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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00016/2021 – Técnico-Administrativa Extraordinária 

 

 

Processo n° 08532/21 

Município Morrinhos 

Órgão Prefeitura Municipal 

Assunto Consulta acerca de enquadramento de professores no Município 

Período de Referência 2021 

Consulente  Joaquim Guilherme Barbosa de Souza 

Cargo Prefeito Municipal 

CPF nº    242.370.601-44 

Relator Conselheiro-Substituto Irany Júnior 

 

CONSULTA. NÃO CONHECIMENTO: MATÉRIA TRATADA, JÁ 
RESPONDIDA POR ESTE TRIBUNAL DE CONTAS (ACÓRDÃOS 
CONSULTAS NºS 10/2014, 08/2017 E 01/2016). ENCAMINHAMENTO DE 
COMUNICAÇÃO AO CONSULENTE. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. 

 

 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 

146/2021-GCSICJ, do Relator, Conselheiro Substituto Irany Júnior, em: 

 

I - NÃO CONHECER DA CONSULTA em razão da inobservância aos 

requisitos dispostos nos arts. 31 da LOTCMGO, uma vez que a matéria já foi 

devidamente respondida por este Tribunal de Contas por meio dos Acórdãos 

Consultas nºs 10/2014, 08/2017 e 01/2016; 
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II - DETERMINAR o encaminhamento de comunicação ao Consulente 

quanto ao teor desta decisão, instruída com a cópia dos Acórdãos Consultas nºs 

10/2014, 08/2017 e 01/2016. 

III - ENCAMINHAR os autos à Divisão de Arquivo e Expedição para 

arquivamento definitivo. 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

16 de Dezembro de 2021. 

 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

 

Relator: Irany de Carvalho Júnior. 

 

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

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

Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Flavio Monteiro de 

Andrada Luna, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
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PROPOSTA DE DECISÃO N° 146/2021-GCSICJ 

Processo n° 08532/21 

Município Morrinhos 

Órgão Prefeitura Municipal 

Assunto Consulta acerca de enquadramento de professores no Município 

Período de Referência 2021 

Consulente  Joaquim Guilherme Barbosa de Souza 

Cargo Prefeito Municipal 

CPF nº    242.370.601-44 

Relator Conselheiro-Substituto Irany Júnior 

CONSULTA. NÃO CONHECIMENTO: MATÉRIA TRATADA, JÁ 
RESPONDIDA POR ESTE TRIBUNAL DE CONTAS (ACÓRDÃOS 
CONSULTAS NºS 10/2014, 08/2017 E 01/2016). ENCAMINHAMENTO DE 
COMUNICAÇÃO AO CONSULENTE. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. 

I - RELATÓRIO 

1.1. Do objeto 

 Tratam os autos de Consulta formulada em 30/09/2021 pelo Sr. Joaquim 

Guilherme Barbosa de Souza, Prefeito Municipal de Morrinhos, objetivando esclarecimento 

deste Tribunal de Contas acerca da possibilidade de enquadramento de Professores após a 

chamada Década da Educação, prevista na Lei Federal nº 9394/96 (LDB), nos seguintes 

termos: 

[...] OFÍCIO GAB/MHOS 300/2021 
Morrinhos, 27 de setembro de 2021 
Ao Excelentíssimo Senhor JOAQUIM ALVES DE CASTRO NETO Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado de Goiás Presidência do Tribunal Rua 68, n° 727, 
Centro, CEP 74.055-100 Goiânia/GO 
Assunto: Consulta 
Excelentíssimo Senhor Presidente,  
Cumprimentando-o, é este para nos termos dos art. 199 a 201 do Regimento Interno 
do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás - RITCM, formular 
consulta nos termos do PA Municipal 2021025789 (doc. em anexo), cujo objeto é a 
situação de enquadramento de professores vinculados ao Magistério Público 
Municipal, no ano de 2009, realizada fora da década da educação, suspeitando-
se que houve ascensão funcional nos termos vedados por anais do próprio 
TCM e Supremo Tribunal Federal. 
Considerando esse fato, articula-se as seguintes perguntas: 
É possível o reenquadramento de professores após a década da educação?  
O cargo de Professor, Nível I da LC 046/2009, exige o diploma de graduação.  
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O cargo de Professor, Nível ll da LC 046/2009, exige o diploma de pós-
graduação. 
Esses dois níveis, a princípio foram considerados pelo legislador municipal e pela 
administração municipal como um mesmo cargo, divididos em dois níveis. 
De acordo com artigo 182, da LC 046/2009, todos os integrantes do Quadro 
Permanente têm o mesmo título de "Professor", distribuindo-se segundo suas 
habilitações, por dois níveis de l a II, designado cada nível por um símbolo peculiar: 
1 – professor, nível 1, formação em nível superior – Licenciatura Plena ou outra 
graduação correspondente às áreas de conhecimento específicas do currículo, com 
formação pedagógica, nos termos da legislação vigente; 2 – professor, nível II, 
graduação com licenciatura plena, mais pós-graduação lato sensu na área 
educacional; 
Ocorre que em visita ao TCM para resolverem questões de processos de 
aposentaria que guardam pertinência temática com outros casos no Município, os 
agentes municipais Marcos Antônio do Carmo, Jerusa Maria Sanches e Emerson 
Martins Cardoso, foram informados de maneira verbal pelo auditor Vinícius, que os 
cargos de Professor Nivel l e Professor Nível II são cargos diferentes por 
possuírem pré-requisitos distintos, o que levou a iniciativa da gestão a promover 
mais de 70 processos para apurar essa situação, considerando que já houveram 
dois processos de aposentadoria corrigidos pelos motivos esposados. 
Entrementes, o Município entendeu necessário uma manifestação formal e 
genérica do caso, para dirimir de forma padronizada o entendimento do TCM 
acerca da matéria. 
Embora a consulta diga respeito a mais de 70 (setenta) casos concretos, não versa 
apenas sobre ele, tendo o condão de dar respaldo jurídico a um entendimento do 
Tribunal acerca de assunto relevante para o Município de Morrinhos, o que pode 
inclusive afastar mais de 70 (setenta) diligências futuras sobre a situação funcional 
de servidores quando de sua aposentação.  
Dito isso, o TCM considera que os cargos de Professor Níveis l e Professor 
Nivel II da LC 046/2009 são cargos diferentes ou se trata de um cargo só 
(Professor) dentro da mesma carreira? 
Em se considerando os cargos de Professor Níveis l e ll da LC 046/2009 como 
diferentes, é possível enquadrar-se um professor que ingressou em um cargo 
com um pré-requisito determinado em concurso anterior, e com cursos de 
qualificação adquiridos durante a vida sua vida funcional, ser enquadrado via 
novo estatuto em um cargo com um pré-requisito diferente pela qual 
ingressou no concurso, embora semelhantes, mesmo fora da década da 
educação? 
A matéria colocada em debate pela Administração, para efeitos do exercício da 
auto tutela administrativa, considerando o fenômeno da decadência, diz 
respeito a trato sucessivo ou fundo de direito? Em palavras mais simples, a 
Administração tem o prazo de 5 anos após a aposentação do servidor para 
rever a matéria, ou o prazo decadencial para revisita do ato passa a contar da 
publicação do decreto de enquadramento?  
Diante do exposto, pela relevância da matéria, requer que o pedido de consulta 
seja deferido e provido, com a lavra da competente Resolução Consulta. 
Seguem em anexo cópia das legislações municipais, bem como parecer Jurídico da 
Procuradoria Geral do Município. 
Cordialmente, 
JOAQUIM GUILHERME BARBOSA DE SOUZA  
Prefeito [...] (destaques nosso) 

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


 

 

Página 3 de 36 
      RUA 68 Nº º 727 – CENTRO – FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO  -  www.tcm.go.gov.br    

01400016-21-RESULTADO 

Processo nº 08532/21 
Fls. 

2. Os autos foram instruídos com o Parecer da Assessoria Jurídica do 

Órgão Consulente. 

1.2. Da tramitação 

1.2.1. Da instrução 

3. Encaminhados à Divisão de Documentação e Biblioteca para os fins do 

art. 134, XV, do Regimento Interno, conforme Despacho nº 2371/2021 do Gabinete 

da Presidência deste Tribunal de Contas, voltou instruído com o Despacho nº 

100/2021, a seguir transcrito: 

DESPACHO Nº 100/2021 – Em atendimento ao Despacho nº 2371/2021, do 
Gabinete da Presidência e, considerando o disposto no inc. XV do art. 134 do RI 
TCMGO - RA nº 073/2009, juntamos (fls. 186-189) ementas de atos publicados por 
este Tribunal relacionados aos questionamentos apresentados: enquadramentos de 
professores realizados fora do período previsto na Lei Federal nº 9.394/96, art. 87, § 
4º (Década da Educação). 
Foram incluindo os atos já revogados, em razão de terem sido citados nos 
autos; a informação de revogação consta em “Nota” após a “Ementa”: 
Encaminhem-se os autos à Secretaria de Atos de Pessoal, conforme determinação 
do Gabinete da Presidência (fl. 185). 
DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS, em Goiânia, 27 de outubro de 2021. [...] 
  
Enquadramento de Professor 
AC-CON nº 008/17 – Município de Anápolis 
EMENTA: O provimento derivado de cargo público sem realização de concurso 
público viola o inciso II do art. 37 da Constituição Federal, e não pode ser 
convalidado por decurso de tempo (prescrição ou decadência) ou por leis 
municipais. 
A adoção de lei que permitia provimento derivado, com ineficácia declarada pelo 
TCMGO, ou de dispositivo que pretenda convalidar atos inconstitucionais, não 
geram direito aos servidores. 
CF/88, art. 37, II. 
DATA: 22.02.2017 
NOTA: Ver também AC-CON nº 025/11 
PUBLICAÇÃO DOC: 725, de 24.02.2017. p. 2 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Professor. Provimento do cargo. Concurso público. 
Decadência. Prescrição. 
 
AC-CON nº 011/16 – Município de Aparecida de Goiânia 
EMENTA: É possível o aproveitamento de candidatos aprovados em concurso 
público, cujos cargos foram transformados durante a vigência do concurso, desde 
que haja previsão na legislação municipal e observadas as premissas: interesse 
público; identidade de atribuições; compatibilidade funcional; equivalência 
remuneratória e equivalência de requisitos de admissão; não configuração de 
transformação ilícita de cargo. 
DATA: 06.07.2016 
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PUBLICAÇÃO DOC: 606, de 26.07.2016. p. 22 
INDEXAÇÃO: Concurso público. Cargo público, transformação. Interesse público. 
Candidato, aproveitamento 
 
AC-CON nº 001/16 – Município de Rio Verde 
EMENTA: A progressão ou promoção de profissional do magistério deve ser feita 
conforme o AC-CON nº 010/14, estando sujeita à nulidade a ascensão funcional 
ilícita. 
A Administração pode anular os atos administrativos ilegais, respeitadas as 
limitações: decadência pelo decurso de prazo (5 anos) e a previsão legal da década 
da educação, que permitiu a ascensão a cargos superiores de professores que 
ingressaram em cargos de nível médio. 
O município deve instaurar processo administrativo para apurar a regularidade das 
progressões/promoções realizadas e ao Prefeito a adequação da legislação 
municipal que trate do plano de carreira do magistério municipal.  
Lei nº 9.394/96, art. 87, § 4º. (Década da Educação) 
DATA: 03.02.2016  
NOTA: Ver também AC-CON nº 010/14 
PUBLICAÇÃO DOC: 506, de 11.02.2016. p. 29 
INDEXAÇÃO: Magistério. Professor. Progressão funcional. Promoção de pessoal. 
Ascensão funcional. Decadência. Nível de escolaridade. Plano de carreira. 
 
AC-CON nº 012/14 – Ceres – Fundo Municipal de Previdência  
EMENTA: É legal o enquadramento de Professor Leigo, pertencente ao quadro 
transitório, para o cargo de Assistente de Ensino do quadro permanente do 
Magistério, desde que atendidos os requisitos da legislação municipal, devendo ser 
assegurada a irredutibilidade dos vencimentos, nos termos do art. 37, XV da CF. 
A remuneração de servidor público aposentado pelo regime de paridade, cujo cargo 
que ocupava tenha sido extinto, deve guardar correlação com o mesmo cargo 
paradigma da época da aposentadoria, para fins de aplicação da paridade. 
CF/88, art. 37, XV. 
DATA: 10.12.2014 
PUBLICAÇÃO DOC: 280, de 15.12.2014. p. 75 
INDEXAÇÃO: Magistério. Professor, enquadramento. Aposentadoria. Paridade. 
Remuneração. 
 
