia, 
assessoria e direção), em relação aos quais perceberá 
contraprestação específica. 

c) Posição do Ministério Público de Contas 

28. O Ministério Público de Contas conclui em total consonância com 

a Unidade Técnica. 

d) Conclusão do Relator 

29. Esta Relatoria adota a manifestação da Secretaria de Atos de Pessoal, 

apoiada pelo Ministério Público de Contas, uma vez que a regra do concurso 

público, prevista no art. 37, II, da Constituição Federal, não comporta interpretação 

extensiva. 

2.2.5. Questões 1 e 2 x Lei Complementar 173/2020 

30. A Lei Complementar nº 173/2020 foi editada em razão da pandemia 

causada pelo coronavírus. Nessa norma estão contidas algumas disposições 

transitórias e outras definitivas na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 

(LRF). 

http://www.tcm.go.gov.br/
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31. As alterações introduzidas pela Lei Complementar ao artigo 21 da LRF 

são definitivas e trouxeram algumas vedações no que se refere ao aumento das 

despesas com pessoal, passando a considerar nulo de pleno direito, além do ato 

que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda às exigências dos 

arts. 16 e 17 da LRF, o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 

180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder ou do 

órgão. Vejamos o texto legal: 

Art. 7º A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

"Art. 21. É nulo de pleno direito: 

I - o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda: 

a) às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar e o disposto no inciso 

XIII docaputdo art. 37 e no § 1º do art. 169 da Constituição Federal; e 

b) ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo; 

II - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) 

dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20; 

III - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a 

serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular de 

Poder ou órgão referido no art. 20; 

IV - a aprovação, a edição ou a sanção, por Chefe do Poder Executivo, por 

Presidente e demais membros da Mesa ou órgão decisório equivalente do Poder 

Legislativo, por Presidente de Tribunal do Poder Judiciário e pelo Chefe do 

Ministério Público, da União e dos Estados, de norma legal contendo plano de 

alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou a edição de 

ato, por esses agentes, para nomeação de aprovados em concurso público, quando: 

a) resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias 

anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo; ou 

b) resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem 

implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder 

Executivo. 

§ 1º As restrições de que tratam os incisos II, III e IV: 

I - devem ser aplicadas inclusive durante o período de recondução ou reeleição para 

o cargo de titular do Poder ou órgão autônomo; e 

II - aplicam-se somente aos titulares ocupantes de cargo eletivo dos Poderes 

referidos no art. 20. 

§ 2º Para fins do disposto neste artigo, serão considerados atos de nomeação ou de 

provimento de cargo público aqueles referidos no § 1º do art. 169 da Constituição 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Federal ou aqueles que, de qualquer modo, acarretem a criação ou o aumento de 

despesa obrigatória." (NR) 

"Art. 65. ...................................................................................... 

§ 1º Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, 

nos termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional 

e enquanto perdurar a situação, além do previsto nos inciso I e II docaput: 

I - serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como sua verificação, para: 

a) contratação e aditamento de operações de crédito; 

b) concessão de garantias; 

c) contratação entre entes da Federação; e 

d) recebimento de transferências voluntárias; 

II - serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções previstas e 

decorrentes dos arts. 35, 37 e 42, bem como será dispensado o cumprimento do 

disposto no parágrafo único do art. 8º desta Lei Complementar, desde que os 

recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública; 

III - serão afastadas as condições e as vedações previstas nos arts. 14, 16 e 17 

desta Lei Complementar, desde que o incentivo ou benefício e a criação ou o 

aumento da despesa sejam destinados ao combate à calamidade pública. 

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo, observados os termos estabelecidos no decreto 

legislativo que reconhecer o estado de calamidade pública: 

I - aplicar-se-á exclusivamente: 

a) às unidades da Federação atingidas e localizadas no território em que for 

reconhecido o estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional e enquanto 

perdurar o referido estado de calamidade; 

b) aos atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento de 

despesas relacionadas ao cumprimento do decreto legislativo; 

II - não afasta as disposições relativas a transparência, controle e fiscalização. 

