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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00003/2022 - Técnico Administrativa 

Processo n° 09301/2021 

Município Ipameri 

Órgão Prefeitura 

Assunto Consulta - acerca da legalidade quanto ao acúmulo de cargo com função gratificada 

pública 

Período de Referência 2021 

Consulente Jânio Pacheco 

Cargo Prefeito Municipal 

CPF nº    a confirmar 

Relator Conselheiro-Substituto Irany Júnior 

CONSULTA. CONHECIMENTO. RESPOSTA: É POSSÍVEL 
SERVIDOR OCUPANTE DE DOIS CARGOS EFETIVOS DE 
PROFESSOR EXERCER FUNÇÃO DE CONFIANÇA EM UM 
DELES, DESDE QUE ESTA GUARDE PERTINÊNCIA COM 
AS ATRIBUIÇÕES ORIGINÁRIAS DAS FUNÇÕES DE 
MAGISTÉRIO DEFINIDAS NO §2º DO ART. 67 DA LEI 
FEDERAL Nº 9.394/96, SOB PENA DE DESVIRTUAMENTO 
DA PERMISSIVIDADE PREVISTA NO INCISO XVI, ALÍNEA 
“A”, DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 
OBSERVADA A COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS, E 
CONTANTO QUE NÃO LABORE EM REGIME DE 
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ASSIM DEFINIDO NA LEI. 
ALERTA A ADMINISTRAÇÃO PARA MELHOR 
PLANEJAMENTO EM RELAÇÃO À CONCESSÃO DE 
FUNÇÕES DE CONFIANÇAS AOS PROFESSORES. 

 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    /2022-

GCSICJ, do Relator, Conselheiro Substituto Irany Júnior, em: 

I. CONHECER desta Consulta, uma vez que preenche o requisito de 

admissibilidade insertos nos artigos 31 e 32 da Lei Estadual nº 15.958/2007 (Lei 

Orgânica deste Tribunal de Contas) c/c art. 199 do RITCM, deste Tribunal de 

Contas; 

II. RESPONDER AO CONSULENTE: 

 QUESTÃO: "Servidor ocupante de cargo efetivo de Professor estadual 

http://www.tcm.go.gov.br/
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e que acumula licitamente outro cargo de Professor no município, com 

compatibilidade de horários, dentro da permissividade prevista no inc. XVI, al. "a", 

art. 37 da Constituição Federal, pode exercer uma função de Confiança (FGM 5) de 

servidor efetivo?" 

 RESPOSTA: É possível servidor ocupante de dois cargos efetivos de 

professor exercer função de confiança em um deles, desde que esta guarde 

pertinência com as atribuições originárias das funções de magistério definidas no §2º 

do art. 67 da Lei Federal nº 9.394/96, sob pena de desvirtuamento da permissividade 

prevista no inciso XVI, alínea “a”, do art. 37 da Constituição Federal, observada a 

compatibilidade de horários, e contanto que não labore em regime de dedicação 

exclusiva, assim definido na lei. 

 III - ALERTAR a Administração que realize um melhor planejamento 

em relação à concessão de funções de confianças aos Professores para que não 

pairem quaisquer dúvidas e não incorra em desvios de funções, advertindo-se que, 

caso a função de confiança não guarde pertinência com as atribuições do 

magistério, não poderá ser acumulada com outro cargo público e esse tempo não 

poderá ser utilizado para fins de aposentadoria especial de professor, a que se 

refere o art. 40, §5º da Constituição Federal. 

 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 15 de Fevereiro de 
2022. 
 
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. Sub. 
Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício 
Oliveira Azevedo 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. Sub.Maurício 
Oliveira Azevedo. 
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PROPOSTA DE DECISÃO N°      /2022-GCSICJ 

Processo n° 09301/2021 

Município Ipameri 

Órgão Prefeitura 

Assunto Consulta - acerca da legalidade quanto ao acúmulo de cargo com função gratificada 

pública 

Período de Referência 2021 

Consulente Jânio Pacheco 

Cargo Prefeito Municipal 

CPF nº    a confirmar 

Relator Conselheiro-Substituto Irany Júnior 

CONSULTA. CONHECIMENTO. RESPOSTA: É POSSÍVEL 
SERVIDOR OCUPANTE DE DOIS CARGOS EFETIVOS DE 
PROFESSOR EXERCER FUNÇÃO DE CONFIANÇA EM UM 
DELES, DESDE QUE ESTA GUARDE PERTINÊNCIA COM 
AS ATRIBUIÇÕES ORIGINÁRIAS DAS FUNÇÕES DE 
MAGISTÉRIO DEFINIDAS NO §2º DO ART. 67 DA LEI 
FEDERAL Nº 9.394/96, SOB PENA DE DESVIRTUAMENTO 
DA PERMISSIVIDADE PREVISTA NO INCISO XVI, ALÍNEA 
“A”, DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 
OBSERVADA A COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS, E 
CONTANTO QUE NÃO LABORE EM REGIME DE 
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ASSIM DEFINIDO NA LEI. 
ALERTA A ADMINISTRAÇÃO PARA MELHOR 
PLANEJAMENTO EM RELAÇÃO À CONCESSÃO DE 
FUNÇÕES DE CONFIANÇAS AOS PROFESSORES. 

1.1. Do objeto 

 Trata-se de consulta formulada pelo senhor Jânio Pacheco, Prefeito 

Municipal de Ipameri, a respeito da legalidade de um servidor ocupante de cargo 

efetivo de Professor estadual, que acumula licitamente outro cargo de Professor no 

Município, com compatibilidade de horários, dentro da permissividade prevista no 

inciso XVI, alínea “a”, do art. 37 da Constituição Federal, exercer uma função de 

confiança (FGM 5) de Diretor de Projeto, criada por lei municipal e privativa de 

servidor efetivo. 

2. A consulta foi elaborada nos seguintes termos: 

http://www.tcm.go.gov.br/
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OFÍCIO G.P Nº: 1389/2021 
Ipameri, 28 de outubro de 2021.  
Excelentíssimo Senhor Conselheiro JOAQUIM ALVES DE CASTRO 
NETO Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 
de Goiás Goiânia - Go.  
JÂNIO PACHECO, na qualidade Prefeito Municipal de IPAMERI-GO, 
vem à presença de Vossa Excelência, com fundamento no inciso I, 
art. 199 do Regimento Interno dessa Corte de Contas, consultar e 
solicitar a manifestação em tese desse Tribunal sobre as questões 
abaixo colocadas, de interesse deste município: 
"Servidor ocupante de cargo efetivo de Professor estadual e que 
acumula licitamente outro cargo de Professor no município, com 
compatibilidade de horários, dentro da permissividade prevista no 
inc. XVI, al. "a", art. 37 da Constituição Federal, pode exercer uma 
função de Confiança (FGM 5) de servidor efetivo?"  
Cumpre esclarecer que as funções de Confiança foram criadas por 
lei municipal, e não detêm retribuição financeira lastreada em 
VENCIMENTO, mas tão somente em GRATIFICAÇÃO (FGM), em 
razão das adicionais atribuições de Diretoria, Chefia ou 
Assessoramento acometidas. 
Desse modo, o servidor exercente da Função de Confiança percebe 
o vencimento e as vantagens pessoais do seu cargo efetivo e mais o 
valor da Função do Confiança (FGM 5). 
Nesse caso, o servidor continuaria a exercer o cargo de Professor 
estadual e a Função Comissionada de Diretor de Projeto, com 
compatibilidade de horários, não mais exercendo as funções do 
cargo Professor municipal, sendo remunerado pelo vencimento e 
vantagens pessoais do seu cargo de Professor municipal, acrescido 
da Gratificação atinente à Função de Confiança (FGM 5).  
Por último, na forma prevista no §19, art. 199, do Regimento Interno 
desse Tribunal, segue anexo o posicionamento da assessoria juridica 
desta Prefeitura sobre a questão. 
Isso posto, sendo o solicitante autoridade legitimada para solicitar 
manifestação dessa Corte e sendo a matéria de competência desse 
Tribunal, solicita o recebimento da presente consulta, o seu 
processamento e a competente manifestação desse órgão de 
controle externo.  
Termos em que, 
Pede e aguarda pronto atendimento! 
JÂNIO PACHECO 
Prefeito 

3. Os autos foram instruídos com o Parecer da Assessoria Jurídica da 

Prefeitura Municipal de Ipameri. 

Da tramitação 

http://www.tcm.go.gov.br/
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1.1.1. Da instrução 

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

art. 134, XV do Regimento Interno, conforme Despacho nº 715/2021-GABMOA, de 

05 de novembro de 2021, da lavra do Conselheiro Substituto Maurício Oliveira 

Azevedo, por equívoco, o qual convalido, retornou a este Gabinete instruído com o 

Despacho nº 109/2021, a seguir reproduzido: 

DESPACHO Nº 109/2021 – Em atendimento ao Despacho nº 
0715/2021, do Gabinete do Conselheiro-Substituto Maurício Oliveira 
Azevedo, tendo sido o processo redistribuído posteriormente para o 
Conselheiro Irany de Carvalho Júnior e, considerando o disposto no 
inc. XV do art. 134 do RI TCMGO - RA nº 073/20091, juntamos (fls. 
35-36) ementas de atos deste Tribunal a respeito de “acumulação 
de cargos de professor e de cargo de professor com outros 
cargos” 
Encaminhem-se os autos ao Gabinete do Conselheiro-Substituto 
Irany de Carvalho Júnior. 
DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, 9 de novembro de 2021. 
Fernanda Corrêa Caldas 
Chefe da Divisão de Documentação e Biblioteca 
Professor – Acumulação de Cargos 
 
AC-CON nº 013/14 – Município de Itaguaru  
EMENTA: É possível a acumulação de cargo efetivo de Coletor de 
Impostos, pelas suas atribuições técnicas e pelos requisitos legais, 
com outro de professor, desde que haja compatibilidade de horário.  
Recomenda-se estabelecer, em lei, conceitos e critérios de definição 
de cargo técnico e científico.  
CF/88, art. 37, XVI, “b”.  
DATA: 17.12.2014  
PUBLICAÇÃO DOC: 284, de 19.12.2014. p. 46  
INDEXAÇÃO: Acumulação de cargo público. Cargo efetivo. 
Acumulação remunerada. Professor. Cargo técnico. Compatibilidade 
de horário. 
 