AC-CON nº 010/14 – Câmara Municipal de Jataí 
EMENTA: É permitida a movimentação vertical de servidor do magistério dentro da 
mesma carreira, havendo previsão expressa na legislação municipal e se tratarem-
se de cargos da mesma carreira, com intrínseca similaridade; 
Não é permitida a movimentação vertical de servidor público cujo cargo/classe de 
origem exija requisito de admissão nível médio para outro que exija requisito de 
admissão nível superior. 
É inadmissível ao ocupante de cargo de professor generalista obter acesso ao cargo 
de professor especialista. 
Lei nº 9.394/96, art. 87, § 4º 
DATA: 19.11.2014 
NOTA: Ver também AC-CON nº 001/16. Revoga o AC-CON nº 032/11 e o AC-CON 
nº 029/12. 
PUBLICAÇÃO DOC: 265, de 24.11.2014. p. 56 
INDEXAÇÃO: Progressão funcional. Promoção de pessoal. Professor. Magistério. 
Escolaridade do professor. Nível de escolaridade. 
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AC-CON nº 029/12 – Município de Campo Limpo de Goiás 
EMENTA: O final da Década da Educação não é obstáculo à progressão dos 
professores Nível I para Nível II, por configurar promoção dentro da carreira.  
É possível a progressão ou promoção em função de conclusão de curso de pós-
graduação, sem mudança de cargo, podendo ser concedida a qualquer momento.  
Entendimento sobre progressão vertical do magistério foi pacificado no AC-CON nº 
08106/10 e AC-CON nº 032/11, que vinculam os demais municípios por seu caráter 
normativo, constituindo- se em prejulgamento da tese. 
DATA: 21.11.2012 
NOTA: Ver também AC-CON nº 032/11, AC-CON nº 08106/10.  Revogado pelo AC-
CON nº 010/14 
INDEXAÇÃO: Magistério. Professor. Progressão funcional. Promoção de pessoal. 
Curso. Capacitação.      
 
AC-CON nº 027/12 – Município de Santa Terezinha de Goiás – Fundeb 
EMENTA: É possível a progressão de servidor público – professor –  mediante 
apresentação de declaração de conclusão de curso, se admitida pelo município, 
devendo ser observados critérios como apresentação do histórico escolar e fixação 
de prazo para apresentação do certificado ou diploma. Entendimento já consolidado 
do TCMGO por decisões anteriores.  
DATA: 21.11.2012 
NOTA: Ver também AC-CON nº 032/11, AC-CON nº 025/11, AC-CON nº 08106/10; 
RC nº 009/10, RC nº 038/09, RC nº 004/09, RC nº 044/06, RC nº 029/06, RC nº 
026/06 
INDEXAÇÃO: Magistério. Professor. Capacitação. Diploma. Curso. Progressão 
funcional. 
 
AC-CON nº 0032/11 – Prefeito Municipal de Jataí 
EMENTA: É permitida a concessão de progressão vertical (acesso) aos professores, 
desde que a titulação ou habilitação em licenciatura plena tenha sido obtida até 
23/12/2007. 
Lei nº 9.394/96, art. 87, caput e § 4º. 
DATA: 31.08.2011 
NOTA: Ver também AC-CON nº 027/12, AC-CON nº 025/11, AC-CON nº 08106/10; 
RC nº 009/10, RC nº 038/09, RC nº 004/09, RC nº 044/06, RC nº 029/06, RC nº 
026/06, AC-CON nº 029/12. Revogado pelo AC-CON nº 010/14 
INDEXAÇÃO: Magistério. Progressão funcional. Licenciatura. 
 
AC-CON nº 0025/11 – Prefeitura de Anápolis 
EMENTA: Não é possível o enquadramento de professores de artes no quadro do 
magistério, nem a concessão de qualquer benefício exclusivo da carreira do 
magistério, por integrarem carreira diversa. 
Lei nº 9.394/96, art. 67, § 2º. 
DATA: 18.08.2011 
NOTA: Ver também AC-CON nº 008/17, AC-CON nº 027/12, AC-CON nº 032/11, 
AC-CON nº 08106/10; RC nº 009/10, RC nº 038/09, RC nº 004/09, RC nº 044/06, 
RC nº 029/06, RC nº 026/06 
INDEXAÇÃO: Magistério. Cargo de carreira, enquadramento. 
 
AC-CON nº 08106/10 – Prefeitura de Cachoeira Alta 
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EMENTA: Casos em que é possível a concessão de promoção ou progressão 
vertical para Professores. 
Só é possível a progressão vertical de professor titular de cargo efetivo e/ou estável 
no quadro permanente do magistério.  
DATA: 20.12.2010 
NOTA: Ver também AC-CON nº 029/12, AC-CON nº 027/12,  AC-CON nº 032/11, 
AC-CON nº 025/11, RC nº 009/10, RC nº 038/09, RC nº 004/09, RC nº 044/06, RC 
nº 029/06, RC nº 026/06 
INDEXAÇÃO: Cargo público. Progressão funcional. Promoção de pessoal. 
Magistério. Professor. 
 
RC Nº 009/10 – Prefeitura Municipal de Rio Quente 
EMENTA: No caso de inexistência de amparo legal, é ilegítimo o pagamento da 
progressão horizontal aos professores que já ocupavam cargo anteriormente à 
edição da lei que tratou do Estatuto do Magistério local. 
TCM, 24.03.10 
 NOTA: Ver também AC-CON nº 027/12, AC-CON nº 032/11, AC-CON nº 
025/11, AC-CON nº 08106/10; RC nº 038/09, RC nº 004/09, RC nº 044/06, RC nº 
029/06, RC nº 026/06 
 
RC Nº 038/09 – Senador Canedo 
EMENTA: Impossibilidade de concessão de progressão vertical a Profissional da 
Educação I para III, ainda que haja a conclusão do curso de Licenciatura Plena em 
Pedagogia, por configurar ascensão funcional, proibida pela CF. Professor. 
Magistério. 
TCM, 11.11.09 
NOTA: Ver também AC-CON nº 027/12, AC-CON nº 032/11, AC-CON nº 025/11, 
AC-CON nº 08106/10; RC nº 009/10, RC nº 004/09, RC nº 044/06, RC nº 029/06, 
RC nº 026/06 
 
RC Nº 004/09 – Guarani de Goiás 
EMENTA: Da possibilidade se alteração de lei municipal que dispõe sobre o Plano 
de Carreira do Magistério, para adequá-la à LDB, Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. Enquadramento de Professores. Formação dos 
profissionais. Transposição. 
TCM, 11.02.09 
NOTA: Ver também AC-CON nº 027/12, AC-CON nº 032/11, AC-CON nº 025/11, 
AC-CON nº 08106/10; RC nº 009/10, RC nº 038/09, RC nº 044/06, RC nº 029/06, 
RC nº 026/06 
 
RC nº 023/07 – Paranaiguara 
EMENTA: Somente após a edição de Lei Federal regulamentando o parágrafo único 
do art. 206 da CF/88, com a alteração dada pela EC nº 53/06, poderá ser adotado 
qualquer procedimento com relação ao aproveitamento dos profissionais do ensino 
que atuam no ensino infantil, inclusive o caso em questão, sobre aproveitamento de 
Monitor no cargo de Profissional de Educação.  
TCM, 04.04.07 
 
RC nº 044/06 – Caldazinha  
EMENTA: Da impossibilidade de promoção de Professor P-I para P-III, pois a lei 
municipal em questão prevê o ingresso na carreira do magistério por concurso 
público em diferentes níveis, vedando a promoção de um nível para o outro. A 
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propositura pelo Chefe do Executivo Municipal de novo projeto de lei prevendo a 
carreira no magistério, em conformidade com a RC nº 29/06, permitirá a promoção 
sem ferir dispositivos constitucionais e legais. Tal projeto deverá contemplar a 
transitoriedade da figura do cargo de Professor de nível médio. Lei nº 9.394/96; RC 
nº 029/06  
TCM, 22.11.06 
NOTA: Ver também AC-CON nº 027/12, AC-CON nº 032/11, AC-CON nº 025/11, 
AC-CON nº 08106/10; RC nº 009/10, RC nº 038/09, RC nº 004/09, RC nº 029/06, 
RC nº 026/06 
 
RC nº 029/06 – Mara Rosa  
EMENTA: Da progressão de professores na carreira do magistério. Promoção. 
Necessidade de propositura de um novo projeto de lei prevendo a carreira do 
magistério local, em conformidade com a LDB. RC nº 020/05.  
TCM, 12.07.06 
NOTA: Ver também AC-CON nº 027/12, AC-CON nº 032/11, AC-CON nº 025/11, 
AC-CON nº 08106/10; RC nº 009/10, RC nº 038/09, RC nº 004/09, RC nº 044/06, 
RC nº 026/06 
 
RC nº 026/06 – Nova América 
EMENTA: Da progressão de professores na carreira do magistério. Promoção. 
Necessidade de propositura de um novo projeto de lei prevendo a carreira do 
magistério local, em conformidade com a LDB. RC nº 020/05.  
TCM, 12.07.06 
NOTA: Ver também AC-CON nº 027/12, AC-CON nº 032/11, AC-CON nº 025/11, 
AC-CON nº 08106/10; RC nº 009/10, RC nº 038/09, RC nº 004/09, RC nº 044/06, 
RC nº 029/06. 
 
RC nº 020/05 – Israelândia  
EMENTA: Da promoção vertical de Professor – Profissional da Educação I para 
Profissional da Educação III.  
Inconstitucionalidade de progressão vertical entre cargos que existem diferentes 
níveis de escolaridade. Necessidade de concurso público.  
Ascensão.  
TCM, 06.09.05 
 
RC n° 021/04 – Rio Verde 
EMENTA: Prazo para extinção do cargo de Professor Leigo: 5 anos, após o qual 
devem ser retirados das salas de aula. 
Os servidores que forem estáveis deverão ser colocados em disponibilidade 
remunerada e os não estáveis devem ser exonerados. 
Possibilidade de aproveitamento de Assistentes de Ensino em cargos de natureza 
semelhante. 
Lei 9424/96, art 9º, §§ 1° e 2°. Lei 9394/96, art. 97, § 4º. C.F. , art. 41, § 3º. 
TCM,18.08.04 
 
RC n° 003/04 – Formosa 
EMENTA: Impossibilidade de se enquadrar servidores ocupantes do cargo de 
Assistente de Ensino no cargo de Professor. Necessidade de concurso público. RC 
024/03. 
(...) 
RC 024/03 
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TCM,11.02.04. 
 
RC nº 024/03 – São Miguel do Araguaia 
EMENTA: Servidor público Municipal admitido após aprovação em concurso público 
no cargo de “Assistente de Ensino”, habilitado posteriormente para o magistério 
(LDB). Possibilidade de ser enquadrado, em face de lei local que preveja a dispensa 
de novo concurso. Professor. Ascensão. Promoção 
RC 113/98, 67/00, 87/00, 02/02, 45/02, Lei nº 9394/96 (LDB). 
TCM, 25.06.03 
 
RC nº 080/02 – Goiatuba  
EMENTA: Ascensão funcional de professores (promoção). Município com gastos 
com pessoal acima do limite da LRF. Direitos. Benefícios não proibidos pela LRF – 
Possibilidade. Não podem prosperar as ascensões funcionais em que o servidor 
passe de um cargo inferior para outro superior, em que haja alteração de 
nomenclatura, nível e remuneração, independentemente de se achar ou não dentro 
do percentual estabelecido pela LRF para os gastos com pessoal.  
TCM, 26.12.2002 
 
RC nº 045/02 – Portelândia 
EMENTA: Impossibilidade de “reclassificação funcional” ou “reenquadramento” do 
pessoal do magistério – professor – no novo Plano de Cargos e Vencimentos, sem 
concurso público, por caracterizar afronta ao inciso II do art. 37 da C.F. 
(...) 
TCM, 14.08.2002 
 
RC nº 029/02 – Posse 
EMENTA: Os candidatos aprovados em concurso público para o cargo de 
“professor”, que atendem ao pré-requisito de grau de instrução mínimo exigido no 
Edital, deverão ser enquadrados no nível inicial da carreira. 
TCM, 12.06.2002 
 
RC nº 002/02 – Aparecida do Rio Doce  
EMENTA: Servidor aprovado em concurso público para o cargo de Assistente de 
Ensino. Professor leigo. Impossibilidade de acesso ao cargo de Professor. 
Necessidade de aprovação em concurso publico para a carreira do Magistério. Lei 
nº 9.424/96; CF, art. 37, II.  
TCM, 06.02.2002 
 
RC nº 132/01 – Campestre 
EMENTA: Admissão, através de concurso público, de professores sem habilitação 
para o magistério, tendo sido os mesmos demitidos posteriormente pela Prefeitura 
por recomendação do TCM. Decisão judicial determinando a reintegração, visto que 
ocorreu a exoneração sem instauração de procedimento administrativo e 
oportunidade de defesa. Não poderão retornar para a sala de aula professores sem 
habilitação legal, nem poderão seus salários ser pagos com recursos do FUNDEF.  
Deve a Prefeita cumprir determinação judicial. 
Não poderá ocorrer imputação de débito nem rejeição de prestações de contas pelo 
TCM em razão do pagamento da remuneração dos servidores, visto ser decorrente 
de decisão judicial, permanecendo em vigor a Resolução do TCM, que não foi 
atacada no Mandado de Segurança. 
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Impossibilidade de negociação para que os servidores façam opção por cargos de 
natureza administrativa. 
C.F., art. 37, II. 
TCM, 19.12.2001  
 
RC nº 098/00 – Fundação Educacional de Jataí – FEJ  
EMENTA: Aplicabilidade da Lei Complementar nº 101/00. Possibilidade de 
concessão de vantagens já asseguradas a servidores – professores – nos 180 dias 
antes do final do mandato, desde que a “progressão” seja permitida por lei. 
Vedação do instituto da “ascensão funcional”, por ser forma de provimento derivado.  
C.F., art. 37, II; Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal  
TCM, 20.12.00 
 