§ 3º No caso de aditamento de operações de crédito garantidas pela União com 

amparo no disposto no § 1º deste artigo, a garantia será mantida, não sendo 

necessária a alteração dos contratos de garantia e de contragarantia vigentes." (NR) 

32.  O art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020 também veda 

práticas relacionadas ao aumento de despesas com pessoal e realização de 

concursos púbicos, nos seguintes moldes: 

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 

de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela 

http://www.tcm.go.gov.br/
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calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de 

dezembro de 2021, de: 

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 

remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos 

e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de 

determinação legal anterior à calamidade pública; 

II - criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa; 

III - alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 

IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de 

cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de 

despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as 

contratações temporárias de que trata o inciso IX docaputdo art. 37 da Constituição 

Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as 

contratações de alunos de órgãos de formação de militares; 

V - realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no 

inciso IV; 

VI - criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação 

ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de 

membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e 

empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando 

derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal 

anterior à calamidade; 

VII - criar despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvado o disposto nos §§ 

1º e 2º; 

VIII - adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação 

da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 

observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV docaputdo art. 7º 

da Constituição Federal; 

IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a 

concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais 

mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência 

da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo 

de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins. 

§ 1º O disposto nos incisos II, IV, VII e VIII docaputdeste artigo não se aplica a 

medidas de combate à calamidade pública referida no caput cuja vigência e efeitos 

não ultrapassem a sua duração. 

§ 2º O disposto no inciso VII docaputnão se aplica em caso de prévia compensação 

mediante aumento de receita ou redução de despesa, observado que: 

I - em se tratando de despesa obrigatória de caráter continuado, assim 

compreendida aquela que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por 

http://www.tcm.go.gov.br/
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período superior a 2 (dois) exercícios, as medidas de compensação deverão ser 

permanentes; e 

II - não implementada a prévia compensação, a lei ou o ato será ineficaz enquanto 

não regularizado o vício, sem prejuízo de eventual ação direta de 

inconstitucionalidade. 

§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual poderão conter 

dispositivos e autorizações que versem sobre as vedações previstas neste artigo, 

desde que seus efeitos somente sejam implementados após o fim do prazo fixado, 

sendo vedada qualquer cláusula de retroatividade. 

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica ao direito de opção assegurado na Lei nº 

13.681, de 18 de junho de 2018, bem como aos respectivos atos de transposição e 

de enquadramento. 

§ 5º O disposto no inciso VI docaputdeste artigo não se aplica aos profissionais de 

saúde e de assistência social, desde que relacionado a medidas de combate à 

calamidade pública referida no caput cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua 

duração. 

§ 6º (VETADO). 

33. Sérgio Ciquera Rossi, Secretário-Diretor Geral do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo, escreveu um artigo com “Breves considerações sobre a Lei 

Complementar nº 173, de 2020”1, a seguir transcrito: 

Estas considerações não apresentam o entendimento ou a interpretação mais 

adequada, mas pretendem tão somente estabelecer ambiente de discussão que 

ofereça rumos às decisões de gestores públicos. 

A Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, diz no seu artigo 1º: “Fica 

instituído, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 

exclusivamente para o exercício financeiro de 2020, o Programa Federativo de 

Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).” 

Pois bem. A Lei em referência pode ser dividida em três partes. Essa divisão busca 

facilitar a identificação dos dispositivos que interessam aos nossos objetivos, quais 

sejam, o estabelecimento de orientação aos atos de despesas de pessoal sob 

responsabilidade dos correspondentes gestores. 

Tal Lei veio fundada no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que trata 

do estado de calamidade pública e, como tal, tem tempo certo de duração, num 

primeiro momento, de 27 de maio até esgotado seu prazo de vigência – no caso do 

Estado de São Paulo, até 31 de dezembro de 2021, consoante regramento 

homologado pela Assembleia Legislativa do Estado. 

                                                           
1 Disponível em:  

https://www.tce.sp.gov.br/6524-artigo-breves-consideracoes-sobre-lei-complementar-173-2020 
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A primeira parte da Lei desde o § 1º ao artigo 6º, e seus parágrafos, cuida do auxilio 

financeiro da União a Estados, Distrito Federal e Municípios destinado ao combate à 

pandemia e das outras tantas providências para as dívidas entre uns e outros e, 

bem assim, cria condições mais flexíveis para as operações de crédito. 

Vale observar que nessa primeira parte da Lei cuidou-se da suspensão e da 

dispensa de regras da LRF, tais como a necessidade de compensação para a 

concessão e a ampliação de incentivos e benefícios tributários, como preceitua o 

inciso II, do artigo 14. Igualmente são dispensadas as medidas de estimativa para 

realização das despesas de caráter continuado estipuladas nos artigos 16 e 17, por 

ter desobrigada, também, a observância dos limites previstos no § 3º, do artigo 23, 

impeditivo ao recebimento de transferências voluntárias. Da mesma maneira, estão 

dispensados os requisitos exigidos nos artigos 32 e 40, todos da LRF. 