AC-CON nº 022/12 – Município de Alvorada do Norte  
EMENTA: Não é juridicamente possível a acumulação de cargo de 
Agente Comunitário de Saúde com Técnico de Enfermagem, por não 
ser o ACS cargo privativo de profissional da área de saúde.  
É possível a acumulação de dois cargos de professor, desde que 
haja compatibilidade de horário.  
CF/88, art. 37, XVI  
DATA: 17.10.2012  

                                                           
1 Art. 134. Compete à Divisão de Documentação e Biblioteca: XV – atuar, inicialmente, nos processos de consultas, indicando a existência de resolução 
respondendo matéria semelhante; 

http://www.tcm.go.gov.br/
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INDEXAÇÃO: Acumulação de cargo público. Agente comunitário de 
saúde. Profissional da área de saúde. Professor. Compatibilidade de 
horário. 
 
AC-CON nº 022/11 – Câmara Municipal de Davinópolis  
EMENTA: É constitucional a acumulação de cargo de vereador e 
função de Presidente da Mesa Diretora da Câmara com o cargo de 
professor e coordenador, em câmaras de pequeno porte, desde 
que haja compatibilidade de horários e que seja respeitado o teto 
municipal.  
CF/88, art. 38, III.  
DATA: 28.07.2011  
NOTA: Ver também RC nº 029/07 e RC nº 073/98  
INDEXAÇÃO: Poder Legislativo. Acumulação de cargo público. 
Compatibilidade de horário. 
 
AC-CON nº 012/11 – Prefeito Municipal de Trombas  
EMENTA: É vedada a acumulação do cargo de Vice-Prefeito com o 
cargo de Professor, bem como a percepção simultânea da 
remuneração do cargo de Professor e do subsídio relativo ao 
mandato eletivo.  
DATA: 01.06.2011  
INDEXAÇÃO: Acumulação de cargo público. Acumulação 
remunerada. Remuneração. Subsídio. 
 
RC nº 022/09 – São Miguel do Passa Quatro  
EMENTA: Da proibição de acumulação aposentadorias, exceto as 
decorrentes de cargos acumuláveis. No caso do professor, a 
acumulação se limita a dois cargos, não havendo possibilidade de 
tríplice acumulação.  
TCM, 03.06.09 
 
RC nº 010/08 – Goiânia  
EMENTA: Da legalidade de acumulação de cargo de professor com 
cargo de auxiliar de atividades educativas, visto que o último 
enquadra-se como cargo técnico, desde que haja compatibilidade de 
horários. CF, art. 37, XVI, b.  
TCM, 02.04.08 
 
RC nº 004/06 – Guaraíta. 
EMENTA: Impossibilidade de acumulação remunerada de cargo 
público de Professor e de Secretário Municipal. 
CF., arts. 37, XVI e 38. 
TCM, 15.02.06. 
 
RC n.º 096/99 – Vianópolis 
EMENTA: Impossibilidade de vereador, que exerce cargo de 
professor, vir a ocupar cargo em comissão de Diretor de 
estabelecimento de ensino estadual, sob pena de perda do mandato. 
Impedimentos e incompatibilidades expressos na Lei Orgânica do 
Município. Acumulação. 
TCM, 04.10.99 

http://www.tcm.go.gov.br/
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RC nº 036/98 – Anhanguera 
EMENTA: Da possibilidade de acumulação remunerada de cargo de 
professor e funcionário do CERNE, desde que este último seja um 
cargo técnico, e que haja compatibilidade de horários. CF, art. 37, 
XVI.  
Definição de cargo técnico. Decisão do TJ-DF sobre impossibilidade 
de acumulação de cargo de Professor com cargo de Fiscal de 
posturas. 
TCM, 25.03.98 
 
RC nº 016/98 – Sanclerlândia 
EMENTA: Casos de acumulação: 
- Professor estadual com cargo de Tesoureiro do Hospital 
Municipal: possibilidade, havendo compatibilidade de horários. CF, 
art. 37, XVI, ‘b”. 
- Professor Estadual com cargo de Chefe de Departamento de 
Pessoal do Município ou Professor com cargo de Chefe de 
Departamento de Compras do Município: impossibilidade, pois os 
cargos de chefia não têm natureza de técnico ou científico. 
- Secretário Municipal com Médico do Hospital Municipal, Médico do 
HUGO e Médico do SUS: impossibilidade, pois o cargo de Secretário 
Municipal demanda tempo integral e dedicação exclusiva (RC nºs 
035/91; 113/93; 167/93 e 089/96) 
O cargo de Tesoureiro é considerado técnico. 
TCM, 18.02.98 
 
RC Nº 071/97 – Mineiros 
EMENTA: O cargo de Diretor Geral de Fundação de Ensino 
Superior é cargo público e não pode ser considerado como 
técnico/científico, tornando-se ilegal sua acumulação com outro de 
professor. C.F., art. 37, XVI, “b”. 
TCM, 12.06.97 
 
RC Nº 056/94 – Inaciolândia 
EMENTA: Legalidade de Vereador, aprovado em concurso público, 
acumular mandato eletivo com o cargo de Professor, desde que 
haja compatibilidade de horário para o exercício das atribuições 
respectivas, caso em que perceberá vantagens de seu cargo sem 
prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Não havendo 
compatibilidade, fará opção por uma das remunerações. 
Acumulação. 
Impedimento . Proibição. 
TCM, 20.07.94 
 
RC Nº 199/93 - Trindade 
EMENTA: É possível a acumulação remunerada de servidores 
ocupantes de cargo em comissão com cargo de professor da 
rede pública, se a lei que criou os referidos cargos definiu-os como 
técnicos ou científicos, e se houver compatibilidade de horários. 
Definição de cargo técnico. 

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


 

 

Página 6 de 31 
      RUA 68 Nº º 727 – CENTRO – FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO  -  www.tcm.go.gov.br    

01400003-22-RESULTADO 

Processo nº 09301/21 
Fls. 

Os ocupantes de cargos em comissão que compõem o primeiro 
escalão do Governo, por serem agentes políticos, não podem 
acumular outro cargo, pois sujeitam-se a jornada de trabalho de 
dedicação integral. 
TCM, 24.11.93 
 
RC Nº 194/93 - Goiandira 
EMENTA: É ilegal a acumulação remunerada de cargo de 
Professor da Rede Estadual com o cargo municipal de 
Assistente Administrativo, por não ser este pertencente ao grupo 
ocupacional dos cargos técnicos ou científicos. 
É legal a acumulação remunerada de cargo de Professor com 
cargo de Orientador Pedagógico, sendo exigido para este curso 
superior de Pedagogia, reputando-o, portanto, como 
técnico/científico. 
O Estatuto dos Servidores do Município deverá prever o 
procedimento a adotar no caso de acumulações ilegais, e quando 
não o previr, deverá o Prefeito convidar o Servidor a solicitar 
exoneração de um dos cargos.  Não o fazendo o servidor, a 
autoridade deverá exonerá-lo “ex officio” do cargo de nomeação ou 
contratação mais recente. 
TCM, 24.11.93 
 
RC Nº 115/93 - Itapirapuã 
EMENTA: Da proibição do Município adquirir combustíveis de postos 
de gasolina, de propriedade de seu cunhado e sobrinho, mesmo 
sendo os únicos postos ali existentes, em virtude do parentesco. A 
medida viável seria o fornecimento à Prefeitura pelos distribuidores 
de derivados de petróleo, precedido de procedimento Licitatório. 
Impedimento. Transação comercial. RC Nº 091/93 
Nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, a servidora - 
professora estadual - só poderá ocupar, no Município, o cargo de 
professora ou outro técnico ou científico, desde que haja 
compatibilidade de horários. Acumulação. 
TCM, 14.07.93 
 
RC Nº 021/93 – São Miguel do Araguaia 
EMENTA: Professor estadual e Municipal, eleito Vereador, 
perceberá as vantagens das funções de magistério, sem prejuízo da 
remuneração do cargo eletivo, desde que haja compatibilidade de 
horários. 
Na impossibilidade dessa compatibilização, deverá afastar-se do 
cargo cujo horário seja incompatível com o do exercício da Vereança, 
sendo-lhe facultado optar pela remuneração do referido cargo. 
Impedimento . Proibição . Acumulação. 
TCM, 10.03.93 
 
RC Nº 012/93 – Morrinhos 
EMENTA: Da impropriedade da concessão de licença a servidor  em 
estágio probatório para exercício de mandato classista. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Da proibição de acumulação de cargos de Professor com de 
Agente Administrativo do IPASGO, por não se enquadrar nas 
permissibilidades do artigo 37, XVI, da Constituição Federal. 
TCM, 10.02.93 
 
RC Nº 044/92 - Formosa 
EMENTA: A acumulação dos cargos de Agente Administrativo e 
Professor não se enquadra nas permissibilidades do artigo 37, XVI, 
da Constituição Federal.  
A proibição de acumulação não se atém ao agente pagador. 
TCM,  08.04.92 
 