RC nº 087/00 – Damolândia  
EMENTA: Ascensão funcional de servidores ocupantes do cargo de Assistente de 
Ensino para o de Professor Nível A, prevista no Estatuto do Magistério Estadual. 
Impossibilidade, por estar em desacordo com a legislação federal.  
Lei nº 9.394/96 – Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Lei nº 9.424/96 – 
FUNDEF.  
TCM, 01.11.00 
 
RC nº 067/00 – Porangatu  
EMENTA: Professor detentor de habilitação (qualificação) superior. Promoção do 
cargo de Professor P-I para Professor P-IV. Ilegalidade de utilização da promoção 
vertical. Exigência de aprovação em concurso público.  
Definições de provimento originário e derivado, readaptação, reversão, transposição, 
ascensão, promoção.  
C.F., art. 37, II  
TCM, 23.08.00 
 
RC n.º 097/99 – Santa Rita do Araguaia  
EMENTA: Professores concursados admitidos sob a égide da CLT, passando para o 
regime estatutário. Enquadramento automático na Lei. Emenda à Lei que modifica o 
Estatuto do Magistério. Efeito retroativo. Possibilidade. 
Impossibilidade de o município usar o instituto da ascensão funcional. 
Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e não elevação de nível 
automático. 
Lei n.º 5.692/71; Lei n.º 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
TCM, 04.10.99 
 
RC n.º 011/99 - Catalão 
EMENTA: Transposição de servidor provido no cargo de Assistente de Ensino para 
cargo de Professor, sem concurso público. Impossibilidade, pois o Assistente de 
Ensino só pode ascender dentro da sua própria carreira. Define "cargo isolado", 
"carreira" e "classe". 
C.F., art. 37, II; art. 206, V 
ADIn 231-7;  ADIn 362-3; RE 168105-5 - STF 
ROMS 942/SC; RMS 7.442 (STJ);  
TCM, 24.02.99 
 
RC nº 113/98 – Indiara  
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EMENTA: Promoção de pessoal do magistério para cargos diversos daqueles em 
que foram investidos em decorrência de concurso público. “Assistente de Ensino” ou 
“Auxiliar Administrativo”, para “Professor”. Ilegalidade da forma de 
ascensão/promoção, podendo a municipalidade declarar a nulidade dos atos, não 
havendo que se falar em devolução de diferença de remuneração, sob pena de 
enriquecimento ilícito da Administração.  
TCM,18.11.98 

4. O Despacho nº 2371/2021 (fls. 185), considerando a aposentadoria do 

Conselheiro-Substituto Vasco Cícero A. Jambo, redistribuiu o feito e designou 

Relator para a presente Consulta o Conselheiro-Substituto Irany de Carvalho Júnior. 

5. A Presidência deste Tribunal de Contas, também por meio do referido 

Despacho nº 2371/2021, encaminhou este feito à Secretaria de Atos de Pessoal 

para manifestação, em razão da urgência do caso em tela. 

1.2.2. Do Parecer da Assessoria Jurídica do Consulente 

6. O Parecer Jurídico do órgão Consulente foi redigido nos seguintes 

termos: 

PARECER Nº 1.059 DE 21 DE SETEMBRO DE 2021. 
Trata-se de Processos Administrativos, em trâmite perante a administração pública 
municipal, inaugurados através do Parecer Jurídico nº 749, de 06 de julho de 2021, 
objetivando a análise (revisão) do enquadramento de professores realizado quando 
do advento da Lei Complementar nº 046/2009 (Estatuto do Magistério), em razão do 
posicionamento do Tribunal de Contas dos Municípios, quando da aposentadoria de 
servidores integrantes do quadro do magistério público municipal. 
A princípio entendeu o Tribunal de Contas do Município quando da aposentadoria de 
determinados servidores, que a movimentação na carreira Professor I (nível médio) 
para Professor nível II, o qual exige graduação mais pós-graduação, ocorrida após a 
chamada década da Educação (23/12/1996 a 23/12/2007), em tese seria irregular 
por caracterizar ascensão funcional vedada pelo texto Constitucional. 
Em apertada síntese, objetivando o fiel atendimento aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o Município de Morrinhos-GO, 
através da Procuradoria Geral, escudado ainda no princípio da aututela e em 
precedentes jurisprudenciais, propôs a revisão do enquadramento com o propósito 
de sanar eventual vício decorrente do enquadramento do pessoal do magistério, 
quando da Lei Complementar nº 046/2009, assegurando-se na oportunidade, o 
direito ao contraditório e ampla defesa dos interessados. 
Vale ressaltar que o quadro de pessoal do magistério anterior à Lei Complementar 
46/2009, ou seja previsto na Lei Complementar nº 003 de 26 de junho de 1998 era 
composto pelos cargos efetivos de Professor I (ensino médio na modalidade 
magistério), Professor II (ensino superior em licenciatura) e Profissional de 
Educação (Graduação em Pedagogia ou Pós-Graduação) e ainda pelos cargos 
provisórios em extinção de Assistente de Ensino A E I, Assistente de Ensino  
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Com o advento da Lei Complementar nº 46/09, e alterações legislativas 
subsequentes (Lei Complementar nº 074 de 27 de janeiro de 2016) fora restruturado 
e promovido o enquandramento dos cargos pertencentes a carreira do magistério, 
encontrando-se a situação jurídica pertinente atualmente delineada nos seguintes 
termos: 
Art. 187 -. O enquadramento dos professores do Quadro Especial do Magistério e do 
Quadro Permanente do Magistério, na carreira criada pela presente Lei, dar-se-á em 
conformidade com as seguintes especificações: 

✓ Artigo com redação dada pela Lei Complementar 074, de 27 de janeiro de 2016. 

Assistentes de Ensino 

Detentores apenas de título de 
graduação em licenciatura plena na área 
de atuação. 

I 

Detentores de titulo de pós-graduação 
lato sensu na área de atuação, com 
conclusão após o ingresso no serviço 
público. 

II 

✓ Quadro com redação dada pela Lei Complementar 074, de 27 de janeiro de 

2016. 
Art. 188. O Quadro Especial do Magistério (QEM), dar-se-á de acordo com as 
seguintes especificações: 

✓ Quadro com redação dada pela Lei Complementar 074, de 27 de janeiro de 

2016. 

Assistente de Ensino  

Professor I  

Professores do magistério admitidos por 
concurso público até o dia 31 de 
dezembro de 2015, com titulo de 
graduação em licenciatura plena na área 
de atuação. 

I 

Professores do magistério admitidos por 
concurso público até o dia 31 de 
dezembro de 2015, com título de pós- 
graduação lato sensu na área de 
atuação, com conclusão após o ingresso 
no serviço público. 

II 

Não obstante, melhor analisando a redação do artigo 1821, da Lei Complementar nº 
046/2009, verifica-se que todos os integrantes do Quadro Permanente têm o mesmo 
título de "Professor", distribuindo-se, segundo suas habilitações, por dois níveis de I 
e II, a saber: I - Professor, nível I, formação em nível superior - Licenciatura Plena ou 
outra graduação correspondente às áreas de conhecimento específicas do currículo, 
com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente e II - Professor, nível II, 
graduação com Licenciatura Plena, mais pós-graduação lato sensu, na área 
educacional. 
Tal dispositivo legal, grosso modo, em relação ao quadro permanente do magistério, 
define o cargo único de "Professor", o qual se encontra subdividido em dois níveis 
de acordo com habilitações próprias (graduação e pós-graduação), prevendo o 

                                                           
1 Art. 182. Todos os integrantes do Quadro Permanente têm o mesmo título de "Professor", distribuindo-se, segundo suas habilitações, por dois níveis, de I 
a II, designado cada nível por um símbolo peculiar: 
I - professor, nível I, formação em nível superior - Licenciatura Plena ou outra graduação correspondente às áreas de conhecimento especificas do 
currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente; 
II - professor, nível II, graduação com Licenciatura Plena, mais pós-graduação lato sensu, na área educacional; 
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Estatuto a Progressão Vertical daqueles (Professores) que assim se aperfeiçoarem 
na carreira, conforme previsto no artigo 722, da Lei Complementar nº 46/09. 
De outro ângulo, verificamos que o parágrafo único do artigo 1833, da Lei 
Complementar nº 046/2009, que trata do Quadro Especial do Magistério (QEM), 
assegura a todos os professores do magistério admitidos por concurso público até o 
dia 31 de dezembro de 2015, todos os direitos e vantagens, inclusive as que 
advirem, assegurados aos integrantes do Quadro Permanente do Magistério (QPM). 
Nesta perspectiva, ressaltamos que o entendimento que prevalecia até então junto a 
Procuradoria Geral do Município se filiava no sentido de que de fato, o cargo de 
"Professor" do Magistério Público Municipal era único, subdivido em dois níveis 
(Professor Nível I e Professor Nível II) de modo a permitir a progressão vertical, 
aqueles que assim se qualificarem. Não obstante, dado entendimento do TCM 
quando da aposentadoria de profissionais do magistério que ingressam no quadro 
do município no cargo de Professor I, frise-se, ensino médio, admitidos 
anteriormente a Lei Complementar nº 046/2009, que através de progressão vertical, 
iniciaram o processo aposentação como Professor Nível II (graduação, mais pós-
graduação), por analogia, o Município de Morrinhos, através da Procuradoria Geral, 
refluiu no entendimento, em decorrência do despacho nº l.720/204 nos autos do PA 
nº 5816/204 e despachos nº 3.363/18, dentro do PA 
Profissional de Educação (Graduação em Pedagogia ou Pós-Graduação) e ainda 
pelos cargos provisórios em extinção de Assistente de Ensino A-E I, Assistente de 
Ensino A E II, Professor P-II e Professor P-III. 
Não obstante, melhor analisando a redação do artigo 1821, da Lei Complementar nº 
046/2009, verifica-se que todos os integrantes do Quadro  Permanente têm o 
mesmo título de "Professor", distribuindo-se, segundo suas  habilitações, por dois 
níveis de I e n, a saber: I - Professor, nível I, formação  em nível superior - 
Licenciatura Plena ou outra graduação correspondente às  áreas de conhecimento 
específicas do currículo, com formação pedagógica,  nos termos da legislação 
vigente e II - Professor, nível II, graduação com  Licenciatura Plena, mais pós-
graduação lato sensu, na área educacional. 
Tal dispositivo legal, grosso modo, em relação ao quadro permanente do magistério, 
define o cargo único de "Professor", o qual se encontra  subdividido em dois níveis 
de acordo com habilitações próprias (graduação e pós-graduação), prevendo o 
Estatuto a Progressão Vertical daqueles (Professores) que  assim se aperfeiçoarem 
na carreira, conforme previsto no artigo 722, da Lei  Complementar nº 46/09. 
De outro ângulo, verificamos que o parágrafo único do artigo 1833, da Lei 
Complementar nº 046/2009, que trata do Quadro Especial do  Magistério (QEM), 
assegura a todos os professores do magistério admitidos por  concurso público até o 
dia 31 de dezembro de 2015, todos os direitos e  vantagens, inclusive as que 
advirem, assegurados aos integrantes do Quadro  Permanente do Magistério 
(QPM). 
Nesta perspectiva, ressaltamos que o entendimento que prevalecia até então junto a 
Procuradoria Geral do Município se filiava no sentido  de que de fato, o cargo de 
"Professor" do Magistério Público Municipal era único,  subdivido em dois níveis 
(Professor Nível I e Professor Nível II de modo a permitir  a progressão vertical, 

