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1 RELATÓRIO 

Os autos tratam de Consulta formulada pelo Prefeito do Município de 

Oeiras – PI (pasta 02), JOSÉ RAIMUNDO DE SÁ LOPES, que solicitou a esta Corte 

de Contas manifestação acerca dos seguintes pontos: 

1. Pode o Município, por meio de lei municipal, aumentar a jornada de 
trabalho de cargos públicos que foram criados e providos para cumprirem 
jornada de trabalho de apenas 20 (vinte) horas semanais? 

2. Pode o Município, por meio de lei municipal, aumentar a jornada de 
trabalho de cargos públicos que foram criados e providos para cumprirem 
jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas semanais? 

3. Neste caso, é direito do servidor efetivo que teve sua jornada de trabalho 
aumentada ter sua remuneração acrescida na mesma proporção? 

4. Pode o Município, mediante lei específica, realizar 
enquadramento/conversão, de 02 (dois) cargos, sendo um de 20 (vinte) 
horas semanais e outro de 25 (vinte e cinco) horas semanais para 01 (um) 
cargo de 40 (quarenta) horas semanais, mantendo assim, 01 (um) cargo 
efetivo com jornada integral? 

Em sede de juízo de admissibilidade (pasta 03), constatou-se que o pleito 

preenchia os requisitos necessários para que fosse admitido como Consulta, nos 

termos do art. 201 do Regimento Interno, uma vez que o consulente possui 

legitimidade e acostou as peças de instrução exigidas. 

O presente processo foi então encaminhado à Comissão de Regimento e 

Jurisprudência, conforme o que dispõe o art. 328 do RITCE/PI, que constatou a 

existência de prejulgados ou decisões reiteradas sobre a matéria questionada. 

Segundo a referida Comissão (pasta 04), o Plenário desta Corte de Contas 

tratou de matéria semelhante no Processo TC/ 019998/2015, tendo decidido em seu 
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Acórdão n° 419-A/2016: 

a) pela possibilidade de o Poder Executivo aumentar, por meio de Lei 
Municipal, horas semanais, a jornada de trabalho de cargos públicos 
que foram criados e providos para cumprirem um período laboral 
inferior, contanto que a Lei Municipal observe o que reza o art. 169, § 
1º da CF/88, bem como o art. 21 e incisos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, em especial a prévia dotação orçamentária 
e autorização específica na LDO, sob pena de ser considerada 
inconstitucional;  

b) que sejam adequados os vencimentos dos servidores de maneira 
proporcional ao aumento da jornada de trabalho, tendo em vista a 
vedação da irredutibilidade salarial, assegurada pelo art. 37, XV da 
CF/88; 

c) que a aposentadoria siga os ditames constitucionais e legais, 
conforme art. 40, §§ 3º e 17º da CF/88 e Leis 8.212/91 e 
10.887/2004. Quando da emissão do seu voto, o Cons. Substituto 
Alisson Felipe de Araújo ressaltou a necessidade da observância do 
art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no cumprimento das 
providências aqui elencadas.

1
 

Posteriormente, os autos do processo em discussão foram encaminhados 

para a Diretoria de Fiscalização de Atos de Pessoal, que apresentou relatório (peça 

07) se manifestando sobre as questões levantadas na presente Consulta. 

No que tange aos questionamentos apresentados, a mencionada Divisão 

Técnica concluiu: 

1. que os questionamentos elencados nos itens 1,2 e 3 da Introdução 
guardam semelhança com aqueles respondidos na Consulta 
referenciada. Também foi constatado que a citada decisão colegiada 
se encontra em conformidade com a atual jurisprudência do STF e do 
STJ. Por essa razão, faz-se necessário reiterar o posicionamento 
deste Tribunal de Contas (Acórdão n°419 – A/2016) em relação aos 
itens mencionados acima, tendo em vista que não há direito adquirido 
a determinado regime jurídico. Logo os entes federados podem 
estabelecer, por meio de lei, um aumento da jornada de trabalho para 
seus servidores públicos estatutários desde que haja a elevação 
proporcional da respectiva remuneração, em obediência ao princípio 
da irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, CF/88) ; 

2. Em relação ao quarto questionamento formulado pelo consulente 
(possibilidade do Município, mediante lei específica, realizar 
enquadramento/conversão, de 02 cargos, sendo um de 20 horas 
semanais e outro de 25 horas semanais para 1 cargo de 40 horas 
semanais), a citada Divisão entendeu que tal medida viola o a súmula 
vinculante n° 43 

2
 e o art. 37, inciso II da CF/88

3
. Por essa razão, tal 

                                                 
1
 Processo TC/019998/2015. 

2
 Súmula Vinculante n° 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 qual 
anteriormente investido. 
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questionamento foi considerado improcedente. 

Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 

Contas, que por meio do Parecer n°2017RC0010 (pasta 08), opinou: 

1. Quanto aos três primeiros requisitos, em concordância total com a Divisão 

Técnica, pela reiteração do entendimento exarado no Acórdão n° 419 – 

A/2016, tendo em vista que a citada decisão se encontra em conformidade 

com a jurisprudência do STJ e do STF. 

2. No que diz respeito ao quarto requisito, o MPC divergiu do entendimento 

da Divisão Técnica deste Tribunal, tendo se manifestado pela 

possibilidade de conversão dos cargos, uma vez que a transformação 

destes não implica em alteração do título e das atribuições do cargo, não 

configurando novo provimento. Além do mais, o provimento anterior de 

ambos os cargos ocorreu por meio de concurso público. Portanto, 

manifestou-se pela procedência do referido questionamento, desde que a 

alteração legal não seja prejudicial aos docentes e que sejam respeitadas 

as normas constitucionais, assim como a irredutibilidade de vencimentos 

(art. 37, XV da CF). 

Diante do exposto, manifesto-me: 

1. em relação aos três primeiros questionamentos apresentados pela 

consulta, em conformidade com a Divisão Técnica e com o MPC, pela 

procedência dos referidos pontos, tendo em vista que já possui Acórdão 

nesta Corte de Contas que trata dessa matéria. Além do mais, a 

jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o servidor público não 

possui direito adquirido a manutenção de regime jurídico, pois se trata de 

contrato de direito público, estipulado de forma unilateral pelo Estado; 

2. no que se refere ao quarto questionamento apresentado, voto, em  

concordância com o parecer ministerial, pela procedência do mesmo, 

desde que a referida alteração legal não seja prejudicial aos servidores e 

que sejam respeitadas as normas constitucionais, assim como a 

irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV da CF/88). 

                                                                                                                                               
3
 Art. 37, inciso II, da CF/88: A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração 
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É o relatório. 

2 VOTO 

Diante de todo o exposto, voto, em conformidade com o parecer 

ministerial, pela procedência de todos os questionamentos apresentados na 

consulta em tela, desde que a citada alteração legal respeite as normas 

constitucionais (assim como a irredutibilidade dos vencimentos) e não seja 

prejudicial aos servidores públicos.  

 

Teresina, 01 de fevereiro de 2018. 

 

(assinado digitalmente) 
Cons. ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA 

Relator  
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