RC Nº 004/92 - Aloândia 
EMENTA: Da impossibilidade da Prefeitura firmar contrato de 
professor, para lecionar no período noturno com servidor que já 
ocupa cargo efetivo na Municipalidade, por não se enquadrar a 
situação do servidor em nenhuma das hipóteses excepcionais no 
artigo 37, XVI da Constituição Federal. Acumulação. 
TCM, 22.01.92 
 
RC N° 146/91 – Rio Verde 
EMENTA: Fundação do Ensino Superior de Rio Verde. Imposto de 
renda retido na fonte. Acumulação de cargo público. Receita 
orçamentária ou extraorçamentária. Havendo compatibilidade de 
horário, poderá haver acumulação de cargos, observados os 
preceitos legais: dois cargos de professor; um cargo de professor 
com outro técnico ou científico; dois cargos privativos de médico; 
um cargo de magistrado com outro de magistério. 
TCM, 30.10.91 
 
RC nº 195/90 – Palmeiras de Goiás  
EMENTA: Por força da implantação do Regime Jurídico Único e 
Plano de Carreira dos servidores do Município, poderá ser promovido 
o “enquadramento” de servidores estáveis, submetendo os demais a 
concurso público. Serão nomeados os aprovados e desligados os 
não aprovados, salvo previsão na lei municipal permitindo a 
manutenção precária destes no Quadro transitório. A acumulação 
de cargos só poderá se dar nos casos de dois cargos de 
professor, um de professor e outro técnico científico e dois cargos 
privativos de médico. 
TCM, 12.12.90 
 
RC Nº 110/90 – Bela Vista de Goiás 
EMENTA: Não deverá ser realizado concurso público para cargos 
considerados de confiança – Chefia e Supervisão. Vedação de 
acumulação destes cargos com o cargo de professor. 
TCM, 04.07.90 
 
RC nº 054/90 – Deputado Estadual 
EMENTA: Professor Estadual aprovado em concurso público para 
Fiscal de Tributos Municipais, tendo sua nomeação sido negada. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Proibição de acumulação. Direito de opção do candidato. TCM, 
14.03.90 
 
RC Nº 024/90 – Sanclerlândia 
EMENTA: Da impossibilidade da acumulação dos cargos de 
Assistente de Ensino Médio com o de Tesoureiro e o de 
Professor com o de Secretário Municipal de Educação. C.F., art. 
37, XVI, “a”, “b” e “c”. 
TCM, 26.01.90 

1.1.2. Do Parecer da Assessoria Jurídica do Consulente 

5. Este feito foi protocolado e autuado devidamente instruído com o 

Parecer da Assessoria Jurídica do Órgão Consulente, que sustentou opinião “no 

sentido de que se há servidores ocupando mais de dois cargos públicos, independente da 

esfera, sendo um de professor e outro que não possua definição técnica, conforme exposto 

neste parecer, deverá optar por apenas um deles”, nos seguintes termos: 

PARECER JURÍDICO   
Finalidade: Análise sobre a possibilidade legal de acúmulo de cargos 
e/ou funções públicas. Interessado: Secretaria Municipal de 
Planejamento. Data: 20 de outubro de 2021. 
Esta Assessoria Jurídica, no exercício de suas funções legais e 
contratuais e ainda ancorado nas normas de direito público, vem 
manifestar sobre as possibilidades legais de acúmulo de cargos e/ou 
funções públicas. 
I.  Fundamento  
A regra geral da acumulação remunerada de cargos, funções e 
empregos públicos é a sua proibição, havendo exceção apenas nas 
hipóteses taxativamente elencadas nas alíneas do inciso XVI, do art. 
37, quais sejam: 
"a) a de dois cargos de professor; 
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; 
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de 
saúde, com profissões regulamentadas". (sem grifos no original) 
2 Registra-se, contudo, que a exceção de acumulação de cargos 
públicos depende da verificação da condicionante compatibilidade de 
horários, expressamente prevista no texto constitucional, não sendo 
suficiente a compatibilidade dos cargos e funções. 
Há de ressaltar que o não atendimento ao requisito da 
compatibilidade de horários além de violar a Carta Magna, afronta 
também os Princípios Administrativos Constitucionais, em destaque o 
da moralidade e o da eficiência. 
Ainda, devemos mencionar o princípio da Razoabilidade. Não é 
razoável que a Administração pague por dois serviços que não 
podem ser executados ao mesmo tempo, tendo em vista a 
impossibilidade de uma mesma pessoa estar em dois ou mais 
lugares concomitantemente. 
O Superior Tribunal de Justiça (Agr. Regimental no agravo de Resp. 
n° 291919/RJ) ainda que admitindo a importância do descanso, 
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pondera a imprescindibilidade de se analisar a compatibilidade de 
horários no caso concreto, não admitindo o critério objetivo de limite 
de horas semanais. 
No que concerne à possibilidade descrita na alínea B, em especial, 
tratando do acúmulo de um cargo de professor e outro técnico, 
algumas ponderações devem ser feitas quanto à descrição do que 
seria um cargo técnico ou científico. 
O conceito de cargo técnico ou científico para efeitos de acúmulo de 
cargos públicos é uma das situações que geram dúvidas. A 
jurisprudência pátria considera cargo técnico ou científico aquele que 
para o seu exercício seja indispensável o uso de conhecimentos e 
formação específicos na área de atuação. 
São considerados cargos técnicos ou científicos, de acordo com o 
Ofício Circular 07/90 - itens III e IV, e Acórdão TCU n. 408/2004 e AC 
1.136/2008, os seguintes: 
a) Aqueles para cujo exercício seja indispensável a escolaridade 
completa em curso de nível superior;  
b) Aqueles para cujo exercício seja indispensável a escolaridade de, 
no mínimo, nível médio (2º grau), com atribuições características de 
“técnico". Exemplo: técnico de laboratório, técnico em contabilidade 
(é necessário, em todas as situações, analisar as atribuições do 
cargo para verificar se é acumulável com o cargo de professor).  
- "a conceituação de cargo técnico ou científico, para fins da 
acumulação permitida pelo texto constitucional, abrange os cargos 
de nível superior e os cargos de nível médio cujo provimento exige a 
habilitação específica para o exercício de determinada atividade 
profissional, a exemplo do técnico em enfermagem, do técnico em 
contabilidade, entre outros.” (Acórdão TCU n. 408/2004, 1a Câmara).  
“5. Vê-se, pois, que o cargo de professor só pode ser acumulado 
com outro de professor ou com outro técnico ou científico, sendo 
esse último definido na jurisprudência como "aquele que exige 
formação específica, não podendo possuir atribuições de natureza 
eminentemente burocráticas ou repetitivas” (Al 192.918-AgR, STF; 
RMS 14456/AM e MS 7.216/DF, STJ)”. (Acórdão TCU n. 2456/2013 
– Plenário). 
Neste sentido, ainda que determinado cargo possui extrema 
complexidade em sua atuação, mas não exija formação técnica, o 
mesmo não poderá ser acumulável com outro de professor, neste 
sentido inclusive já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
de Goiás,  
Vejamos:  
MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGO DE 
PROFESSOR COM OUTRO NÃO TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE. 
EXEGESSE DO ART. 37, INCISO XVI, ALÍNEA B, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A CF consagra o princípio da 
inacumulabilidade de cargos públicos e proventos, afigurando-se 
inadmissível a posse no cargo de Assistente de Gestão 
Administrativa, para o qual não se exige qualquer formação 
específica e cujas atribuições são de natureza eminentemente 
burocrática, com o de Professor. 2. Constatado o acúmulo indevido 
de cargos, a servidora pública deverá ser intimada, oportunidade em 
que será assegurado seu direito à opção em qual deles pretende 
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permanecer. SEGURANÇA DENEGADA. (TJ-GO - MS: 
01354240320148090000 GOIANIA, Relator: DES. SANDRA REGINA 
TEODORO REIS, Data de Julgamento: 26/08/2014, 6A CAMARA 
CIVEL, Data de Publicação: DJ 1618 de 01/09/2014)  
II. Conclusão  
Por todos os motivos explanados, opinamos no sentido de que se há 
servidores ocupando mais de dois cargos públicos, independente da 
esfera, sendo um de professor e outro que não possua definição 
técnica, conforme exposto neste parecer, deverá optar por apenas 
um deles. 
É o parecer.  
Ipameri, 20 de outubro de 2021. 
Assinado de forma digital por LEONEL NASCIMENTO CARVALHO 
JUNIOR 
Dados: 2021.10.20 
Assessor Jurídico OAB/GO 46.428 

1.1.3. Contra argumentações da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de 

Ipameri sobre o parecer jurídico 

6. Merece destaque neste feito o fato de que o Secretário Municipal de 

Planejamento e Gestão alegou por escrito que o Parecer Jurídico do Órgão 

Consulente não respondeu tecnicamente a duvida por ele apresentada à 

Administração, “recomendando ao prefeito municipal que desconsidere o parecer 

flagrantemente frágil e mantenha a servidora na Secretaria Municipal de 

Planejamento e Gestão, nomeando a mesma para a função de confiança de diretora 

de projetos (função do quadro organizacional da SEPLAG) FGM - 5, conforme lei 

municipal”. 