Os §§ 1º e 2º do artigo 3º cuidam de fixar que essas condições são válidas enquanto 

perdurar o Programa de Enfrentamento e estão sujeitas a todas as exigências da 

transparência e da fiscalização pelos órgãos de controle correspondentes. Essa 

mesma exigência está disposta no § 5º do artigo 2º. 

A segunda parte da lei introduz alterações definitivas na LRF, e não 

simplesmente suspensão. O artigo 7º diz que “A Lei Complementar nº 101, de 

4 de maio de 2000, passa a vigorar com as seguintes alterações”. Essas 

alterações são introduzidas nos artigos 21 e 65. O primeiro deles relaciona um 

número maior de exigências que, se não atendidas, configuram despesas de 

pessoal nulas de pleno direito. Já em relação ao artigo 65, são incluídas 

condições de facilitação para as operações que elenca, cuja aplicação fica 

restrita às Unidades da Federação atingidas e enquanto perdurar o estado de 

calamidade. Por fim, a terceira parte da Lei encontra-se sediada nos artigos 8º 

e 10. 

É no referido artigo 8º que estão arroladas práticas que merecerão a plena 

atenção de ordenadores de despesa, anotando-se que serão de cumprimento 

obrigatório no período que conta da sanção da lei (27/05/2020) a 31 de 

dezembro de 2021. São nove incisos e seus parágrafos. 

No inciso I, a proibição é de conceder para membros, servidores, empregados e 

militares qualquer vantagem de ordem pecuniária em sentido amplo, ressalvando 

que tais vantagens serão mantidas se derivadas de decisão judicial transitada em 

julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Esse inciso há de 

ser interpretado em combinação com o IX, de tal modo que, do primeiro, extrai-se a 

conclusão de respeito ao direito adquirido, de maneira que os atos de concessão 

anteriores à calamidade pública estão preservados, sendo proibidas, no entanto, 

novas concessões da forma prescrita no inciso IX. 

Em poucas palavras, se houve o completamento de certo tempo anterior à 

calamidade para obtenção de determinada vantagem, o ato de concessão poderá 

ser expedido normalmente, situação sempre possível ante a tramitação burocrática 

inerente ao processo. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Os incisos II e III impedem a aprovação de leis que criem cargos ou funções ou 

alterem estrutura de carreiras funcionais, das quais resultem aumento de despesa. 

Já o inciso IV veda a contratação de pessoal a qualquer título, mas admite aquela 

destinada à reposição de cargos de chefia, direção e assessoria, além de 

reposições, no caso de vacância, de cargos efetivos ou vitalícios. 

O inciso IV, do artigo 9º, há de ser interpretado em combinação com o artigo 10, que 

estabelece a suspensão do prazo de validade dos concursos já homologados até o 

término do estado de calamidade. 

A interpretação do inciso IV com o artigo 10 configura o princípio da especialidade 

em que um dispositivo pormenoriza regra de ordem geral. No caso, o inciso IV não 

implicará na suspensão do prazo de validade do concurso que tenha sido realizado 

para restabelecimento do número de servidores do quadro, cuja nomeação decorre 

de um dos casos de vacância; portanto, é possível a nomeação se decorrente dessa 

condição. Esse entendimento ganha força se analisado com o inciso V, que proíbe a 

realização de concursos no período, salvo se destinados ao preenchimento de 

vacâncias. 

Em relação ao inciso VI, basta estender o entendimento sustentado em relação ao 

inciso I, restando tão-somente avaliar o alcance e a extensão da expressa 

determinação legal que pode não estar jungida exclusivamente à Lei. 

O inciso VII não traz nenhuma novidade; limita-se a proibir a criação de despesa 

obrigatória, com as exceções contidas nos §§ 1º e 2º do artigo 9º. A seguir, o inciso 

VIII proíbe “adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da 

variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo”, 

observada a cautela contida no inciso IV, do artigo 7º, que modificou o artigo 21 da 

LRF. 

O último inciso, IX, suspende a contagem de tempo de serviço para o propósito lá 

referido, preservando-o para fins de aposentadoria. Em poucas palavras, haverá 

uma interrupção na contagem de tempo, entre 27 de maio de 2020 e 31 de 

dezembro de 2021, para a concessão de adicionais por tempo de serviço, sexta 

parte (no caso do Estado) e blocos de licença-prêmio, merecendo atenção o § 3º, 

que admite a inclusão de condições na LDO e LOA “vedada qualquer cláusula de 

retroatividade”. Certamente o intuito é o de evitar a formação de passivos de grande 

monta. 