                                                           
2 Art. 72. A progressão vertical é a passagem do professor de um nível para o outro  imediatamente superior. 
3 Art. 183 - ( ... ) 
Parágrafo único: Compõe o Quadro Especial do Magistério (QEM) todos os professores do  magistério admitidos por concurso público até o dia 31 de 
dezembro de 2015, sendo  garantidos a estes todos os direitos e vantagens, inclusive as que advirem, assegurados  aos integrantes do Quadro 
Permanente do Magistério (QPM) 
4 2.12. Mudança de cargo 
Ao se analisar o registro da admissão realizado por meio da Resolução RS 03903/02, verifica-se que o servidor foi admitido no cargo de assistente de 
ensino, enquadrado como Professor PI por meio do Decreto 246/94, entretanto, o ato concessório da aposentadoria indica que o servidor aposentou 
ocupando o cargo de Professor NII. 
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aqueles que assim se qualificarem. Não obstante, dado  entendimento do TCM 
quando da aposentadoria de profissionais do magistério  que ingressam no quadro 
do município no cargo de Professor I, frise-se, ensino  médio, admitidos 
anteriormente a Lei Complementar nº 046/2009, que através de  progressão vertical, 
iniciaram o processo aposentação como Professor Nível II  (graduação, mais pós-
graduação), por analogia, o Município de Morrinhas, através  da Procuradoria Geral, 
refluiu no entendimento, em decorrência do despacho  nºl.720/204 nos autos do PA 
nº 5816/20 e despachos nº 3.363/ 18, dentro do PA nº 13. 694/18. Partindo dessa 
premissa, fora promovido a abertura de Processos Administrativos, a fim de verificar 
"per si”, nos estritos termos da legalidade, a situação funcional relacionada a 74 
professores, admitidos anteriormente a Lei Complementar nº 046/2009, conforme 
explanado no Parecer Jurídico nº 749, de  06 de julho de 2021. 
De fato, entendemos que se afigura inconstitucional, qualquer 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 
anteriormente investido, ao teor da Súmula Vinculante nº 43, do Excelso Pretório5 
O quadro delineado no bojo do Parecer nº 749 de 06 de julho de 2021, merece 
revisita com a cautela adequada, a fim de se dirimir, frise-se,  expressamente 
qualquer dúvida do Poder Público Municipal, junto ao TCM, acerca  do entendimento 
relativo ao enquadramento do pessoal do magistério público  municipal, quando da 
entrada em vigor da Lei Complementar nº 046/2009, com o propósito de se ver 
respondido objetivamente, se o enquadramento prefalado, na acepção do Tribunal 
de Contas do Município, trata-se de mudança de nível por  aperfeiçoamento 
profissional, ou é interpretado para todos os casos como  ascensão funcional, 
vedada pelo texto Constitucional, tudo isso com o propósito  de se evitar qualquer 
mácula no futuro próximo com relação as aposentadorias  que se avizinham dos 
integrantes do magistério público municipal. 
O Acórdão Consulta 029/2012 do COLENDO TCM, assinala, in verbis: 
O final da Década da Educação não é obstáculo à progressão dos professores Nível 
I para Nível II, por configurar promoção dentro da carreira. É possível a progressão 
ou promoção em função de conclusão de curso de pós-graduação, sem mudança de 
cargo, podendo ser concedida a qualquer momento. Entendimento sobre progressão 
vertical do magistério foi pacificado no AC-CON nº 08106/10 e AC-CON nº 032/11, 
que vinculam os demais municípios por seu caráter normativo, constituindo- se em 
prejulgamento da tese. 
O Entendimento do TCM se deu em casos de Professor I (nível médio), admitidos 
durante a vigência da Lei Complementar nº 03/1998, e que se aperfeiçoaram e 
progrediram na carreira após a intitulada década da educação. 
Não remanesce dúvida jurídica de que a ascensão funcional sem concurso público 
viola o texto Constitucional, a exemplo: 
Ação direta de inconstitucionalidade. Ascensão ou acesso, transferência e 
aproveitamento no tocante a cargos ou empregos públicos. O critério do mérito 
aferível por concurso público de provas ou de provas e títulos é, no atual sistema 
constitucional, ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre 
nomeação e exoneração, indispensável para cargo ou emprego público isolado ou 
em carreira. Para o isolado, em qualquer hipótese; para o em carreira, para o 
ingresso nela, que só se fará na classe inicial e pelo concurso público de provas ou 
de provas e títulos, não o sendo, porém, para os cargos subsequentes que nela se 
escalonam até o final dela, pois, para estes, a investidura se fará pela forma de 

                                                           
5 Súmula Vinculante 43 
É 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 anteriormente investido. 
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provimento que é a "promoção". Estão, pois, banidas das formas de investidura 
admitidas pela CF/1988 a ascensão e a transferência, que são formas de ingresso 
em carreira diversa daquela para a qual o servidor público ingressou por concurso e 
que não são, por isso mesmo, ínsitas ao sistema de provimento em carreira, ao 
contrário do que sucede com a promoção, sem a qual obviamente não haverá 
carreira, mas, sim, uma sucessão ascendente de cargos isolados. O inciso II do art. 
37 da CF / 1988 também não permite o "aproveitamento", uma vez que, nesse caso, 
há igualmente o ingresso em outra carreira sem o concurso exigido pelo 
mencionado dispositivo. [ADI 231, rel. min. Moreira Alves, P, j. 5-8-1992, DJ d 3-11-
1992.] 
De igual sorte colaciono jurisprudência do Pretório Excelso STF: 
Obrigatoriedade de ingresso na classe inicial de cargos com carreira estruturada  
(...), entendo pela inconstitucionalidade do dispositivo em questão, por não encontrar 
no texto constitucional nenhum discrimen que pudesse levar à conclusão de que 
referida circunstância não venha a malferir o princípio da impessoalidade. Ressalte-
se que esta Corte, em votos memoráveis proferidos nos primeiros anos de vigência 
da Constituição, já decidiu que o ingresso nos cargos estruturados em carreira deve 
dar-se na classe inicial da carreira, consoante se depreende de um dos precedentes 
que originou a Súmula 685, hoje Súmula Vinculante 43 ( ... ). 
[ADI 1.240, rel. min. Carmen Lúcia, voto do  min. Edson Fachin, P, j. 28-2-2019, DJE 
140 de 28-6-2019. 
Viola a ordem constitucional a investidura em cargo por meio de transferência de 
servidores 
(...) as normas impugnadas autorizam a transposição de servidores do Sistema 
Financeiro Bandem e do Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte S.A. 
(BDRN) para órgãos ou entidades da Administração direta, autárquica e fundacional 
do mesmo Estado (...). 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da 
inconstitucionalidade das normas que permitem a investidura em cargos ou 
empregos públicos diversos daqueles para os quais se prestou concurso. (...) 5. 
Vale ressaltar que os dispositivos impugnados não se enquadram na exceção à 
regra do concurso público, visto que não tratam de provimento de cargos em 
comissão, nem contratação por tempo determinado para suprir necessidade 
temporária de excepcional interesse público. 6. Portanto, a transferência de 
servidores para cargos diferentes daqueles nos quais ingressaram através de 
concurso público demonstra clara afronta ao postulado constitucional do concurso 
público. (ADI 3.552, voto do rel. min. Roberto Barroso, P, j. 17-3-2016, DJE 69 de 
14-4-2016.) 
Viola a ordem constitucional a investidura resultante  da transformação ou 
transposição de cargos e funções  públicas. 
19. Outro ponto que evidencia a plausibilidade jurídica do pedido refere-se à 
aparente inconstitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional estadual 
impugnada. Em síntese, os incisos do art. 3° da EC 50/2014 realizam transformação 
de cargos, concedem equiparação remuneratória entre cargos de carreiras distintas 
e determinam o direito a paridade de proventos de aposentadoria e pensão dos 
cargos transformados. Todas essas medidas representam possíveis violações à 
regra do concurso público (art. 37, II, c/c art. 132, CF/1988), à vedação de 
equiparação ou vinculação remuneratória entre cargos públicos diversos (art. 37, 
XIII, CF/1988) e aos critérios de fixação remuneratória dos servidores entre cargos 
públicos (art. 39, §1 º, CF / 1988). 20. Quanto a essa questão, o Supremo Tribunal 
Federal tem firme entendimento no sentido de que não é permitida a transformação 
de cargo do titular de determinada investidura em cargo diverso, tendo em vista que 
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isso ofende a regra do concurso público e seu consectário, o princípio da 
impessoalidade. (...) 
Esse entendimento foi, inclusive, consolidado pelo enunciado de Súmula 685/STF, 
convertido na Súmula Vinculante 43, ( ... ). [ADI 5.215 MC, rel. min. Roberto 
Barroso, dec. monocrática, j. 19-12-2017, DJE 18 de 1°-2-2018.] 
A Suprema Corte, ao interpretar o disposto do art. 37, II, da Carta Republicana, 
assentou que o provimento aos cargos públicos somente se dá através de concurso. 
Todavia, foram criadas diversas fórmulas para superar essa exigência, 
posteriormente declaradas inconstitucionais pelo STF. A jurisprudência pacifica 
deste Tribunal excetua apenas aquelas situações onde se extingue uma carreira e 
se aproveita seus servidores na nova classificação funcional, desde que haja 
correspondência e pertinência temática entre aquelas carreiras. Destaco, nesse 
sentido, a decisão proferida no julgamento da ADI 2335/DF, ( ... ). Entendo, assim, 
que a transposição dos agravantes não observou os critérios estabelecidos pelo 
STF para considerar constitucional o aproveitamento de servidores de uma carreira 
para outra. ( ... ) No mesmo sentido, verifico que a transposição dos reclamantes 
para carreira diversa daquela na qual foram aprovados em concurso público afronta 
a Súmula Vinculante 43 (...). [Rcl 26.103 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, dec. 
monocrática, j. 30-10-2017, DJE252 de 7-11- 2017.] 
Com efeito, o Tribunal de origem concluiu que a norma legal que determinou ao 
presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas o enquadramento dos 
servidores nas categorias funcionais e nos níveis de remuneração definidos no art. 
7° da Lei 3.138/2007, por meio de ato administrativo, conforme a instrução de cada 
servidor, independentemente de aprovação prévia em concurso público de provas, 
ou de provas e títulos, ofende as regras constitucionais do concurso público. 
Entendeu-se que a equivalência funcional e remuneratória evidencia burla às regras 
da moralidade e igualdade. (...) Constata-se, portanto, que o acórdão recorrido está 
em harmonia com a jurisprudência desta Corte, sedimentada na Súmula Vinculante 
43 (...). Ante o exposto; nego provimento ao presente agravo regimental. [RE 
995.436 AgR, voto do rel. min. Edson Fachin, 1ª T.j. 9-12-2016, DJE268 de 19-12-
2016.] 
Com efeito, conforme já asseverado, o Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a transposição, transformação ou 
ascensão funcional, de servidores públicos de uma categoria para outra, posto 
consubstanciar modalidades de provimento derivado, sem prévia aprovação em 
concurso público de provas e títulos, não se coadunam com a nova ordem 
constitucional. Essa orientação está consolidada na Súmula Vinculante 43 (...). 
Demais disso, a análise do argumento da parte ora agravante no sentido de que 
ambos os cargos pertencem a mesma carreira, demandaria a interpretação da 
legislação infraconstitucional de regência, de forma que eventual ofensa à 
Constituição Federal seria meramente indireta e reflexa, o que inviabiliza o exame 
da matéria na via estreita do recurso extraordinário. [RE 827.424 AgR, voto do rel. 
min. Luiz Fux, 1 ª T, j. 14-10-2016, .DJE234 de 4-11-2016] 
Viola a ordem constitucional a investidura por ascensão funcional. 
No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, 
consignou ter havido provimento derivado de cargo público, o que seria incompatível 
com a atual ordem constitucional. (...) Nesse contexto, vale ressaltar que esta Corte, 
por meio de julgamento da ADI 837, Rel. Mín. Moreira Alves, DJ 25.6.1999, 
reafirmou o entendimento exarado na ADI 231, no sentido de que são 
inconstitucionais as formas de provimento derivado representadas pela ascensão ou 
acesso, transferência e aproveitamento no tocante a cargos ou empregos públicos. 
(...) O Tribunal de origem, portanto, ao assentar a inconstitucionalidade da 
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transposição de cargos no caso, na modalidade de provimento derivado mediante 
acesso, por violação ao princípio do concurso público, decidiu em conformidade com 
a jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal ao indeferir a 
possibilidade de evolução salarial no cargo atualmente ocupado. 
[ARE 1.183.394, rel. mio. Gilmar Mendes, dec. monocrática, j. 1 °-2-2019, DJE23 de 
6-2-2019.] 
(...) manifesta a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, que permitem a 
ascensão funcional sem concurso público, na linha da jurisprudência deste Tribunal 
(...). Dessa forma, confirmo a medida cautelar e julgo procedente a ação direta para 
declarar a inconstitucionalidade do art. 18 e parágrafos da Lei Complementar do 
Estado de São Paulo 763/1994. [ADI 1.342, voto do rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 2-  
9-2015, DJE239 de 26-11-2015, republicação no DJE245 de 4-12-2015.] 
Viola a ordem constitucional a investidura resultante de provimento derivado. 
O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que viola a exigência de 
realização de concurso público o acesso a cargo público por qualquer forma de 
provimento derivado, sendo que tal interpretação restou consolidada no enunciado 
de Súmula Vinculante 43 ( ... ). [ARE 853.656 AgR, rel. min. Roberto Barroso, 1 ª T, 
j. 29-3-2016, DJE78 de 25-4-2016.) 
O Acórdão AC-CON N. 00010/2014 - TCMGO - PLENO vem cristalizar a matéria 
posta ã baila, posto que guarda correlação com a  matéria de fato enfrentada:   
É compatível com o ordenamento jurídico a movimentação vertical de servidor do 
magistério público (professor), dentro da mesma carreira a que pertence, desde que: 
a) haja previsão expressa na legislação municipal; 
b) se trate de cargos pertencentes da mesma carreira, isto é, que guardem 
intrínseca similaridade entre os seguintes elementos: 
I) identidade substancial de atribuições; 
II) compatibilidade funcional; 
III) equivalência remuneratória; 
(...) b) É incompatível com o ordenamento jurídico a movimentação vertical de 
servidor do magistério público cujo cargo/classe de origem exija requisito de 
admissão nível médio, para outro cargo/classe que exija como requisito de admissão 
nível superior, por configurarem carreiras distintas; 
c) É incompatível com o ordenamento jurídico a movimentação vertical de servidor 
do magistério público caso o cargo de destino preveja duas formas de ingresso, por 
concurso público ou por promoção/progressão, ainda que a lei estabeleça estas 
duas espécies de provimento (originário ou derivado),  
(...) f) Durante a década da educação (23/12/1996 a 23/12/2007) era admissível, 
juridicamente, que os professores que ingressaram no serviço público em cargos de 
nível médio fossem ascendido a cargos, cujo requisito de provimento era a 
conclusão de curso de nível superior na área da educação, após a obtenção do 
respectivo titulo, seja pela conclusão de curso superior ou por treinamento em 
serviço, nos termos estabelecidos no § 4° do art. 87 da Lei n. 9394/96. 
Não obstante, o entendimento jurídico outrora exposto, merece revisita junto ao 
Tribunal de Contas do Município no que tange ao cargo  de Professor II (nível 
superior) admitido na vigência da Lei Complementar nº  03/98, com relação ao atual 
cargo de Professor (nível superior), previsto no caput  do artigo 182 da Lei 
Complementar nº 046/2009, a fim seja respondido com  objetividade se ambos os 
cargos na visão da Colenda Corte de Contas, guarda  similaridade para fins de 
progressão vertical e reenquadramento ao teor do artigo  72, da Lei Complementar 
nº 046/2009, e/e artigos 187, 188 do Diploma legal em referência. 
Logo, antes da análise do mérito das defesas, merece ser dirimida a dúvida junto a 
Corte de Contas, acerca do entendimento que deve  prevalecer com relação aos 
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professores do quadro que ingressam através de  concurso público com nível 
superior, frise-se, anteriormente a Lei Complementar  nº 046/2009, se a 
movimentação vertical dos mesmos caracteriza ascensão  funcional ou se trata de 
mera progressão vertical, em razão de mudança de nível,  afim de se evitar qualquer 
impacto funcional no futuro quando da aposentação dos professores do quadro. 
De outro giro, cumpre salientar que já restou acentuado pelo TCM no Despacho nº 
l.670/21 dos autos do PA 03898/21 e Despacho nº  2.240/20 dos autos do PA 
nº05833/20, que em regra é vedada a utilização do  mesmo certificado para 
fundamentos distintos, inclusive a própria Lei  Municipal em seu art. 58, tratou 
também da utilização dos títulos: 
Art. 58 § 4° LC 046/2009 - Somente será aceito titulo cujo curso foi concluído após o 
ingresso do servidor no serviço público municipal. podendo cada titulo ser utilizado 
uma única vez. 
O mérito de eventual utilização de título para "progressão vertical" e para receber 
acaso parcela "titularidade" deverá ser analisado caso a  caso, no momento 
oportuno, a fim seja corrigido eventual bis in idem, na forma  do entendimento 
sufragado pelo TCM. 
Outrossim, face o teor do Acórdão Consulta nº 001/20166, vislumbramos questão 
de ordem pública a ser dirimida pelo TCM, no que tange ao entendimento da 
referida Corte de Contas, acerca do termo a quo, para fins de  análise de eventual 
superação do prazo decadencial para o município exercer a autotutela, frise-se, na 
via administrativa, caso seja apontado pelo respeitável  Tribunal de Contas, a 
necessidade de se levar a termo o reenquadramento de  professores, haja visto que 
a questões debatidas, diante do entendimento da Corte  de Contas, somente vieram 
à tona para o Município, após Despachos nos autos  dos PNS de Concessão de 
Aposentadoria de números 136694/18, 05816/20,  03898/21 e nº 05833/20 (que 
tramitaram no TCM). 
Deste modo, ad cautelam, em homenagem aos princípios da legalidade e da 
segurança jurídica, sem prejuízo das defesas até então apresentadas, manifestamos 
pela suspensão imediata dos Processos Administrativos em trâmite inaugurados 
através do Parecer Jurídico nº 749, de 06 de julho de 2021, até ulterior Consulta 
desta Procuradoria ao Tribunal de Contas do Município acerca da casuística. 
Com a resposta do Acordão Consulta nos autos, os PA'S deverão ser 
encaminhados a autoridade competente administrativamente para apreciação da 
matéria relativa, nos precisos termos do artigo 44, alínea "a", da Lei  nº 2.218 de 03 
de fevereiro de 2006 e a Lei Orgânica do Município. 
Sem prejuízo, ratificamos a solicitação do apoio técnico da Corregedoria Municipal, 
para atos de mero expediente, especificadamente, para  comunicação dos atos 
processuais aos interessados, com arrimo no artigo 12, da  Lei nº 1.872/20017. 
Nesta oportunidade, manifestamos pela suspensão dos Processos Administrativos 
correlatos, por motivo de força maior, devidamente  justificado neste parecer, até 
ulterior resposta da Consulta a ser formalizada junto  ao TCM-GO8, nos moldes 
proposto pela administração superior através da CI  n°0047 /2021 GABPREF, com 
arrimo do principio da legalidade e da segurança  jurídica, a fim de se evitar 