7. Vejamos a integra das contra argumentações do Secretário Municipal 

de Planejamento e Gestão ao Parecer Jurídico que instruiu este feito, concluindo por 

recomendar “ao prefeito municipal que desconsidere o parecer flagrantemente frágil e 

mantenha a servidora na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, nomeando a 

mesma para a função de confiança de diretora de projetos (função do quadro organizacional 

da SEPLAG) FGM - 5, conforme lei municipal”: 

Relatório/Resposta a parecer jurídico  
Ipameri-GO, 21 de outubro de 2021  
Ao Excelentíssimo senhor  
Jânio Pacheco: D.D. Prefeito Municipal de Ipameri 
Neste 
A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, neste ato 
representada pelo titular da pasta, Humberto Juliano Gebrim 
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Teixeira, apresenta, em resposta a parecer do pela assessoria desta 
municipalidade e anexo a este, apresentar contra argumentações. 
O parecer traz fragilidade insanável, demostra mais vontade do 
que técnica e não atende a solicitação feita por esta secretaria, 
senão vejamos: 
A solicitação da SEPLAG foi: "Trata se de possibilidade de 
nomear servidor efetivo da educação-professor- para ocupar 
FGM de livre nomeação do Prefeito. Cargo de Direção, conforme 
permitido em lei." 
O parecer, conforme anexo, trata de acumulo de cargos, que não 
é o caso e trata de incompatibilidade de horário, que também 
não é o caso, demostrando muita vontade de fazer valer opinião 
e não atende a técnica jurídica administrativa, que deveria ser 
analisada. A SEPLAG apresentou aos assessores jurídicos artigo 
orientativo do Instituto Federal do Paraná (que também segue anexo 
a esse e com grifos) que assunto de forma ampla e fundamentada, 
para ficar no que interessa, já que estamos tratando de servidora 
concursada como professora no estado e no município, não se 
tratando de cargo de comissão, as orientações do IF Paraná traz em 
seus parágrafos o seguinte: 
4)... 
Tópico: Proibição de acúmulo de dois cargos efetivos com cargo 
comissionado: 
O servidor: vinculado do RJU (Lei n. 8.112/90), que acumular 
licitamente 2 (dois) cargos efetivos, quando investido em cargo de 
provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos 
efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário 
e local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades 
máximas dos órgãos ou entidades envolvidas. (Art. 120 da Lei n. 
8.112/90, redação dada pela Lei n. 9.527 de 10/12/97). 
Significa dizer que a opção pelo exercício de um dos cargos de 
provimento efetivo deve apresentar compatibilidade de horários com 
o cargo em comissão/função de confiança, caso contrário, implicará 
no afastamento do outro cargo com perda da remuneração (Ofício 
Circular SRH/MP n° 22/2004). 
Controladoria-Geral da União fixou no Manual de Processo 
Administrativo Disciplinar que: "O tema de acumulação de cargos 
públicos apresenta algumas peculiaridades quando se traz à tona 
cargo em comissão (também chamado de cargo de confiança). Por 
sua própria definição, um cargo em comissão pode ser exercido por 
quem já possua cargo efetivo (cabendo do servidor a opção quanto à 
composição de sua remuneração) e por aposentado, conforme leitura 
conjunta do art. 37, V e §10 da CF. Infra constitucionalmente, o art. 
120, em conjunto com o art. 19, §1º, ambos da Lei nº 8.112, de 
11/12/90, estabelecem que, como regra, devido à necessária 
dedicação exclusiva à relação de confiança depositada (que autoriza 
a convocação do servidor sempre que houver interesse da 
administração), o cargo em comissão não pode ser acumulado 
quando o servidor licitamente já acumula dois cargos efetivos, 
devendo então o servidor se afastar desses dois cargos, a 
menos que haja comprovada compatibilidade de horário e local 
com um deles. Ainda na Lei nº 8.112, de 11/12/90, novamente em 
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função da exigida dedicação à confiança depositada, extrai-se que os 
cargos em comissão não são acumuláveis entre si, com exceção da 
interinidade, conforme leitura conjunta do art. 119 com o parágrafo 
único do art. 9º daquele Estatuto.” 
Ficando clara a possibilidade da servidora sobre a qual 
solicitou-se parecer, ocupar função de confiança, não se 
tratando, como quis fazer crer o parecer; de cargo comissionado 
e não há, como também quis fazer crer o parecer, 
incompatibilidade de horário e nem vício de nomeação.  
Para ficar claro que existe a função de confiança no quadro 
municipal, basta consultar o artigo 101 da lei que regra o quadro 
organizacional do município. Imagens abaixo:  
Art. 101 - Fica criado o quadro de Funções Gratificadas Municipais 
(FGM), que são exercidos por servidores do quadro permanente, 
quando nomeados em cargos em comissão, cuja atuação se dará 
sob a supervisão de atividades próprias da administração, atribuições 
serão as mesmas já descritas. 
[...] (quadros da lei) 
Não havendo mais o que discutir, este secretário deixa marcado 
seu inconformismo com parecer exarados demostrando 
vontades e não levando em conta exceções da lei e 
particularidades de cada caso.  
Encerro, de minha parte, recomendando ao prefeito municipal que 
desconsidere o parecer flagrantemente frágil e mantenha a 
servidora na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, 
nomeando a mesma para a função de confiança de diretora de 
projetos (função do quadro organizacional da SEPLAG) FGM - 5, 
conforme lei municipal.  
É o relatório.  
HUMBERTO JULIANO GEBRIM TEIXEIRA Secretário Municipal de 
Planejamento e Gestão 

1.1.4. Manifestação conclusiva da Secretaria de Atos de Pessoal - SAP 

8. A Secretaria de Atos de Pessoal, por meio do Certificado nº 4950/2021, 

preliminarmente, sugeriu o conhecimento da Consulta, e no mérito, propôs resposta 

para o questionamento no sentido de que “é possível servidor ocupante de dois cargos 

efetivos de professor exercer função de confiança em um deles, desde que esta guarde 

pertinência com as atribuições originárias das funções de magistério definidas no §2º do art. 

67 da Lei Federal nº 9.394/96, sob pena de desvirtuamento da permissividade prevista no 

inciso XVI, alínea “a”, do art. 37 da Constituição Federal, observada a compatibilidade de 

horários, e contanto que não labore em regime de dedicação exclusiva, assim definido na 

lei”, nos seguintes termos: 