O artigo 10 limita-se a promover a suspensão do prazo de validade de 

concursos homologados na vigência da calamidade pública. O preceito, 

induvidosamente, visa preservar o direito de candidatos aprovados com 

homologação autorizada de verem respeitados os direitos de nomeação que 

estão ameaçados de postergação diante da dramática situação orçamentário-

financeira que assola a Administração. 

Assim, parece que essa decisão fica reservada à autoridade responsável, que, se 

escorada na existência de recursos para fazer frente às despesas, poderá nomear 

candidatos aprovados em concursos para preenchimento de reposição de vagas 
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decorrentes de vacância e, só nestes casos, tudo na conformidade dos incisos IV e 

V do mesmo artigo 9º. 

De certo que essas breves considerações não esgotam a matéria, de maneira que 

serão extremamente úteis opiniões que estabeleçam salutar conflito, o qual, 

dissipado, levará à melhor solução e à preservação das autoridades responsáveis. 

Desnecessário, ainda, afirmar que se trata de opinião pessoal desprovida de 

qualquer vinculação. (negritamos) 

34. Assim, este Relator entende salutar que sejam acrescentadas às 

opiniões exaradas pela Unidade Especializada e pelo Ministério Público de Contas 

um alerta quanto às regras introduzidas pela Lei Complementar nº 173/2020 à LRF 

no que tange aos gastos com pessoal. 

III – DA PROPOSTA 

35. Em face do exposto, no uso das atribuições conferidas a este Relator 

conferidas pelo art. 85, § 1º da Lei Estadual nº 15.958/2007, c/c art. 83 do 

Regimento Interno deste Tribunal, propõe-se que este Colegiado Pleno adote a 

minuta de decisão submetida à sua apreciação para: 

I - NÃO CONHECER DA CONSULTA quanto ao primeiro e ao segundo 

questionamento formulado pelo Sr. Délcio José Santos, Prefeito de Carmo do Rio 

Verde, sobre a possibilidade legal de proceder à reforma administrativa com 

reestruturação de cargos e readaptação de servidores, por tratarem de casos 

concretos, ferindo, portanto, o requisito obrigatório de admissibilidade do tema ser 

elaborado em tese (art. 31 da LOTCM c/c art. 199 do Regimento Interno desta Corte 

de Contas); 

II - CONHECER DA CONSULTA quanto ao terceiro questionamento 

formulado pelo Sr. Délcio José Santos, Prefeito de Carmo do Rio Verde, sobre a 

possibilidade legal de proceder à reforma administrativa com reestruturação de 

cargos e readaptação de servidores, uma vez que preencheu os requisitos de 

admissibilidade do art. 31 da LOTCM c/c art. 199 do RITCM, deste Tribunal de 

Contas; 

III - RESPONDER AO CONSULENTE o questionamento 3: 

http://www.tcm.go.gov.br/
about:blank
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Q.3: “na impossibilidade jurídica de transposição de cargos de 

diferentes carreiras, é possível admitir o exercício de atribuições não previstas 

no cargo efetivo, recompensando-se os servidores por meio de gratificações? 

Resposta: não é possível atribuir a servidor funções alheias 

àquelas definidas na lei para o cargo efetivo a qual ele fora investido por 

concurso de provas e/ou títulos, sob pena de configurar desvio ilegal de 

função e burla ao princípio constitucional do concurso público. É vedado o 

pagamento de gratificação ao servidor efetivo em desvio ilegal de função, 

visando recompensá-lo pelo exercício de atribuições alheias àquelas definidas 

por lei e compatíveis com as de outro cargo, ainda que ele possua habilitação 

para o desempenho de outras atribuições. Ressalva-se os casos em que o 

servidor efetivo for designado para função de confiança ou nomeado para 

cargo em comissão (chefia, assessoria e direção), em relação aos quais 

perceberá contraprestação específica; 

IV - DETERMINAR O ENCAMINHAMENTO de cópias dos 

Acórdãos Consultas AC-CON nº 10/2014 e o AC-CON nº 8/2017, cujas teses 

jurídicas abstratas são suficientes para responder as dúvidas do Consulente quanto 

às Q1 e Q2; 

V – ALERTAR-SE que sejam observados os regramentos contidos 

na Lei Complementar nº 173/2020, editada em razão da pandemia causada 

pelo coronavírus, em especial aos artigos 7º e 8º, atinentes às vedações de 

aumento das despesas com pessoal. 

 É a proposta. 

 Gabinete do Conselheiro Substituto Irany Júnior, 13 de julho de 

2020. 

          Irany de Carvalho Júnior 

Conselheiro Substituto 
Relator 
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