                                                           
6 A progressão ou promoção de profissional do magistério deve ser feita conforme o AC CON nº 010/ 14, estando sujeita à nulidade a ascensão funcional 
ilícita. ~  Administração pode anular os atos administrativos ilegais, respeitadas as  limitações: decadência pelo decurso de prazo (5 anos) e a previsão 
legal da década  da educação, que permitiu a ascensão a cargos superiores de professores que  ingressaram em cargos de nível médio. O município deve 
instaurar processo  administrativo para apurar a regularidade das progressões/ promoções realizadas e ao  Prefeito a adequação da legislação municipal 
que trate do p de carreira do  magistério municipal. Lei nº 9.394/96, art. 87, § 4°. 
7 Vide Lei 1.872/01 Art. 12 Os titulares de órgão administrativo poderão, se não houver impedimento  legal, delegar competência a titulares de outros 
órgãos, quando for conveniente em razão de ordem  técnica, social, econômica ou jurídica. 
8 Vide Regimento Interno TCM-GO Art. 199. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida  suscitada na aplicação de dispositivos legais e 
regulamentares concernentes a matéria de sua  competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades: I - vereador do Estado,  Presidente 
da Assembleia Legislativa, Presidente de Tribunal, Prefeito e Presidente da Câmara Municipal; 
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decisões conflitantes com eventual posicionamento da Corte de Contas, uma vez 
que por coerência, o pronunciamento do TCM seja tomado  como precedente lógico 
para o pronunciamento acerca da matéria9. 
Finalmente, postamos pela ciência aos interessados, bem como pelas diligências 
necessárias para formalização da Consulta junto ao Tribunal de Contas do 
Município. 
Autue-se a CI nº 047 /2021 GABPREF, juntamente com o presente parecer, empós 
remetam-se ao Gabinete do Prefeito. 
É o parecer. 
Morrinhos, aos 21 (vinte e um) dias dom· de setembro de 2021. (destaques nosso) 

1.2.3. Da manifestação da Secretaria de Atos de Pessoal 

7. A Secretaria de Atos de Pessoal, utilizando-se do Certificado nº 

4816/2021-SAP, de 11 de novembro de 2021, opinou no sentido de que este 

Tribunal de Contas não conheça da presente Consulta, uma vez que a matéria 

questionada já foi respondida em sua integralidade, especialmente pelos Acórdãos 

Consultas nºs 10/2014 e 08/2017, conforme transcrição que segue: 

[...] II. FUNDAMENTAÇÃO 
Quanto aos requisitos de admissibilidade, são pressupostos para conhecimento da 
Consulta, nos termos do art. 31 da LOTCM c/c art. 199 do Regimento Interno desta 
Corte de Contas: (i) legitimidade ativa; (ii) a indicação precisa do seu objeto; (iii) 
estar redigida de forma articulada; (iv) instrução do pedido com parecer do órgão de 
assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente; (v) versar sobre tese 
jurídica abstrata; (vi) inexistência de manifestação prévia do Tribunal sobre o tema. 
Em relação à legitimidade ativa, o consulente é parte legítima para realizar consultas 
a essa Corte de Contas, nos termos do artigo 199, inciso I, do Regimento Interno do 
TCMGO. Verifica-se, ademais, que a consulta foi redigida de forma articulada, sendo 
inteligível o seu objeto. 
O pedido de consulta foi instruído com Parecer Técnico-Jurídico (f. 3/16), conforme 
exigido pelo art. 199, § 1º, do Regimento Interno dessa Casa, embora seja prudente 
salientar, que em referido pronunciamento, a Procuradoria do Município de 
Morrinhos não se posicionou, definitivamente, sobre a matéria, limitando-se a fazer 
um levantamento jurisprudencial sobre o tema e concluir no sentido da “necessidade 
de que o TCMGO dirimisse a controvérsia”.  
Sobre os questionamentos apresentados a esse Órgão de Controle, calha consignar 
que o consulente os declinou da seguinte forma: 
1. É possível o reenquadramento de professores após a década da educação? 
2. O TCM considera que os cargos de Professor Nível I e Professor Nível II da 
LC 046/2009 são cargos diferentes ou se trata de um cargo só (Professor), dentro 
da mesma carreira? 
3. Em se considerando os cargos de Professor Níveis I e II, da LC 046/2009 
como diferentes, é possível enquadrar-se um professor que ingressou em um cargo 

                                                           
9 Vide Lei 1.872/01 Art. 2° A administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, 
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica, interesse público e eficiência. . 
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observador, entre outros, os critérios de: 
I - atuação conforme a lei e o Direito;. 
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com pré-requisito determinado em concurso anterior e com cursos de qualificação 
adquiridos durante a sua vida funcional, ser enquadrado, via novo estatuto em um 
cargo com um pré-requisito diferente pela qual ingressou no concurso, embora 
semelhantes, mesmo fora da década da educação? [Sic] 
4. A matéria colocada em debate pela Administração, para efeitos do exercício 
da autotutela administrativa, considerando o fenômeno da decadência, diz respeito a 
trato sucessivo ou fundo de direito? Em palavras mais simples, a Administração tem 
o prazo de cinco anos após a aposentação do servidor para rever a matéria, ou o 
prazo decadencial para revista do ato passa a contar da publicação do decreto de 
enquadramento? 
Como se verifica, os questionamentos 2 e 3 têm o condão único de suscitar a 
análise desse Órgão de Controle no que tange à legislação própria do Município em 
epígrafe, não veiculando tese abstrata, conforme exigido pelo Regimento Interno do 
TCMGO e pela sua Lei Orgânica. Ademais, constata-se, ainda, que o quesito de 
número 3 já se encontra abrangido pelo quesito 1, visto tratarem ambos da 
possibilidade de enquadramento funcional de professor após a década da educação. 
Como é cediço, a atribuição consultiva dessa Corte se limita à interpretação de 
dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, 
de forma que, por meio do procedimento descrito no Título VII do Regimento Interno, 
não se procede ao exame das particularidades de caso concreto. Bem por isso, o § 
3º do art. 99 estabelece que: “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”. 
Por essa razão, a SAP entende que os questionamentos deveriam ser reescritos da 
seguinte forma: 
1. É possível o reenquadramento de professores após a década da educação? 
2. O que se entende por “cargos integrantes da mesma carreira”? 
3. A matéria colocada em debate pela Administração, para efeitos do exercício 
da autotutela administrativa, considerando o fenômeno da decadência, diz respeito a 
trato sucessivo ou fundo de direito? Em palavras mais simples, a Administração tem 
o prazo de cinco anos após a aposentação do servidor para rever a matéria, ou o 
prazo decadencial para revista do ato passa a contar da publicação do decreto de 
enquadramento? 
Prosseguindo-se na análise dos requisitos de admissibilidade dos processos de 
consulta, verifica-se a necessidade de inexistência de manifestação prévia do 
Tribunal sobre o tema. Tal requisito, embora não conste expressamente do artigo 
199 do RITCMGO, encontra-se implícito em seu bojo, visto que decorre do 
postulado da economia processual, consectário dos princípios constitucionais do 
devido processo legal, bem como da eficiência administrativa, aos quais toda a 
Administração Pública está sujeita, inclusive os Tribunais de Contas. 
 Por meio do Despacho nº 100/2021 (f. 190), a Divisão de Documentação e 
Biblioteca informou o seguinte:  
“Em atendimento ao Despacho nº 2371/2021, do Gabinete da Presidência e, 
considerando o disposto no inc. XV do art. 134 do RI TCMGO - RA nº 073/2009, 
juntamos (fls. 186-189) ementas de atos publicados por este Tribunal relacionados 
aos questionamentos apresentados: enquadramentos de professores realizados fora 
do período previsto na Lei Federal nº 9.394/96, art. 87, § 4º (Década da Educação).” 
Como se nota, a referida Divisão colacionou aos autos ementas de atos já 
publicados pelo TCMGO, que tratam dos mesmos questionamentos ora suscitados, 
os quais, por oportuno, serão abaixo transcritos: 
AC-CON nº 008/17 – Município de Anápolis 
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EMENTA: O provimento derivado de cargo público sem realização de concurso 
público viola o inciso II do art. 37 da Constituição Federal, e não pode ser 
convalidado por decurso de tempo (prescrição ou decadência) ou por leis 
municipais.  
A adoção de lei que permitia provimento derivado, com ineficácia declarada pelo 
TCMGO, ou de dispositivo que pretenda convalidar atos inconstitucionais, não 
geram direito aos servidores. 
CF/88, art. 37, II. 
DATA: 22.02.2017 
NOTA: Ver também AC-CON nº 025/11 
PUBLICAÇÃO DOC: 725, de 24.02.2017. p. 2 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Professor. Provimento do cargo. Concurso público. 
Decadência. Prescrição. (Grifou-se) 
 
AC-CON nº 011/16 – Município de Aparecida de Goiânia 
EMENTA: É possível o aproveitamento de candidatos aprovados em concurso 
público, cujos cargos foram transformados durante a vigência do concurso, desde 
que haja previsão na legislação municipal e observadas as premissas: interesse 
público; identidade de atribuições; compatibilidade funcional; equivalência 
remuneratória e equivalência de requisitos de admissão; não configuração de 
transformação ilícita de cargo. 
DATA: 06.07.2016 
PUBLICAÇÃO DOC: 606, de 26.07.2016. p. 22 
INDEXAÇÃO: Concurso público. Cargo público, transformação. Interesse público. 
Candidato, aproveitamento 
 
AC-CON nº 001/16 – Município de Rio Verde 
EMENTA: A progressão ou promoção de profissional do magistério deve ser feita 
conforme o AC-CON nº 010/14, estando sujeita à nulidade a ascensão funcional 
ilícita. 
A Administração pode anular os atos administrativos ilegais, respeitadas as 
limitações: decadência pelo decurso de prazo (5 anos) e a previsão legal da década 
da educação, que permitiu a ascensão a cargos superiores de professores que 
ingressaram em cargos de nível médio. 
O município deve instaurar processo administrativo para apurar a regularidade das 
progressões/promoções realizadas e ao Prefeito a adequação da legislação 
municipal que trate do plano de carreira do magistério municipal.  
Lei nº 9.394/96, art. 87, § 4º. (Década da Educação) 
DATA: 03.02.2016  
NOTA: Ver também AC-CON nº 010/14 
PUBLICAÇÃO DOC: 506, de 11.02.2016. p. 29 
INDEXAÇÃO: Magistério. Professor. Progressão funcional. Promoção de pessoal. 
Ascensão funcional. Decadência. Nível de escolaridade. Plano de carreira. 
 