[...] 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 
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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 esta Corte de Contas, nos termos do artigo 199, 
inciso I, do Regimento Interno do TCMGO. 
O pedido de consulta foi instruído com o Parecer Técnico-Jurídico (f. 
4/28), conforme exigido pelo art. 199, § 1º, do Regimento Interno da 
Casa, bem como foi verificada a inexistência de manifestação prévia 
do Tribunal sobre o tema, conforme Despacho Nº 109/2021 (f. 37), 
da Divisão de Documentação e Biblioteca. Ademais, a consulta foi 
redigida de forma articulada. 
O consulente, de forma objetiva, apresentou a esse Órgão de 
Controle externo o seguinte questionamento: 
a)  Um servidor ocupante de cargo efetivo de professor estadual, que 
acumula licitamente outro cargo de professor no Município, com 
compatibilidade de horários, dentro da permissividade prevista no 
inciso XVI, alínea “a”, do art. 37 da Constituição Federal, pode 
exercer uma função de confiança (FGM 5) de Diretor de Projeto, 
criada por lei municipal e privativa de servidor efetivo? 
No Parecer de fls. 4/28, o assessor jurídico do Município posicionou-
se pela impossibilidade da cumulação pretendida quando a função 
gratificada a ser desempenhada pelo servidor não estiver elencada 
no inciso XVI do artigo 37, da Lei Maior, não guardando relação com 
o cargo efetivo originalmente ocupado. 
Importante ressaltar que 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”. 
Desse modo, a SAP propõe seja o questionamento apresentado pelo 
consulente reescrito e recebido da seguinte forma: 
Servidor ocupante de cargo efetivo de professor estadual, que 
acumula licitamente outro cargo efetivo de professor no Município, 
com compatibilidade de horários, pode exercer uma função de 
confiança dentro da permissividade prevista no inciso XVI, alínea “a”, 
do art. 37 da Constituição Federal? 
2.2. Do mérito 
2.2.1. Da possibilidade de cumulação de cargos e funções públicas 
O consulente – a fim de obter maior segurança jurídica na 
interpretação do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal de 1988 
– solicita manifestação sobre a possibilidade de servidor público, 
ocupante de dois cargos de professor, exercer função comissionada 
no Município, em área estranha à docência. 
Sobre o tema, cumpre esclarecer, de início, que a regra estampada 
na Constituição Federal de 1988 é a impossibilidade de acumulação 
remunerada de cargos públicos, salvo as exceções expressamente 
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previstas em seu texto, vale dizer: a de dois cargos de professor, a 
de um cargo de professor com outro técnico ou científico, e a de dois 
cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com 
profissões regulamentadas. Mesmo nessas hipóteses, o legislador 
exigiu a demonstração da compatibilidade de horários. 
Veja-se, por oportuna, a norma do artigo 37, inciso XVI, da Lei Maior: 
Art. 37.  [omissis] 
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, 
exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em 
qualquer caso o disposto no inciso XI: 
a) a de dois cargos de professor;                 
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;                
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de 
saúde, com profissões regulamentadas; 
(...) 
Tal proibição, a teor do inciso XVII, do mesmo dispositivo 
constitucional, se estende a empregos e funções, e abrange não 
apenas a Administração direta, mas alcança, igualmente, suas 
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia 
mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas direta ou 
indiretamente pelo poder público. 
Como se nota, a Constituição foi bastante rigorosa sobre o assunto, 
mormente diante dos postulados inscritos no caput do artigo 37, que 
preconizam a observância dos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade e eficiência. Ademais, o serviço público 
deve ser prestado de forma contínua e adequada, e a sobrecarga de 
trabalho poderia reduzir a qualidade do serviço desempenhado pelo 
servidor público, além de restringir a ampla acessibilidade dos cargos 
públicos, prevista no inciso I, do mesmo artigo constitucional. 
Por isso, o ideal é que o servidor se limite a desempenhar as funções 
do cargo para o qual foi legalmente investido, o fazendo com 
proficiência e afinco. 
Todavia, em alguns casos, poderá o servidor assumir a titularidade 
de mais de um cargo público, desde que observados os parâmetros 
previstos no próprio Texto Magno, como a compatibilidade entre eles. 
Desse modo, somente foi permitido pelo Constituinte de 1988, o 
exercício simultâneo de dois cargos de professor, a de um cargo de 
professor com outro técnico ou científico, e a de dois cargos ou 
empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões 
regulamentadas. 
Vê-se, pois, que o cargo de professor somente pode ser acumulado 
com outro de professor ou com outro técnico ou científico, sendo 
esse último definido na jurisprudência como "aquele que exige 
formação específica, não podendo possuir atribuições de natureza 
eminentemente burocráticas ou repetitivas" (AI 192.918-AgR, STF; 
RMS 14456/AM e MS 7.216/DF, STJ).  
Além disso, a permissão para a acumulação de cargos condiciona-se 
à compatibilidade de horários.  
Nessa esteira, essa Corte de Contas já se pronunciou pela 
possibilidade de acumulação de cargos e funções públicas desde 
que respeitado o artigo 37, inciso XVI, da Constituição: 
AC-CON nº 013/14 – Município de Itaguaru  
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EMENTA: É possível a acumulação de cargo efetivo de Coletor de 
Impostos, pelas suas atribuições técnicas e pelos requisitos legais, 
com outro de professor, desde que haja compatibilidade de horário.  
Recomenda-se estabelecer, em lei, conceitos e critérios de definição 
de cargo técnico e científico.  
CF/88, art. 37, XVI, “b”.  
DATA: 17.12.2014  
PUBLICAÇÃO DOC: 284, de 19.12.2014. p. 46  
RC nº 010/08 – Goiânia  
EMENTA: Da legalidade de acumulação de cargo de professor com 
cargo de auxiliar de atividades educativas, visto que o último 
enquadra-se como cargo técnico, desde que haja compatibilidade de 
horários. CF, art. 37, XVI, b.  
TCM, 02.04.08 
RC nº 036/98 – Anhanguera 
EMENTA: Da possibilidade de acumulação remunerada de cargo de 
professor e funcionário do CERNE, desde que este último seja um 
cargo técnico, e que haja compatibilidade de horários. CF, art. 37, 
XVI.  
Definição de cargo técnico. Decisão do TJ-DF sobre impossibilidade 
de acumulação de cargo de Professor com cargo de Fiscal de 
posturas. 
TCM, 25.03.98 
No caso em tela, indaga o consulente sobre a possibilidade de 
servidor público professor, que já acumula licitamente outro cargo 
público de professor, nos moldes permitidos pelo artigo 37, inciso 
XVI, alínea “a”, passar a exercer função de confiança alheia à área 
do magistério. 
Pois bem. 
Antes de adentrar, especificamente, ao cerne da questão, imperioso 
é observar que a função de confiança tem assento constitucional no 
artigo 37, inciso V, que assim preconiza: 
Art. 37. [omissis] 
(...) 
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por 
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a 
serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às 
atribuições de direção, chefia e assessoramento; 
(...) 
Como se vê, não cuidou o constituinte de esmiuçar o instituto da 
função gratificada, limitando-se a exigir que ela seja ocupada por 
servidores de carreira e apenas em relação às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento. 
Todavia, algumas inferências são cabíveis diante da análise 
sistêmica da Constituição Federal, mormente dos dispositivos que 
exigem a aprovação em concurso público para a ocupação de cargos 
públicos. 
De acordo com a didática lição da Professora Maria Sylvia Zanella de 
Pietro, a Constituição Federal, em vários dispositivos, emprega os 
vocábulos cargo, emprego e função para designar realidades 
diversas, porém que existem paralelamente na Administração . 
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Nessa senda, cargo seria a denominação dada à mais simples 
unidade de poderes e deveres estatais a serem expressos por um 
agente, tendo uma individualidade própria, definida em lei. Já as 
funções decorreriam de um conceito residual, sendo um conjunto de 
atribuições às quais não corresponde um cargo ou emprego. 
A despeito da diferenciação normativa entre eles, o fato é que não se 
consegue apontar, com clareza, diferenças ontológicas entre um e 
outro instituto, de modo que a função possa ser caracterizada como 
exceção sempre aplicável às normas constitucionais que se referem 
aos “cargos públicos”, como no caso da norma do artigo 37, inciso 
XVI. Ao revés, o inciso XVII, do mesmo artigo constitucional, deixa 
claro que às funções de confiança são aplicáveis os princípios da 
não acumulação. 
Decerto, se a função não ostenta individualidade própria, é lógico 
concluir que ela deva guardar pertinência com o cargo efetivo que dá 
espeque à sua percepção, não podendo ser exercida em área 
totalmente desconectada ao plexo originário de atribuições do 
agente, sob pena de desvirtuamento dos preceitos constitucionais 
que regem a acessibilidade aos cargos públicos e vedam a 
transposição ilícita. 
A rigor, a jurisprudência admite a cumulação de cargos e funções, 
desde que exista compatibilidade de horários entre eles, e desde que 
observado o mandamento constitucional sobre a matéria. Esse foi o 
entendimento desposado pelo Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, no precedente adiante elencado: 
Consulta. Jornada de trabalho. Função Gratificada.  Necessidade de 
dedicação integral. Cumulação de cargos. Possibilidade desde que 
exista compatibilidade de horários.  PROCESSO Nº: 73364/17 – 
TCEPR. 
Dessa forma, o simples exercício da função gratificada e a 
cumulação do cargo que lhe deu espeque com outro acumulável 
constitucionalmente pode ser possível, se houver compatibilidade de 
horários, lembrando que de acordo com a jurisprudência majoritária, 
o exercício de função de confiança sujeita o seu ocupante ao regime 
de tempo integral. 
Veja-se, a propósito, julgado do Tribunal de Contas da União, no 
Acórdão n. 691/07- Plenário, no mesmo sentido: 
Enunciado 
A ocupação de Cargo em Comissão ou Função de Confiança impõe 
ao servidor, mesmo que ocupante de cargo efetivo com regime 
especial de trabalho, o cumprimento da jornada integral prevista no 
âmbito do respectivo órgão ou entidade, ainda que venha a optar 
pela remuneração do cargo efetivo. 
Excerto 
1. É lícito ao servidor do Poder Judiciário ocupante de dois cargos 
efetivos acumuláveis na forma da Constituição Federal, investido em 
Cargo em Comissão, receber, além da remuneração dos dois cargos 
efetivos, o acréscimo decorrente do exercício de Cargo em Comissão 
de que tratam as regras previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 18 
da Lei n. 11.416/2006, desde que existente compatibilidade de 
horário e local de trabalho entre o cargo efetivo que continuará 
exercendo e o Cargo em Comissão para o qual foi investido, assim 
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declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades 
envolvidas, consoante dispõe o art. 120 da Lei n. 8.112/1990. 2. A 
investidura em Cargo em Comissão ou Função de Confiança impõe 
ao servidor, mesmo que ocupante de cargo efetivo com regime 
especial de trabalho, o cumprimento da jornada integral prevista no 
âmbito do respectivo órgão ou entidade, ainda que venha a optar 
pela remuneração do cargo efetivo. 3. A concretização das 
prerrogativas descritas nos arts. 120 da Lei n. 8.112/1990 e 18, § 2º, 
da Lei n. 11.416/2006 não pode incidir, de forma alguma, na vedação 
de acumulação prevista no art. 37, inciso XVI, da Constituição 
Federal, devendo ser observado, em cada caso, as exceções 
descritas nas alíneas a, b e c do referido dispositivo constitucional. 
(Grifou-se) 
Aqui, importa salientar, que a despeito da possibilidade constitucional 
de cumulação de dois cargos de professor, ela não será possível 
para o docente que laborar em regime de dedicação exclusiva, como 
se colhe do seguinte julgado do Tribunal de Contas da União 
(Acórdão n. 1223/2016-Plenário): 
Tendo o servidor optado pelo regime de dedicação exclusiva, é 
vedado o exercício simultâneo do magistério público superior com 
qualquer outra atividade remunerada. O regime de dedicação 
exclusiva distingue-se do de tempo integral (embora a jornada de 
trabalho semanal de ambos seja restrita a 40 horas) pela natureza 
participativa do primeiro, em relação ao qual se exige maior 
envolvimento do professor com a instituição de ensino, 
principalmente no que tange à realização de atividades extraclasse, 
como a pesquisa, razão pela qual o professor que se dedica 
exclusivamente ao magistério percebe uma remuneração maior do 
que aquele submetido a outro regime de trabalho. 
Contudo, o Diploma Maior sequer cogitou a hipótese de cumulação 
de cargos públicos com funções totalmente destoantes do plexo de 
atribuições do próprio cargo efetivo que dá respaldo à sua 
percepção, por razões lógicas de unidade do sistema, vez que as 
funções somente podem se circunscrever às atribuições de direção, 
chefia e assessoramento, que reclamam o exercício dentro do 
mesmo órgão/área de atuação do agente. 
Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no 
precedente adiante listado. Veja-se: 
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSELHO 
ESTADUAL DA POLÍCIA CIVIL – ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO 
INVESTIDO DE COMPETÊNCIA EM MATÉRIA DISCIPLINAR 
REFERENTE A SERVIDORES POLICIAIS – PARTICIPAÇÃO DE 
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA COMPOSIÇÃO DESSE 
ÓRGÃO COLEGIADO – INADMISSIBILIDADE – VEDAÇÃO 
CONSTITUCIONAL (CF, ART. 128, § 5º, N. II, “D”) – 
POSSIBILIDADE DE O MEMBRO DO “PARQUET” EXERCER 
CARGOS EM COMISSÃO OU FUNÇÕES DE CONFIANÇA APENAS 
EM ÓRGÃOS SITUADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA 
ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SITUAÇÃO 
INOCORRENTE NO CASO – RESOLUÇÃO CNMP Nº 5/2006 – 
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO 
DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 676733 AgR; Órgão julgador: 

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


 

 

Página 18 de 31 
      RUA 68 Nº º 727 – CENTRO – FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO  -  www.tcm.go.gov.br    

01400003-22-RESULTADO 

Processo nº 09301/21 
Fls. 

Segunda Turma; Relator(a): Min. CELSO DE MELLO; Julgamento: 
25/06/2013; Publicação: 19/08/2013) (Grifou-se) 
Assim, as funções de confiança, a serem exercidas exclusivamente 
por servidores detentores de cargo efetivo, devem guardar 
pertinência com as atribuições originárias do cargo que lhes dá 
espeque, sob pena de desvirtuamento de importantes preceitos 
constitucionais.  
Para fins de acumulação de cargos, o caráter da atividade não pode 
ser examinado unicamente em função da designação do cargo 
ocupado pelo servidor, mas, sim, pelas atribuições inerentes ao seu 
exercício. 
No caso da acumulação de cargos e funções públicas por professor, 
tem-se que se forem funções relacionadas ao exercício da docência, 
não haveria óbice à cumulação, desde que observada a 
compatibilidade de horários. Na mesma senda, também seria 
possível o exercício do cargo de professor com outro cargo técnico 
ou científico, por expressa permissão constitucional. 
Contudo, no caso de professor que assume função gratificada em 
área totalmente alheia ao magistério, verifica-se a ofensa reflexa ao 
mandamento inscrito no artigo 37, incisos XVI e XVII da Carta. 
O TCMGO, enfrentando questionamento sobre a acumulação do 
cargo de professor com cargo de chefia em área diversa do 
magistério ou que não ostente caráter técnico ou científico, assim se 
pronunciou: 
RC nº 016/98 – Sanclerlândia 
EMENTA: Casos de acumulação: 
- Professor estadual com cargo de Tesoureiro do Hospital Municipal: 
possibilidade, havendo compatibilidade de horários. CF, art. 37, XVI, 
‘b”. 
- Professor Estadual com cargo de Chefe de Departamento de 
Pessoal do Município ou Professor com cargo de Chefe de 
Departamento de Compras do Município: impossibilidade, pois os 
cargos de chefia não têm natureza de técnico ou científico. 
- Secretário Municipal com Médico do Hospital Municipal, Médico do 
HUGO e Médico do SUS: impossibilidade, pois o cargo de Secretário 
Municipal demanda tempo integral e dedicação exclusiva (RC nºs 
035/91; 113/93; 167/93 e 089/96) 
O cargo de Tesoureiro é considerado técnico. 
TCM, 18.02.98 
Embora o entendimento manifestado no precedente citado mereça 
adequação à mais recente jurisprudência sobre o assunto (que não 
exclui a possibilidade de acumulação do cargo de professor com 
cargo de direção, chefia ou assessoramento, desde que técnicos ou 
científicos e haja compatibilidade de horários), fato é que essa Corte 
de Contas há muito vem manifestando entendimento pela 
impossibilidade de acumulação de cargos fora das exceções 
previstas expressamente na Lei Maior. 
Especificamente sobre a acumulação de cargos por professor, o 
Tribunal de Contas da União tem o seguinte entendimento: 
Enunciado 
O cargo de professor só pode ser acumulado com outro de professor 
ou com outro técnico ou científico, sendo esse último definido na 
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jurisprudência como aquele que exige formação específica, não 
podendo possuir atribuições de natureza eminentemente 
burocráticas ou repetitivas. A permissão para a acumulação de 
cargos condiciona-se à compatibilidade de horários. (Acórdão 
1316/2014) (Grifou-se) 
Em sentido análogo, cita-se, ainda, precedente do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná, que assim declinou: 
Os cargos de Professor e Educador Infantil, por exigirem a mesma 
qualificação técnica, são acumuláveis, já que este pode inclusive ser 
entendido como cargo de professor ou ainda se tratar de cargo 
técnico ou científico, conforme excepciona a Constituição Federal. 
(ACÓRDÃO Nº 6412/16 - Tribunal Pleno) 
Por fim, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, em 
valiosa e elucidativa análise, assim manifestou-se: 
CONSULTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 
SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. 
IMPOSSIBILIDADE. NÃO-MATERIALIZAÇÃO DAS HIPÓTESES 
CONSTITUCIONAIS FRANQUEADORAS. DEFINIÇÃO 
CONSTITUCIONAL DO CARGO DE PROFESSOR. 
Nos termos do § 3o, do art. 105, do Regimento Interno desta Corte 
de Contas, remeter ao Consulente cópia dos Pareceres COG-167/05 
e COG-575/05 e dos Prejulgados ns. 1644 e 1690 (originários dos 
Processos ns. CON-05/00559414 e CON-01048880), que assim 
enunciam: 
"Apenas quando o cargo em comissão contiver natureza técnica e 
existir compatibilidade de horário é que poderá haver acumulação 
remunerada com o cargo de professor (magistério)." 
"A Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XVI, admite no 
máximo, havendo compatibilidade de horário, a acumulação 
remunerada de dois cargos, assim combinados: dois cargos de 
professor; um cargo de professor com outro técnico ou científico; dois 
cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com 
profissões regulamentadas. 
Fere o permissivo Constitucional a acumulação de três cargos, 
exemplificativamente: dois cargos de professor e outro técnico ou 
científico. Compatibilidade de horário e carga horária máxima. 
A carga horária dos cargos acumulados, além de compatíveis, não 
deve ser superior a doze horas diárias ou sessenta horas semanais. 
Cargo técnico ou científico. 
Na aferição quanto ao cargo ser técnico ou científico, despreza-se a 
sua nomenclatura e a forma de investidura, atentando-se para o 
aspecto inerente às suas atribuições, o qual, requerendo para o seu 
desempenho conhecimento específico na área de atuação do 
profissional, assumirá tal status. Cargo técnico de provimento 
comissionado. Compatibilidade horária. 
A inviabilidade de acumulação envolvendo cargo de provimento 
comissionado com caráter técnico ou científico deverá se prender à 
compatibilidade de horário, considerando, sobretudo, se as 
atribuições e responsabilidades do cargo permitem ao seu titular o 
afastamento dos afazeres que lhe são próprios para atuar 
concomitantemente no magistério." (CON - 07/00003363) (Grifou-se) 
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Outrossim, considerando-se que cada cargo público efetivo possui 
uma determinada função a ser desempenhada pelo servidor junto à 
Administração, a chancela de cunho excepcional ditada pelo 
constituinte para a acumulação reflete, por óbvio, autorização para 
desempenho de duas funções com relação aos cargos 
expressamente especificados nas alíneas “a”, “b” e “c”, do artigo 37, 
sob pena da exceção suplantar a própria regra e desvirtuar, por 
conseguinte, basilar noção de Hermenêutica Jurídica, que preleciona 
que as normas excepcionais devem ser interpretadas restritivamente. 
Portanto, vale repisar, entende-se que a acumulação do cargo 
público de professor só pode ser harmonizada com outro cargo de 
professor ou cargo técnico ou científico, assim entendido aquele que 
exige para o seu desempenho formação específica, não podendo 
possuir atribuições de natureza eminentemente burocráticas ou 
repetitivas, o mesmo raciocínio aplicando-se às funções gratificadas, 
por força do inciso XVII do artigo 37, da Constituição da República. 
III. CONCLUSÃO 
Diante das considerações de fato e de direito retro expendidas, em 
especial as regras constitucionais e legais que regem a matéria:  
I. preliminarmente, a SAP manifesta-se pela admissibilidade da 
presente consulta, em vista do cumprimento dos requisitos do artigo 
199 do RITCMGO, sugerindo-se seja o questionamento reformulado, 
em abstrato, nos seguintes termos: 
Servidor ocupante de cargo efetivo de professor estadual, que 
acumula licitamente outro cargo efetivo de professor no Município, 
com compatibilidade de horários, pode exercer uma função de 
confiança dentro da permissividade prevista no inciso XVI, alínea “a”, 
do art. 37 da Constituição Federal? 
II. no mérito, sugere seja respondido ao consulente que: 
É possível servidor ocupante de dois cargos efetivos de professor 
exercer função de confiança em um deles, desde que esta guarde 
pertinência com as atribuições originárias das funções de magistério 
definidas no §2º do art. 67 da Lei Federal nº 9.394/96, sob pena de 
desvirtuamento da permissividade prevista no inciso XVI, alínea “a”, 
do art. 37 da Constituição Federal, observada a compatibilidade de 
horários, e contanto que não labore em regime de dedicação 
exclusiva, assim definido na lei.  
Encaminhem-se os autos ao Ministério Público de Contas para 
continuidade da tramitação. 
Secretaria de Atos de Pessoal, em 06 de dezembro de 2021 [...] 