AC-CON nº 012/14 – Ceres – Fundo Municipal de Previdência  
EMENTA: É legal o enquadramento de Professor Leigo, pertencente ao quadro 
transitório, para o cargo de Assistente de Ensino do quadro permanente do 
Magistério, desde que atendidos os requisitos da legislação municipal, devendo ser 
assegurada a irredutibilidade dos vencimentos, nos termos do art. 37, XV da CF. 
A remuneração de servidor público aposentado pelo regime de paridade, cujo cargo 
que ocupava tenha sido extinto, deve guardar correlação com o mesmo cargo 
paradigma da época da aposentadoria, para fins de aplicação da paridade. 
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CF/88, art. 37, XV. 
DATA: 10.12.2014 
PUBLICAÇÃO DOC: 280, de 15.12.2014. p. 75 
INDEXAÇÃO: Magistério. Professor, enquadramento. Aposentadoria. Paridade. 
Remuneração. 
 
AC-CON nº 010/14 – Câmara Municipal de Jataí 
EMENTA: É permitida a movimentação vertical de servidor do magistério dentro da 
mesma carreira, havendo previsão expressa na legislação municipal e se tratarem-
se de cargos da mesma carreira, com intrínseca similaridade; 
Não é permitida a movimentação vertical de servidor público cujo cargo/classe de 
origem exija requisito de admissão nível médio para outro que exija requisito de 
admissão nível superior. 
É inadmissível ao ocupante de cargo de professor generalista obter acesso ao cargo 
de professor especialista. 
Lei nº 9.394/96, art. 87, § 4º 
DATA: 19.11.2014 
NOTA: Ver também AC-CON nº 001/16. Revoga o AC-CON nº 032/11 e o AC-CON 
nº 029/12. 
PUBLICAÇÃO DOC: 265, de 24.11.2014. p. 56 
INDEXAÇÃO: Progressão funcional. Promoção de pessoal. Professor. Magistério. 
Escolaridade do professor. Nível de escolaridade. (Grifou-se) 
 
AC-CON nº 029/12 – Município de Campo Limpo de Goiás 
EMENTA: O final da Década da Educação não é obstáculo à progressão dos 
professores Nível I para Nível II, por configurar promoção dentro da carreira.  
É possível a progressão ou promoção em função de conclusão de curso de pós-
graduação, sem mudança de cargo, podendo ser concedida a qualquer momento.  
Entendimento sobre progressão vertical do magistério foi pacificado no AC-CON nº 
08106/10 e AC-CON nº 032/11, que vinculam os demais municípios por seu caráter 
normativo, constituindo- se em prejulgamento da tese. 
DATA: 21.11.2012 
NOTA: Ver também AC-CON nº 032/11, AC-CON nº 08106/10.  Revogado pelo AC-
CON nº 010/14 
INDEXAÇÃO: Magistério. Professor. Progressão funcional. Promoção de pessoal. 
Curso. Capacitação. 
 
AC-CON nº 027/12 – Município de Santa Terezinha de Goiás – Fundeb 
EMENTA: É possível a progressão de servidor público – professor –  mediante 
apresentação de declaração de conclusão de curso, se admitida pelo município, 
devendo ser observados critérios como apresentação do histórico escolar e fixação 
de prazo para apresentação do certificado ou diploma. Entendimento já consolidado 
do TCMGO por decisões anteriores.  
DATA: 21.11.2012 
NOTA: Ver também AC-CON nº 032/11, AC-CON nº 025/11, AC-CON nº 08106/10; 
RC nº 009/10, RC nº 038/09, RC nº 004/09, RC nº 044/06, RC nº 029/06, RC nº 
026/06 
INDEXAÇÃO: Magistério. Professor. Capacitação. Diploma. Curso. Progressão 
funcional. 
 
AC-CON nº 0032/11 – Prefeito Municipal de Jataí 
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EMENTA: É permitida a concessão de progressão vertical (acesso) aos professores, 
desde que a titulação ou habilitação em licenciatura plena tenha sido obtida até 
23/12/2007. 
Lei nº 9.394/96, art. 87, caput e § 4º. 
DATA: 31.08.2011 
NOTA: Ver também AC-CON nº 027/12, AC-CON nº 025/11, AC-CON nº 08106/10; 
RC nº 009/10, RC nº 038/09, RC nº 004/09, RC nº 044/06, RC nº 029/06, RC nº 
026/06, AC-CON nº 029/12. Revogado pelo AC-CON nº 010/14 
INDEXAÇÃO: Magistério. Progressão funcional. Licenciatura. 
 
AC-CON nº 0025/11 – Prefeitura de Anápolis 
EMENTA: Não é possível o enquadramento de professores de artes no quadro do 
magistério, nem a concessão de qualquer benefício exclusivo da carreira do 
magistério, por integrarem carreira diversa. 
Lei nº 9.394/96, art. 67, § 2º. 
DATA: 18.08.2011 
NOTA: Ver também AC-CON nº 008/17, AC-CON nº 027/12, AC-CON nº 032/11, 
AC-CON nº 08106/10; RC nº 009/10, RC nº 038/09, RC nº 004/09, RC nº 044/06, 
RC nº 029/06, RC nº 026/06 
INDEXAÇÃO: Magistério. Cargo de carreira, enquadramento. 
 
AC-CON nº 08106/10 – Prefeitura de Cachoeira Alta 
EMENTA: Casos em que é possível a concessão de promoção ou progressão 
vertical para Professores. 
Só é possível a progressão vertical de professor titular de cargo efetivo e/ou estável 
no quadro permanente do magistério.  
DATA: 20.12.2010 
NOTA: Ver também AC-CON nº 029/12, AC-CON nº 027/12,  AC-CON nº 032/11, 
AC-CON nº 025/11, RC nº 009/10, RC nº 038/09, RC nº 004/09, RC nº 044/06, RC 
nº 029/06, RC nº 026/06 
INDEXAÇÃO: Cargo público. Progressão funcional. Promoção de pessoal. 
Magistério. Professor. 
 
RC Nº 009/10 – Prefeitura Municipal de Rio Quente 
EMENTA: No caso de inexistência de amparo legal, é ilegítimo o pagamento da 
progressão horizontal aos professores que já ocupavam cargo anteriormente à 
edição da lei que tratou do Estatuto do Magistério local. 
TCM, 24.03.10 
NOTA: Ver também AC-CON nº 027/12, AC-CON nº 032/11, AC-CON nº 025/11, 
AC-CON nº 08106/10; RC nº 038/09, RC nº 004/09, RC nº 044/06, RC nº 029/06, 
RC nº 026/06 
 
RC Nº 038/09 – Senador Canedo 
EMENTA: Impossibilidade de concessão de progressão vertical a Profissional da 
Educação I para III, ainda que haja a conclusão do curso de Licenciatura Plena em 
Pedagogia, por configurar ascensão funcional, proibida pela CF. Professor. 
Magistério. 
TCM, 11.11.09 
NOTA: Ver também AC-CON nº 027/12, AC-CON nº 032/11, AC-CON nº 025/11, 
AC-CON nº 08106/10; RC nº 009/10, RC nº 004/09, RC nº 044/06, RC nº 029/06, 
RC nº 026/06 
 

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


 

 

Página 23 de 36 
      RUA 68 Nº º 727 – CENTRO – FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO  -  www.tcm.go.gov.br    

01400016-21-RESULTADO 

Processo nº 08532/21 
Fls. 

RC Nº 004/09 – Guarani de Goiás 
EMENTA: Da possibilidade se alteração de lei municipal que dispõe sobre o Plano 
de Carreira do Magistério, para adequá-la à LDB, Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. Enquadramento de Professores. Formação dos 
profissionais. Transposição. 
TCM, 11.02.09 
NOTA: Ver também AC-CON nº 027/12, AC-CON nº 032/11, AC-CON nº 025/11, 
AC-CON nº 08106/10; RC nº 009/10, RC nº 038/09, RC nº 044/06, RC nº 029/06, 
RC nº 026/06 
 
RC nº 023/07 – Paranaiguara 
EMENTA: Somente após a edição de Lei Federal regulamentando o parágrafo único 
do art. 206 da CF/88, com a alteração dada pela EC nº 53/06, poderá ser adotado 
qualquer procedimento com relação ao aproveitamento dos profissionais do ensino 
que atuam no ensino infantil, inclusive o caso em questão, sobre aproveitamento de 
Monitor no cargo de Profissional de Educação.  
TCM, 04.04.07 
 
RC nº 044/06 – Caldazinha  
EMENTA: Da impossibilidade de promoção de Professor P-I para P-III, pois a lei 
municipal em questão prevê o ingresso na carreira do magistério por concurso 
público em diferentes níveis, vedando a promoção de um nível para o outro. A 
propositura pelo Chefe do Executivo Municipal de novo projeto de lei prevendo a 
carreira no magistério, em conformidade com a RC nº 29/06, permitirá a promoção 
sem ferir dispositivos constitucionais e legais. Tal projeto deverá contemplar a 
transitoriedade da figura do cargo de Professor de nível médio. Lei nº 9.394/96; RC 
nº 029/06  
TCM, 22.11.06 
NOTA: Ver também AC-CON nº 027/12, AC-CON nº 032/11, AC-CON nº 025/11, 
AC-CON nº 08106/10; RC nº 009/10, RC nº 038/09, RC nº 004/09, RC nº 029/06, 
RC nº 026/06 
 
RC nº 029/06 – Mara Rosa  
EMENTA: Da progressão de professores na carreira do magistério. Promoção. 
Necessidade de propositura de um novo projeto de lei prevendo a carreira do 
magistério local, em conformidade com a LDB. RC nº 020/05.  
TCM, 12.07.06 
NOTA: Ver também AC-CON nº 027/12, AC-CON nº 032/11, AC-CON nº 025/11, 
AC-CON nº 08106/10; RC nº 009/10, RC nº 038/09, RC nº 004/09, RC nº 044/06, 
RC nº 026/06 
 
RC nº 026/06 – Nova América  
EMENTA: Da progressão de professores na carreira do magistério. Promoção. 
Necessidade de propositura de um novo projeto de lei prevendo a carreira do 
magistério local, em conformidade com a LDB. RC nº 020/05.  
TCM, 12.07.06 
NOTA: Ver também AC-CON nº 027/12, AC-CON nº 032/11, AC-CON nº 025/11, 
AC-CON nº 08106/10; RC nº 009/10, RC nº 038/09, RC nº 004/09, RC nº 044/06, 
RC nº 029/06. 
 
RC nº 020/05 – Israelândia  
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EMENTA: Da promoção vertical de Professor – Profissional da Educação I para 
Profissional da Educação III.  
Inconstitucionalidade de progressão vertical entre cargos que existem diferentes 
níveis de escolaridade. Necessidade de concurso público.  
Ascensão.  
TCM, 06.09.05 
 
RC n° 021/04 – Rio Verde 
EMENTA: Prazo para extinção do cargo de Professor Leigo: 5 anos, após o qual 
devem ser retirados das salas de aula. 
Os servidores que forem estáveis deverão ser colocados em disponibilidade 
remunerada e os não estáveis devem ser exonerados. 
Possibilidade de aproveitamento de Assistentes de Ensino em cargos de natureza 
semelhante. 
Lei 9424/96, art. 9º, §§ 1° e 2°. Lei 9394/96, art. 97, § 4º. C.F. , art. 41, § 3º. 
TCM,18.08.04 
 
RC n° 003/04 – Formosa 
EMENTA: Impossibilidade de se enquadrar servidores ocupantes do cargo de 
Assistente de Ensino no cargo de Professor. Necessidade de concurso público. RC 
024/03. 
(...) 
RC 024/03 
TCM,11.02.04. 
 
RC nº 024/03 – São Miguel do Araguaia 
EMENTA: Servidor público Municipal admitido após aprovação em concurso público 
no cargo de “Assistente de Ensino”, habilitado posteriormente para o magistério 
(LDB). Possibilidade de ser enquadrado, em face de lei local que preveja a dispensa 
de novo concurso. Professor. Ascensão. Promoção 
RC 113/98, 67/00, 87/00, 02/02, 45/02, Lei nº 9394/96 (LDB). 
TCM, 25.06.03 
 
RC nº 080/02 – Goiatuba  
EMENTA: Ascensão funcional de professores (promoção). Município com gastos 
com pessoal acima do limite da LRF. Direitos. Benefícios não proibidos pela LRF – 
Possibilidade. Não podem prosperar as ascensões funcionais em que o servidor 
passe de um cargo inferior para outro superior, em que haja alteração de 
nomenclatura, nível e remuneração, independentemente de se achar ou não dentro 
do percentual estabelecido pela LRF para os gastos com pessoal.  
TCM, 26.12.2002 
 
RC nº 045/02 – Portelândia 
EMENTA: Impossibilidade de “reclassificação funcional” ou “reenquadramento” do 
pessoal do magistério – professor – no novo Plano de Cargos e Vencimentos, sem 
concurso público, por caracterizar afronta ao inciso II do art. 37 da C.F. 
(...) 
TCM, 14.08.2002 
 
RC nº 029/02 – Posse 
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EMENTA: Os candidatos aprovados em concurso público para o cargo de 
“professor”, que atendem ao pré-requisito de grau de instrução mínimo exigido no 
Edital, deverão ser enquadrados no nível inicial da carreira. 
TCM, 12.06.2002 
 
RC nº 002/02 – Aparecida do Rio Doce  
EMENTA: Servidor aprovado em concurso público para o cargo de Assistente de 
Ensino. Professor leigo. Impossibilidade de acesso ao cargo de Professor. 
Necessidade de aprovação em concurso publico para a carreira do Magistério. Lei 
nº 9.424/96; CF, art. 37, II.  
TCM, 06.02.2002 
 
RC nº 132/01 – Campestre 
EMENTA: Admissão, através de concurso público, de professores sem habilitação 
para o magistério, tendo sido os mesmos demitidos posteriormente pela Prefeitura 
por recomendação do TCM. Decisão judicial determinando a reintegração, visto que 
ocorreu a exoneração sem instauração de procedimento administrativo e 
oportunidade de defesa. Não poderão retornar para a sala de aula professores sem 
habilitação legal, nem poderão seus salários ser pagos com recursos do FUNDEF.  
Deve a Prefeita cumprir determinação judicial. 
Não poderá ocorrer imputação de débito nem rejeição de prestações de contas pelo 
TCM em razão do pagamento da remuneração dos servidores, visto ser decorrente 
de decisão judicial, permanecendo em vigor a Resolução do TCM, que não foi 
atacada no Mandado de Segurança. 
Impossibilidade de negociação para que os servidores façam opção por cargos de 
natureza administrativa. 
C.F., art. 37, II. 
TCM, 19.12.2001  
 
RC nº 098/00 – Fundação Educacional de Jataí – FEJ  
EMENTA: Aplicabilidade da Lei Complementar nº 101/00. Possibilidade de 
concessão de vantagens já asseguradas a servidores – professores – nos 180 dias 
antes do final do mandato, desde que a “progressão” seja permitida por lei. 
Vedação do instituto da “ascensão funcional”, por ser forma de provimento derivado.  
C.F., art. 37, II; Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal  
TCM, 20.12.00 
 
RC nº 087/00 – Damolândia  
EMENTA: Ascensão funcional de servidores ocupantes do cargo de Assistente de 
Ensino para o de Professor Nível A, prevista no Estatuto do Magistério Estadual. 
Impossibilidade, por estar em desacordo com a legislação federal.  
Lei nº 9.394/96 – Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Lei nº 9.424/96 – 
FUNDEF.  
TCM, 01.11.00 
 
RC nº 067/00 – Porangatu  
EMENTA: Professor detentor de habilitação (qualificação) superior. Promoção do 
cargo de Professor P-I para Professor P-IV. Ilegalidade de utilização da promoção 
vertical. Exigência de aprovação em concurso público.  
Definições de provimento originário e derivado, readaptação, reversão, transposição, 
ascensão, promoção.  
C.F., art. 37, II  
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TCM, 23.08.00 
 
RC n.º 097/99 – Santa Rita do Araguaia  
EMENTA: Professores concursados admitidos sob a égide da CLT, passando para o 
regime estatutário. Enquadramento automático na Lei. Emenda à Lei que modifica o 
Estatuto do Magistério. Efeito retroativo. Possibilidade. 
Impossibilidade de o município usar o instituto da ascensão funcional. 
Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e não elevação de nível 
automático. 
Lei n.º 5.692/71; Lei n.º 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
TCM, 04.10.99 
 
RC n.º 011/99 - Catalão 
EMENTA: Transposição de servidor provido no cargo de Assistente de Ensino para 
cargo de Professor, sem concurso público. Impossibilidade, pois o Assistente de 
Ensino só pode ascender dentro da sua própria carreira. Define "cargo isolado", 
"carreira" e "classe". 
C.F., art. 37, II; art. 206, V 
ADIn 231-7;  ADIn 362-3; RE 168105-5 - STF 
ROMS 942/SC; RMS 7.442 (STJ);  
TCM, 24.02.99 
 
RC nº 113/98 – Indiara  
EMENTA: Promoção de pessoal do magistério para cargos diversos daqueles em 
que foram investidos em decorrência de concurso público. “Assistente de Ensino” ou 
“Auxiliar Administrativo”, para “Professor”. Ilegalidade da forma de 
ascensão/promoção, podendo a municipalidade declarar a nulidade dos atos, não 
havendo que se falar em devolução de diferença de remuneração, sob pena de 
enriquecimento ilícito da Administração.  
TCM,18.11.98 
Em análise aos termos de referidos precedentes, constata-se que os 
questionamentos ora apresentados pelo consulente já foram respondidos em sua 
integralidade, mormente pelos Acórdãos-Consulta n. 10/14 e 08/17. Desse modo, 
não se mostra razoável novo esforço desse órgão de Controle Externo para 
reexame da matéria, visto que o entendimento manifestado em referidos 
precedentes encontra-se atual, hígido e completo. 
Ante o exposto, a SAP manifesta-se pelo não conhecimento da Consulta, 
considerando-se o não preenchimento de um de seus requisitos de admissibilidade, 
qual seja, a inexistência de manifestação do TCM sobre a matéria, já que, conforme 
exposto linhas acima, essa Corte detém robusta jurisprudência, inclusive 
sedimentada em atos de caráter normativo, respondendo aos questionamentos 
apresentados. 
II. CONCLUSÃO 
Diante das considerações de fato e de direito retro expendidas, a SAP manifesta-se 
pelo não conhecimento da Consulta, considerando-se a ausência de seus requisitos 
de admissibilidade, nos termos do art. 31 da LOTCM c/c art. 199 do Regimento 
Interno deste Tribunal de Contas, uma vez que: (a) os questionamentos 2 e 3 têm o 
condão único de suscitar a análise desse Órgão de Controle Externo no que tange à 
legislação própria do Município em epígrafe, não veiculando tese abstrata; e que (b) 
os questionamentos 1 e 4 já foram respondidos em sua integralidade, mormente 
pelos Acórdãos-Consulta n. 10/14 e 08/17, de modo que não se mostra razoável 
novo esforço desse órgão de Controle Externo para reexame da matéria, sobretudo 

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


 

 

Página 27 de 36 
      RUA 68 Nº º 727 – CENTRO – FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO  -  www.tcm.go.gov.br    

01400016-21-RESULTADO 

Processo nº 08532/21 
Fls. 

porque o entendimento manifestado em referidos precedentes encontra-se atual, 
hígido e completo. 
Encaminhe-se os autos ao Ministério Público de Contas para emissão de Parecer 
sobre o tema.[...] 

1.2.4. Da manifestação do Ministério Público de Contas 

8. O Ministério Público de Contas exarou o Parecer nº 1820/2021, de 02 

de dezembro de 2021, corroborando o entendimento da Unidade Técnica, uma vez 

que também entendeu que as respostas objetivadas pelo Consulente já estão 

contidas nos Acórdãos Consultas nºs 10/2014, 08/2017 e 01/2016, nos seguintes 

termos: 

[...] Esta Procuradoria de Contas ratifica o entendimento externado pela Secretaria 
de Atos de Pessoal. 
Em primeiro ponto, nota-se que alguns dos questionamentos apresentados não 
revelam a natureza abstrata compatível com a competência consultiva desta Corte. 
Como bem destacado pela Especializada, os questionamentos 2 e 3 dizem expresso 
respeito à legislação municipal específica do município de Morrinhos (Lei 
Complementar nº 046/2009), perquirindo a natureza de cargos determinados 
disciplinados pela norma e a possibilidade de enquadramento destes. Há, diante da 
falta de abstração da questão, evidente incongruência com o disposto no art. 200 do 
Regimento Interno do TCMGO, que disciplina: 
Art. 200. O Tribunal não conhecerá de consulta que não atenda aos requisitos do 
artigo 199, ou verse apenas sobre caso concreto, devendo o processo ser arquivado 
após comunicação ao consulente. 
Infere-se, portanto, que o dispositivo acima reproduzido obsta o conhecimento dos 
questionamentos 2 e 3. 
De todo modo, destaca o Ministério Público de Contas que o entendimento expresso 
na AC-CON nº 010/14 é bastante elucidativo quanto à possibilidade de 
movimentação de servidores do magistério dentro de suas carreiras, ao passo que 
baseia a análise da questão nos requisitos de admissão exigidos para os 
respectivos cargos. In litteris: 
AC-CON nº 010/14 – Câmara Municipal de Jataí 
EMENTA: É permitida a movimentação vertical de servidor do magistério dentro da 
mesma carreira, havendo previsão expressa na legislação municipal e se tratarem-
se de cargos da mesma carreira, com intrínseca similaridade; 
Não é permitida a movimentação vertical de servidor público cujo cargo/classe de 
origem exija requisito de admissão nível médio para outro que exija requisito de 
admissão nível superior. 
É inadmissível ao ocupante de cargo de professor generalista obter acesso ao cargo 
de professor especialista. 
De outro lado, é pertinente a constatação da Secretaria de Atos de Pessoal de que 
os questionamentos de número 1 e 4 podem ser respondidos com o conteúdo 
desenvolvido em consultas anteriores já solucionadas por este Tribunal de Contas. 
Saliente-se, por exemplo, que a questão número 1 tem seu conteúdo explorado no 
já citado acórdão AC-CON 010/14. Em outra frente, o questionamento de número 4 
pode ser enfrentado com os elementos dispostos nas consultas AC-CON nº 008/17 
e AC-CON nº 001/16. Logo, a despeito da insuperável inadmissibilidade da consulta 
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formulada, o gestor consulente poderá se orientar adequadamente a partir dos 
entendimentos consignados por esta Corte de Contas nos acórdãos anteriores 
apontados pela Divisão de Documentação e Biblioteca e pela Secretaria de Atos de 
Pessoal.  
Em razão do exposto, o Ministério Público de Contas, em consonância com a 
Secretaria de Atos de Pessoal, opina pelo não conhecimento da consulta objeto dos 
autos, tendo em vista a não superação dos requisitos de admissibilidade dispostos 
nos arts. 199 e 200 do Regimento Interno do TCMGO. [...] 

9. É o relatório. 

II – DA FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Preliminares 

2.1.1. Da competência do TCMGO 

10. 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 

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

Colegiado Pleno decidir as consultas formuladas ao Tribunal de Contas. 

2.1.3. Da competência do Relator 

12. 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 2021, a presidência das consultas de Morrinhos, conforme art. 4º e 

Anexo I da Decisão Normativa nº 10/2020 - TCMGO. 
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2.1.4. Da Admissibilidade 

2.1.4.1 Da manifestação da Secretaria de Atos de Pessoal 

13. A Secretaria de Atos de Pessoal manifestou-se pelo não conhecimento 

da Consulta, considerando-se a ausência de seus requisitos de admissibilidade, nos 

termos do art. 31 da LOTCM c/c art. 199 do Regimento Interno deste Tribunal de 

Contas, uma vez que: (a) os questionamentos 2 e 3 têm o condão único de suscitar 

a análise desse Órgão de Controle Externo no que tange à legislação própria do 

Município em epígrafe, não veiculando tese abstrata; e que (b) os questionamentos 

1 e 4 já foram respondidos em sua integralidade, mormente pelos Acórdãos-

Consulta n. 10/14 e 08/17, de modo que não se mostra razoável novo esforço desse 

órgão de Controle Externo para reexame da matéria, sobretudo porque o 

entendimento manifestado em referidos precedentes encontra-se atual, hígido e 

completo. 