1.1.5. Manifestação conclusiva do MPC 

9. O Ministério Público de Contas, no Parecer nº 1915/2021, concordou 

com a análise preliminar realizada pela Especializada no sentido de se conhecer 

desta Consulta e, no mérito, concordou com a opinião da Unidade Técnica para 

resposta ao questionamento do Consulente, acrescentando “breve reforço ao 
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entendimento” expressado no referido Certificado. Vejamos os detalhes na transcrição 

que segue: 

[...] Esta Procuradoria de Contas ratifica o posicionamento 
desenvolvido pela Secretaria de Atos de Pessoal no Certificado nº 
4950/2021. Diante da suficiência dos argumentos oferecidos pela 
Especializada, apresenta-se abaixo breve reforço ao entendimento 
ora adotado. 
De início, impende afirmar que o consulente está incluído no rol de 
legitimados para proposição de consultas e que o conteúdo veiculado 
na exordial cumpre os requisitos de admissibilidade exigíveis, de 
sorte que a consulta objeto dos autos está em conformidade com o 
regramento constante do art. 31 da Lei Orgânica desta Corte . 
Ainda, consente o Ministério Público de Contas com a ligeira 
reformulação do questionamento sugerida pela Secretaria de Atos de 
Pessoal, tendo em vista que a nova redação possui o caráter 
abstrato necessário ao conhecimento da questão. 
Quanto ao cerne da consulta colocada sob análise, nota-se que a 
matéria envolve a possibilidade de acumulação de cargos públicos 
relacionados aos servidores do magistério. Especificamente, 
questiona-se a possibilidade de servidor, legítimo ocupante de dois 
cargos de professor, acumular função de confiança existente nos 
quadros do município, uma vez constatada a compatibilidade de 
horários. 
A regra constitucional de não acumulação de cargos e as exceções 
consignadas no texto da Lei Maior foram devidamente expostas 
nestes autos, de forma que a repetição da matéria não se faz 
necessária. Em breves linhas, impende anotar que a acumulação de 
dois cargos remunerados de professor constitui uma das exceções 
toleradas pela Carta Maior, desde que verificada a compatibilidade 
de horários . 
Sobre o assunto, é oportuna a contribuição acadêmica de Rocco 
Nelson e Isabel Cristina Nelson, que comentam a finalidade das 
exceções dirigidas aos ocupantes de cargos de professor: 
Destaca-se a tradição das constituições em contemplar a categoria 
profissional do professor como a primeira exceção a vedação ao 
acúmulo de cargos, tendo em vista a finalidade de fomentar a 
educação no Brasil. Além disso, a permissão de acúmulo de cargo 
de professor com a de técnico tem por fim permitir que o professor 
afira uma remuneração mais digna, face a triste realidade dos parcos 
salários recebidos daqueles que exerce, exclusivamente, a profissão 
da docência; além de permitir que técnicos qualificados da 
administração pública possam contribuir para a educação brasileira, 
trazendo a realidade prática para os bancos acadêmicos . 
Cuida-se, pois, de regra constitucional que tem por finalidade 
impulsionar a carreira da educação no Brasil, motivo que deve ser 
considerado nas ponderações que envolvam os limites da 
possibilidade de acumulação dos cargos em discussão. 
Diante das premissas acima estabelecidas, possível assentar as 
seguintes observações. 
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O questionamento colocado em perspectiva perquire a possibilidade 
de servidor, já ocupante de dois cargos de professor, exercer função 
de confiança na administração pública municipal. 
No ponto, insta anotar que a ocupação de função de confiança por 
servidor que acumula legitimamente dois cargos não representaria a 
criação de um terceiro vínculo funcional com a administração pública. 
Tal compreensão é imprescindível à presente discussão, tendo em 
conta a inexistência de prescrição normativa que permita a tripla 
acumulação . 
Função de confiança corresponde a um acréscimo de atribuições 
dirigidas ao servidor ocupante de cargo efetivo. Necessariamente, o 
novo plexo de responsabilidades assumido pelo agente deve guardar 
relação com as atribuições próprias do cargo ocupado. Segue nesse 
sentido a doutrina ao afirmar: 
(...) podemos definir a função de que trata o texto constitucional 
como sendo um encargo de direção, chefia e assessoramento, 
atribuído a servidor ocupante de cargo efetivo. Ou seja, uma adição 
de atribuições relacionadas com as atividades de direção, chefia e 
assessoramento às atribuições do cargo efetivo.  
Essa característica de adição ou acoplamento às atribuições de 
natureza técnica do cargo efetivo só tem realmente consistência se 
as atribuições do cargo efetivo do servidor mantiverem correlação 
com as atribuições de direção, chefia e assessoramento de unidade 
administrativa cujas competências incluam as atividades próprias do 
cargo efetivo. Não havendo essa estreita correlação entre as 
competências da unidade organizacional, as atribuições do cargo 
efetivo, e as atribuições de direção, chefia e assessoramento, 
estaremos diante de um conjunto de atribuições distintas que 
constituem, de fato, outro cargo. 
A partir das noções extraídas do excerto acima, possível concluir, em 
reforço ao consignado em parágrafos anteriores, que ao assumir 
função de confiança, servidor que acumule dois cargos de professor 
não ocuparia novo cargo, apenas responderia por funções adicionais 
acrescidas ao conjunto de atribuições relativo a um dos cargos 
ocupados. 
Com efeito, a hipótese de acumulação discutida nesta consulta não 
importaria no compromisso de desempenhar um terceiro feixe de 
atribuições complemente estranho ao conjunto de responsabilidades 
já conferidos ao agente. Em concreto, ao servidor incumbiria o 
desempenho das funções ordinárias de um dos cargos de magistério 
e, concomitantemente, as tarefas naturais à função de confiança que 
viria a assumir. A situação em nada se confunde, por exemplo, com 
cenário de acumulação de dois cargos de magistério com um terceiro 
cargo, de natureza comissionada, cenário em que haveria a criação 
inconstitucional de três vínculos com a administração pública. 
Em razão do exposto, a hipótese de acumulação apresentada pelo 
consulente, no entender deste Ministério Público de Contas, não 
ofende as prescrições constitucionais que regem matéria. 
Sobre o assunto, convém invocar o posicionamento da Controladoria 
Geral do Estado de Mato Grosso, em material denominado 
“Perguntas Frequentes e Respostas - Acumulo de Cargos”, editado 
no ano de 2018. Em destaque: 

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


 

 

Página 23 de 31 
      RUA 68 Nº º 727 – CENTRO – FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO  -  www.tcm.go.gov.br    

01400003-22-RESULTADO 

Processo nº 09301/21 
Fls. 

O servidor público ocupante do cargo de professor, exercendo a 
função de coordenador pedagógico pelo município com 40 horas, 
pode assumir como professor pelo Estado?  
A Constituição Federal dispõe que é proibida a acumulação de 
cargos no serviço público, contudo para os professores há exceção à 
regra, sendo permitida acumulação de dois cargos de professor, 
conforme redação da alínea a, do inciso XVI do art. 37. Quanto à 
compatibilidade de horários, o Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso (TCE/MT), por meio da Resolução de Consulta nº 43/2011, 
entende que a duração da jornada diária não deve ser limitada pela 
quantidade de horas trabalhadas, contanto que não prejudiquem a 
qualidade do trabalho desempenhado pelo servidor. Logo, em 
princípio é possível que o servidor trabalhe pelo município com carga 
horária de 40 horas como coordenador pedagógico e assuma 
concomitantemente uma sala de aula pelo Estado, desde que não 
prejudique a regular prestação do serviço nos dois vínculos 
empregatícios e não haja vedação específica quanto ao acúmulo nas 
legislações do município a que esteja vinculado. (…). 
O professor efetivo da rede estadual e municipal pode acumular dois 
cargos perfazendo um total de 60 horas, sendo professor estadual e 
professor coordenador na rede municipal com carga horária de 30 
horas sem dedicação exclusiva?  
Havendo compatibilidade de horários é possível a acumulação de 
dois cargos públicos de professor, ainda que em um desses cargos 
ele esteja ocupando a função de coordenador.  
Os excertos acima reproduzidos, correspondentes às perguntas 1 e 8 
constantes do mencionado material, respondem positivamente à 
possibilidade de desempenho de função de confiança por servidor 
titular de dois cargos de magistério, configurando precedente 
administrativo que robustece o entendimento adotado neste Parecer 
pelo parquet de contas. 
Diante dos fundamentos expostos, o Ministério Público de Contas 
opina pelo conhecimento da consulta, visto que cumpridos os 
requisitos de admissibilidade e, no mérito, ratifica a manifestação da 
Secretaria de Atos de Pessoal, pugnando pelo oferecimento, ao 
consulente, das respostas sugeridas no Certificado nº 4950/2021. 
Ministério Público de Contas, em 14 de dezembro de 2021. 
[...] 

10. É o relatório. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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II – DA FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Preliminares 

2.1.1. Da competência do TCMGO 

11. 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 

12. 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 

13. 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 Ipameri, conforme art. 4º da 

Decisão Normativa nº 10/2020-TCMGO, particularmente do anexo I novo, que 

redistribuiu aos Conselheiros-Substitutos Maurício Oliveira Azevedo e Irany de 

Carvalho Júnior, os municípios que competiam ao Conselheiro-Substituto Vasco 

Jambo, que se aposentou. 

2.1.4. Da admissibilidade da consulta 

14. A Secretaria de Atos de Pessoal e o Ministério Público de Contas 

convergiram quanto à preliminar de conhecimento desta Consulta. 

15. Na mesma esteira de entendimento, convergimos com a opinião da 

Unidade Técnica e do Parquet de Contas em sede de preliminar, conhecendo desta 

Consulta, concluindo que a mesma preenche os requisitos de admissibilidade 

insertos nos artigos 31 e 32 da Lei Orgânica e art. 199 do Regimento Interno deste 

Tribunal de Contas. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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2.2. Do mérito 

2.2.1. Das opiniões técnicas sobre a resposta ao primeiro questionamento desta 

Consulta 

16. QUESTÃO: "Servidor ocupante de cargo efetivo de Professor estadual 

e que acumula licitamente outro cargo de Professor no município, com 

compatibilidade de horários, dentro da permissividade prevista no inc. XVI, al. "a", 

art. 37 da Constituição Federal, pode exercer uma função de Confiança (FGM 5) de 

servidor efetivo?" 

a) Parecer jurídico do Consulente 

17. O parecerista da Autoridade Consulente manifestou-se “no sentido de 

que se há servidores ocupando mais de dois cargos públicos, independente da esfera, 

sendo um de professor e outro que não possua definição técnica, conforme exposto neste 

parecer, deverá optar por apenas um deles”. 

18. Referido parecerista foi contraditado pelo Secretário Municipal de 

Planejamento e Gestão ao Parecer Jurídico que instruiu este feito, concluindo por 

recomendar “ao prefeito municipal que desconsidere o parecer flagrantemente frágil e 

mantenha a servidora na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, nomeando a 

mesma para a função de confiança de diretora de projetos (função do quadro organizacional 

da SEPLAG) FGM - 5, conforme lei municipal”. 

19. Este fato processual é atípico e inusitado para este Relator, até por não 

ter registros antecedentes neste Tribunal de Contas. Porém, não compete a este 

Relator a resolução da controvérsia entre o Advogado Parecerista e o Secretário 

Municipal de Planejamento e Gestão, essa tarefa é de competência do Prefeito de 

Ipameri. 

20. As redações do Parecerista e do Secretário Municipal de Planejamento 

e Gestão nos remetem a existência de um caso concreto, apesar de não citarem o 

nome da Professora. Todavia, o caso será tratado em abstrato, conforme 

regramento inserto no § 3º do art. 31 da Lei nº 15958/2007 (Lei Orgânica do Tribunal 

de Contas - LOTCMGO) que assevera que a resposta à consulta possui caráter 

normativo e constitui prejulgamento da tese: 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Art. 31 [...] 
§ 3º A resposta à consulta a que se refere este artigo tem caráter normativo e constitui 
prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto. 

b) Posição da Secretaria de Atos de Pessoal - SAP 

21. A Secretaria de Atos de Pessoal, mediante o Certificado nº 4906/21, 

concluiu pela possibilidade de um “servidor ocupante de dois cargos efetivos de professor 

exercer função de confiança em um deles, desde que esta guarde pertinência com as 

atribuições originárias das funções de magistério definidas no §2º do art. 67 da Lei Federal 

nº 9.394/96, sob pena de desvirtuamento da permissividade prevista no inciso XVI, alínea 

“a”, do art. 37 da Constituição Federal, observada a compatibilidade de horários, e contanto 

que não labore em regime de dedicação exclusiva, assim definido na lei”. 

c) Posição do Ministério Público de Contas (MPC) 

22. O Ministério Público de Contas corroborou a opinião expressa pela 

Secretaria de Atos de Pessoal. 

d) Conclusão do Relator 

23. Esta Consulta guarda uma particularidade intrigante, que apesar da 

análise ser realizada em tese, não pode ser deixada fora do exame, até para 

podermos orientar o Consulente, qual seja, o fato de a Professora exercer uma 

função de confiança (FGM 5) de Diretor de Projeto na Secretário Municipal de 

Planejamento e Gestão, nos remetendo a indagação se estaria enquadrada nas 

previsões ditada pelo §2º do art. 67 da Lei Federal nº 9.394/1996 (estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional), mencionado na conclusão do Certificado 

emitido pela Secretaria de Atos de pessoal.  

24. Vejamos o texto inserto no referido §2º do art. 67 da Lei Federal nº 

9.394/1996: 

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais 
da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos 
planos de carreira do magistério público: [...] 
§ 2º  Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8o do art. 201 da 
Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as 
exercidas por professores e especialistas em educação no 
desempenho de atividades educativas, quando exercidas em 
estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e 
modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção 
de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento 
pedagógico. (Incluído pela Lei nº 11.301, de 2006) (destaque nosso) 

http://www.tcm.go.gov.br/
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25. O § 5º do art. 402 e o § 8o do art. 2013 da Constituição Federal citados 

no §2º do art. 67 da Lei Federal nº 9.394/1996 referem-se ao regime próprio de 

previdência social e à redução em 5 (cinco) anos de idade aos profissionais que 

comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação 

infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo 

ente federativo. 

26. Mas, o que nos interessa neste caso é o conceito trazido pela Lei 

Federal nº 9.394/1996 quanto às “funções de magistério as exercidas por 

professores”. 

27. Aludido conceito reforça nosso entendimento de que a função de 

confiança (FGM 5) de Diretor de Projeto na Secretário Municipal de Planejamento e 

Gestão não está inserida no rol “funções de magistério” a serem exercidas por 

professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, 

pois não será exercida “em estabelecimento de educação básica em seus diversos 

níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de 

unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”. 

28. A divergência entre o conceito legal de “funções de magistério” e o 

exercício da função de confiança (FGM 5) de Diretor de Projeto na Secretário 

Municipal de Planejamento e Gestão certamente trará prejuízos à Professora no 

momento de sua aposentadoria, uma vez que terá dificuldades para conseguir o 

redutor de cinco anos em sua idade por estar em desvio de função. 

29. O senhor Jânio Pacheco, Prefeito Municipal de Ipameri assegura por 

meio do Ofício G.P nº: 1389/2021 que “o servidor continuaria a exercer o cargo de 

Professor estadual e a Função Comissionada de Diretor de Projeto, com 

compatibilidade de horários, não mais exercendo as funções do cargo Professor 

                                                           
2 Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 
respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) [...] 
§ 5º Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no 
inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado 
em lei complementar do respectivo ente federativo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 
3 Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 
2019) [...] 
§ 8º O requisito de idade a que se refere o inciso I do § 7º será reduzido em 5 (cinco) anos, para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das 
funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
103, de 2019) 

http://www.tcm.go.gov.br/
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municipal, sendo remunerado pelo vencimento e vantagens pessoais do seu cargo 

de Professor municipal, acrescido da Gratificação atinente à Função de Confiança 

(FGM 5)”. Logo, não haveria incompatibilidade de horários e acúmulos indevidos de 

cargos. Contudo, o Prefeito Municipal de Ipameri não elucida se esclareceu para a 

Professora acerca de eventual prejuízo por ocasião de sua aposentadoria. 

30. Este Relator entende que a Administração deve ser alertada no sentido 

de que realize um melhor planejamento em relação à concessão de funções de 

confianças aos Professores para que não pairem quaisquer dúvidas e não incorra 

em desvios de funções, advertindo-se que, caso a função de confiança não guarde 

pertinência com as atribuições do magistério, não poderá ser acumulada com outro 

cargo público e esse tempo não poderá ser utilizado para fins de aposentadoria 

especial de professor, a que se refere o art. 40, §5º da Constituição Federal. 

31. Assim, convergirmos com o posicionamento adotado pela Secretaria de 

Atos de Pessoal, corroborado pelo Ministério Público de Contas, com o acréscimo, 

conforme fundamentação ora expressa, de emissão de alerta ao Consulente, para 

que não pairem quaisquer dúvidas e não incorra em desvios de funções. 

III – DA PROPOSTA 

32. 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. CONHECER desta Consulta, uma vez que preenche o requisito de 

admissibilidade insertos nos artigos 31 e 32 da Lei Estadual nº 15.958/2007 (Lei 

Orgânica deste Tribunal de Contas) c/c art. 199 do RITCM, deste Tribunal de 

Contas; 

II. RESPONDER AO CONSULENTE: 

 QUESTÃO: "Servidor ocupante de cargo efetivo de Professor estadual 

e que acumula licitamente outro cargo de Professor no município, com 

compatibilidade de horários, dentro da permissividade prevista no inc. XVI, al. "a", 

http://www.tcm.go.gov.br/
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art. 37 da Constituição Federal, pode exercer uma função de Confiança (FGM 5) de 

servidor efetivo?" 

 RESPOSTA: É possível servidor ocupante de dois cargos efetivos de 

professor exercer função de confiança em um deles, desde que esta guarde 

pertinência com as atribuições originárias das funções de magistério definidas no §2º 

do art. 67 da Lei Federal nº 9.394/96, sob pena de desvirtuamento da permissividade 

prevista no inciso XVI, alínea “a”, do art. 37 da Constituição Federal, observada a 

compatibilidade de horários, e contanto que não labore em regime de dedicação 

exclusiva, assim definido na lei. 

 III - ALERTAR a Administração que realize um melhor planejamento 

em relação à concessão de funções de confianças aos Professores para que não 

pairem quaisquer dúvidas e não incorra em desvios de funções, advertindo-se que, 

caso a função de confiança não guarde pertinência com as atribuições do 

magistério, não poderá ser acumulada com outro cargo público e esse tempo não 

poderá ser utilizado para fins de aposentadoria especial de professor, a que se 

refere o art. 40, §5º da Constituição Federal. 

33. É a proposta. 

 Gabinete do Conselheiro Substituto Irany Júnior, 27 de janeiro de 2022. 

Irany de Carvalho Júnior 
Conselheiro Substituto 

Relator 
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