2.1.4.2 Da Manifestação do Ministério Público de Contas 

14. O Ministério Público de Contas opinou pelo não conhecimento desta 

Consulta, tendo em vista a não superação dos requisitos de admissibilidade 

dispostos nos arts. 199 e 200 do Regimento Interno do TCMGO, entendendo que os 

questionamentos de número 1 e 4 podem ser respondidos com o conteúdo 

desenvolvido em consultas anteriores já solucionadas por este Tribunal de Contas. 

Saliente-se, por exemplo, que a questão número 1 tem seu conteúdo explorado no 

já citado acórdão AC-CON 010/14. Em outra frente, o questionamento de número 4 

pode ser enfrentado com os elementos dispostos nas consultas AC-CON nº 008/17 

e AC-CON nº 001/16. 

2.1.4.3 Da Conclusão do Relator 

15. Em análise preliminar do presente processo de consulta, depreende-se 

que foram atendidos a maioria dos requisitos de admissibilidade previstos nos 

artigos 31 e 32 da LOTCMGO e 199 e seguintes do RITCMGO, visto que a matéria 

questionada é da competência deste Tribunal, foi formulada em tese, por autoridade 
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detentora de legitimidade (art. 199, II, RITCM), com a indicação precisa do seu 

objeto e acompanhada de parecer jurídico exarado pela Assessoria Jurídica do 

Órgão Consulente. Porém, percebe-se que os assuntos trazidos a baila encontram 

suficiente e adequadamente respondidos, em sua integralidade, pelos Acórdãos 

Consultas nºs 10/2014, 08/2017 e 01/2016. 

16. Os autos foram instruídos com o Parecer nº 1059, de 21 de setembro 

de 2021, da Assessoria Jurídica do Órgão Consulente, mencionando que este 

Tribunal de Contas se posicionou contrário a aposentadorias de professores com 

enquadramento realizado após o advento da Lei Municipal nº 46/2009. Mencionando 

que as dúvidas “somente vieram à tona para o Município, após Despachos nos autos 

dos PNS de Concessão de Aposentadoria de números 136694/18, 05816/20, 

03898/21 e 05833/20 (que tramitaram no TCM).” 

17. O Parecerista do Consulente opina “ad cautelam, em homenagem aos 

princípios da legalidade e da segurança jurídica, sem prejuízo das defesas até então 

apresentadas, manifestamos pela suspensão imediata dos Processos 

Administrativos em trâmite inaugurados através do Parecer Jurídico nº 749, de 06 de 

julho de 2021, até ulterior Consulta desta Procuradoria ao Tribunal de Contas do 

Município acerca da casuística”. 

18. O Parecerista cita o Acórdão AC-CON nº 10/2014 - TCMGO –PLENO, 

dizendo que este “vem cristalizar a matéria posta a baila, posto que guarda 

correlação com a matéria de fato enfrentada”, mas conclui “pela suspensão dos 

Processos Administrativos correlatos, por motivo de força maior, devidamente 

justificado neste parecer, até ulterior resposta da Consulta a ser formalizada junto ao 

TCM-GO8, nos moldes proposto pela administração superior através da CI n° 

0047/2021 GABPREF, com arrimo do principio da legalidade e da segurança 

jurídica, a fim de se evitar decisões conflitantes com eventual posicionamento da  

Corte de Contas, uma vez que por coerência, o pronunciamento do TCM seja 

tomado como precedente lógico para o pronunciamento acerca da matéria" 
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19. Ora, o Parecerista detinha o posicionamento deste Tribunal de Contas 

e, ainda assim, opinou pela formulação desta Consulta. 

20. Discordamos veementemente do entendimento expresso pelo 

Parecerista do Órgão Consulente, pois diferentemente do que ele assenta em seu 

Parecer Jurídico, observa-se que os Decisuns insertos nos Acórdãos Consultas nºs 

10/2014, 08/2017 e 01/2016 amoldam-se perfeitamente ao presente caso. 

21. De outra plana, convergimos com os entendimentos expressos pela 

Unidade Técnica e Ministério Público de Contas no sentido de que os 

questionamentos 1 e 2 são respondidos pelo acórdão AC-CON 010/14, vejamos: 

1. É possível o reenquadramento de professores após a década da educação? 

2. O TCM considera que os cargos de Professor Nível I e Professor Nível II da LC 

046/2009 são cargos diferentes ou se trata de um cargo só (Professor), dentro da mesma carreira? 

ACÓRDÃO AC-CON N. 00010/2014 – TCMGO – PLENO 
[...] ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de 
Goiás, reunidos em Sessão do Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo 
Relator em: 
Conhecer da presente consulta; 
Conceituar o deslocamento vertical do servidor na carreira, independentemente da 
nomenclatura adotada nos Estatutos, a situação em que o servidor é alçado do 
cargo ou classe que ocupa atualmente para outro cargo ou classe, de maior grau de 
responsabilidade e maior complexidade de atribuições, após o transcurso de um 
lapso temporal, condicionado ou não ao implemento de uma condição funcional 
(merecimento, conclusão em curso, habilitação específica, etc.) 
Responder ao consulente o seguinte: 
É compatível com o ordenamento jurídico a movimentação vertical de servidor do 
magistério público (professor), dentro da mesma carreira a que pertence, desde que: 
a) haja previsão expressa na legislação municipal; 
b)  se trate de cargos pertencentes da mesma carreira, isto é, que guardem 
intrínseca similaridade entre os seguintes elementos: I) identidade substancial de 
atribuições; II) compatibilidade funcional; III) equivalência remuneratória; IV) 
equivalência de requisitos de admissão; 
Responder, também que: 
A análise da movimentação vertical dos servidores na carreira implica na verificação 
da natureza jurídica dos institutos estão previstos na legislação municipal, 
independentemente do nome dado pelo legislador, se promoção, progressão ou 
acesso; 
É incompatível com o ordenamento jurídico a movimentação vertical de servidor do 
magistério público cujo cargo/classe de origem exija requisito de admissão nível 
médio, para outro cargo/classe que exija como requisito de admissão nível superior, 
por configurarem carreiras distintas; 
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É incompatível com o ordenamento jurídico a movimentação vertical de servidor do 
magistério público caso o cargo de destino preveja duas formas de ingresso, por 
concurso público ou por promoção/progressão, ainda que a lei estabeleça estas 
duas espécies de provimento (originário ou derivado); 
É inadequada a ausência de carreiras distintas para os cargos de professor 
generalista e de professor especialista nos planos de cargos e carreira de 
professores; 
Será inadmissível, juridicamente, que um servidor investido no cargo de professor 
generalista (atuação na educação infantil e na primeira fase do ensino fundamental) 
obtenha o acesso ao cargo de professor especialista, com atuação na segunda fase 
do ensino fundamental ao apresentar o título de especialização, sob pena de 
caracterizar ascensão funcional vedada pela Constituição Federal de 1988; 
Durante a década da educação (23/12/1996 a 23/12/2007) era admissível, 
juridicamente, que os professores que ingressaram no serviço público em cargos de 
nível médio fossem ascendido a cargos, cujo requisito de provimento era a 
conclusão de curso de nível superior na área da educação, após a obtenção do 
respectivo título, seja pela conclusão de curso superior ou por treinamento em 
serviço, nos termos estabelecidos no §4º do Art. 87 da Lei n.º 9394/96.  
A revogação do §4º do art. 87 da Lei n.º 9394/96 não implica na restauração das 
situações existentes antes da sua vigência, por se tratar de norma temporária cujo 
objetivo consistia em delimitar um período para que as instituições de ensino se 
adequassem às novas regras estabelecidas pela LDB, em especial, quanto à 
exigência mínima, para o exercício do “magistério”, concernente à conclusão do 
ensino superior. 
Determinar a revogação do Acórdão AC-CON n.º 32/11 e do Acórdão AC CON n.º 
29/12. [...] 

22. Coadunamos com as opiniões da Especializada e do Parquet Especial 

no sentido de que os questionamentos 3 e 4 podem ser enfrentados com as 

disposições nos Acórdãos AC-CON nº 008/17 e AC-CON nº 001/16: 

3. Em se considerando os cargos de Professor Níveis I e II, da LC 046/2009 como diferentes, é 

possível enquadrar-se um professor que ingressou em um cargo com pré-requisito determinado em concurso 

anterior e com cursos de qualificação adquiridos durante a sua vida funcional, ser enquadrado, via novo estatuto 

em um cargo com um pré-requisito diferente pela qual ingressou no concurso, embora semelhantes, mesmo fora 

da década da educação? [Sic] 

ACÓRDÃO AC-CON Nº 00008/2017 - TCMGO - PLENO 
[...] Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, à luz dos dispositivos e 
argumentos expostos na Proposta de Decisão nº 329/2016-GCSICJ, do Conselheiro 
Substituto Irany de Carvalho Júnior, Relator, ACORDA o Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado de Goiás, pelos membros integrantes do seu Colegiado Pleno: 
CONHECER DA CONSULTA, em virtude da relevância da matéria abordada, nos 
termos do art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal, outorgando-lhe eficácia normativa 
geral; 
RESPONDER ao Consulente que: 
a) o provimento derivado de cargos, sem realização de concurso público, viola o art. 
37, II da Constituição Federal, sem possibilidade de convalidação pelo decurso de 
tempo (prescrição ou decadência) ou pela adoção de leis municipais que promovam 
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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; 
ESCLARECER QUE a eventual avaliação da possibilidade de violação de direito ou 
expectativa de direito aos que ingressaram no ensino superior, mencionada na 
pergunta nº 1, só pode ser efetuada individualmente, mediante processo 
administrativo ou judicial, assegurado o contraditório e a ampla defesa. [...] 

4. A matéria colocada em debate pela Administração, para efeitos do exercício da 

autotutela administrativa, considerando o fenômeno da decadência, diz respeito a trato sucessivo ou fundo de 

direito? Em palavras mais simples, a Administração tem o prazo de cinco anos após a aposentação do servidor 

para rever a matéria, ou o prazo decadencial para revista do ato passa a contar da publicação do decreto de 

enquadramento? 

ACÓRDÃO AC-CON Nº 00001/2016 - TCMGO-PLENO 
[...] Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acordam os Conselheiros 
integrantes do Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, nos 
termos da Proposta de Decisão nº 436/2015-GCSICJ do Conselheiro Substituto 
Irany Júnior, Relator, para: 
CONHECER da consulta, especificamente quanto ao item 05, uma vez preenchidos 
os pressupostos legais previstos no art. 31 da Lei Estadual nº 15.958/2007; 
II. RESPONDER ao consulente que: 
a) a realização de progressão/promoção de profissional do magistério em desacordo 
com o Acórdão AC-CON n. 10/14 do TCMGO que consubstancie ascensão funcional 
ilícita e constitucionalmente vedada, acarreta a nulidade do ato administrativo com 
efeito ex tunc; 
b) a possibilidade da Administração Pública de anular os atos administrativos 
eivados de vício de legalidade não é absoluta, estando sujeita a limitações, 
especialmente: 
1) decadência pelo decurso de prazo em caso de boa-fé do servidor; 
2) incidência do § 4º do art. 87 da Lei Federal n. 9.394/96 (década da educação - 
23/12/1996 a 23/12/2007), que permitiu que os professores que ingressaram no 
serviço público em cargos de nível médio fossem ascendidos a cargos, cujo 
requisito de provimento era a conclusão de curso de nível superior na área da 
educação, após a obtenção do respectivo título; 
c) cumpre ao Município instaurar processo administrativo para apurar a regularidade 
das progressões/promoções realizadas em desacordo com o Acórdão AC-CON n. 
10/14 do TCMGO, devendo ser o caso submetido a análise jurídica e garantido ao 
servidor o exercício do contraditório e ampla defesa; 
d) é dever do Chefe do Poder Executivo local a adequação da legislação municipal 
que trate do plano de carreira do magistério municipal de forma a compatibilizá-lo 
com a Constituição Federal, nos moldes delineados pelo Acórdão AC-CON n. 10/14; 
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III. ENCAMINHAR cópia do Acórdão AC-CON n. 10/14 ao consulente em resposta 
aos itens 01 a 04 da Consulta; [...] 

23. Diante disso, entendo ser suficiente oficiarmos à autoridade 

Consulente, a fim de dar-lhe conhecimento de que os questionamentos formulados 

nestes autos encontram resposta nos Acórdãos Consultas nºs 10/2014, 08/2017 e 

01/2016, os quais têm caráter normativo e constituem prejulgamentos das teses (art. 

31, § 3º da Lei Estadual nº 15.958/2007, Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado de Goiás). 

III – DA PROPOSTA 

24. 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 em razão da inobservância aos 

requisitos dispostos nos arts. 31 da LOTCMGO, uma vez que a matéria já foi 

devidamente respondida por este Tribunal de Contas por meio dos Acórdãos 

Consultas nºs 10/2014, 08/2017 e 01/2016; 

II - DETERMINAR o encaminhamento de comunicação ao Consulente 

quanto ao teor desta decisão, instruída com a cópia dos Acórdãos Consultas nºs 

10/2014, 08/2017 e 01/2016. 

III - ENCAMINHAR os autos à Divisão de Arquivo e Expedição para 

arquivamento definitivo. 

25. É a proposta. 

 Gabinete do Conselheiro Substituto Irany Júnior, 08 de dezembro de 

2021. 

Irany de Carvalho Júnior 
Conselheiro Substituto 

Relator 
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