
 

Acórdão 00553/2019-1 – PLENÁRIO 

 

Processo:         02617/2019-3 

Classificação:  Ato Normativo - Projeto de Enunciado de Súmula Jurisprudência 

Relator:             Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha 

Interessado:     Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 

 

APROVAR SÚMULA: A AUSÊNCIA DO REGISTRO 

DE ADMISSÃO DE SERVIDOR, DECORRENTE DE 

COMPROVADA APROVAÇÃO EM CONCURSO 

PÚBLICO REALIZADO EM PERÍODO ANTERIOR À 

VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO TC N. 186/2003, AINDA 

QUE NÃO REMETIDO, À ÉPOCA PRÓPRIA, OS 

DOCUMENTOS DOS ATOS ADMISSIONAIS A ESTE 

TRIBUNAL, NÃO INDUZEM À ANULAÇÃO DO 

RESPECTIVO ATO E NEM INIBE POSTERIOR 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA OU PENSÃO 

DELE ADVINDA, QUANDO COMPROVADO 

DOCUMENTALMENTE O EXERCÍCIO DO SERVIDOR 

NO ÓRGÃO DE ORIGEM, HAJA VISTA A 

PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA SEGURANÇA   JURÍDICA,   

RESTANDO- SE  PRESUMIDA   A BOA-FÉ   DO  

BENEFICIÁRIO – ARQUIVAR. 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA: 

 

RELATÓRIO 

Tratam os presentes autos de Projeto de Enunciado de Súmula de Jurisprudência, 

originado no Núcleo de Jurisprudência e Súmula deste Tribunal, que confeccionou o 

respectivo Estudo Técnico de Jurisprudência.  
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A proposta de enunciado veiculado no estudo é a seguinte: 

A ausência do registro de admissão de servidor, decorrente de 

aprovação em concurso público realizado em período anterior à 

vigência da Resolução TC n. 186/2003, não induz à anulação do 

respectivo ato e nem inibe posterior concessão de aposentadoria ou 

pensão dele advinda, quando comprovado documentalmente o 

exercício do servidor no órgão de origem, haja vista a preservação dos 

princípios da razoabilidade e da segurança jurídica, restando-se 

presumida a boa-fé do beneficiário.  

Após recebimento do estudo em questão, o Gabinete da Presidência, por meio do 

Despacho 11179/2019-4, encaminhou os autos à Secretaria Geral das Sessões, para 

sorteio de relatoria. 

Conforme Certidão de Informação 00035/2019-6, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário, 

ocorrida em 19/03/2019, coube-nos a relatoria do presente projeto de enunciado de 

súmula. Ato contínuo, os autos nos foram encaminhados.    

Por meio da Decisão 00552/2019-3, o Plenário deste Tribunal, acompanhando Voto de 

minha autoria, reconheceu a admissibilidade do presente e ratificou as decisões em 

sede de Câmara que fundamentaram a proposta inicial de súmula, a saber: DECISÃO 

TC-4291/2015 - Primeira Câmara (Processo TC-3490/2014); DECISÃO TC-0444/2016- 

Primeira Câmara (Processo TC-2826/2015); DECISÃO TC-1668/2016-Primeira Câmara 

(Processo TC-2451/2013); DECISÃO TC-2231/2016 - Primeira Câmara (Processo TC-

3604/2013); DECISÃO TC-4034/2016-Primeira Câmara (Processo TC-2145/2015); 

DECISÃO TC-0016/2017-Primeira Câmara (Processo TC-2146/2015).  

Ato contínuo, o Núcleo de Jurisprudência e Súmula procedeu ao Estudo Técnico 

Subsidiário à Súmula 00001/2019-7, no qual informa que não foi identificada alteração 

de entendimento deste Tribunal em relação ao tema, opinando pela ratificação e 

sugerindo a aprovação do enunciado, tal qual originalmente redigido.   

Conforme Despacho 16745/2019-1, que consta dos autos, remeti aos membros desta 

Corte e ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas comunicação interna, nos 
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termos do que dispõe o art. 447, § 8º do RITCEES, a fim de propiciar eventuais 

sugestões quanto ao projeto.  

Respeitado o prazo regimental de 15 (quinze) dias, por meio da Minuta de documento 

00133/2019-1, o Exmo. Sr. Conselheiro Domingos Augusto Taufner encaminhou 

sugestão de adendo na redação do enunciado sumular.     

É o breve relatório.  

FUNDAMENTAÇÃO 

Considerando os termos do art. 447, § 9º do RITCEES, que dispõe que em relação ao 

projeto de súmula de jurisprudência, o Relator elaborará proposta de voto, que deverá 

necessariamente conter a exposição de motivos pelos quais incorpora ou rejeita 

eventuais emendas apresentadas, passamos a fundamentar. 

O ordenamento jurídico brasileiro encontra-se filiado ao civil law, também conhecido 

como sistema romanístico. Tal sistema, em contraposição ao common law, tem como 

fonte de direito primordial a lei. Não obstante, o que se verifica no Brasil, nos últimos 

anos, é o fato de os Tribunais, e mesmo os legisladores, estarem dando cada vez mais 

importância à jurisprudência. Essa realidade culminou, em 2015, no Novo Código de 

Processo Civil - NCPC, que em seu artigo 926, traz aos tribunais do Poder Judiciário o 

dever de uniformizarem sua jurisprudência, bem como mantê-la estável, íntegra e 

coerente. Acerca dos enunciados de súmula, assim dispõe o NCPC: 

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la 

estável, íntegra e coerente. 

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no 

regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula 

correspondentes a sua jurisprudência dominante. 

  

Arruda Alvim, acerca da importância dada pelo NCPC ao chamado “direito 

jurisprudencial”, assim se pronuncia: 
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“De todas as modificações trazidas pelo CPC/2015, talvez a mais 

significativa e com maior impacto no cotidiano forense seja a aposta 

feita no chamado direito jurisprudencial. O comportamento reiterado 

das cortes superiores e seus entendimentos consolidados ganham 

importância, na medida em que passam a servir como um norte ao 

restante do Poder Judiciário. Seja para aplicar uma tese firmada, seja 

para negar sua aplicação, os juízes deverão, no CPC/2015, cumprir o 

dever de observar o direito jurisprudencial, não podendo dele se 

distanciarem injustificadamente1”.  

Com muita perspicácia, o professor Elpídio Donizetti nota a presença de um novo 

Direito Processual pátrio, relacionando os precedentes como instrumentos capazes de 

conferir efetividade a alguns princípios constitucionais, como segurança jurídica, 

isonomia e motivação das decisões judiciais. In verbis: 

“Há alguns anos o Brasil vem anunciando um novo Direito Processual, 

que coloca em destaque a atuação paradigmática dos órgãos 

jurisdicionais, notadamente dos tribunais superiores. 

(...) 

Como se pode perceber, a gradativa ênfase ao caráter paradigmático 

das decisões dos tribunais superiores nos dá a noção da importância 

do tema, sobretudo quando pensamos nos precedentes como 

instrumentos que podem conferir efetividade aos princípios elencados 

no texto constitucional, como o da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI), 

da isonomia (art. 5º, caput) e da motivação das decisões judiciais (art. 

93, IX)2”.  

Considerando que o art. 15 do NCPC demonstra a intenção de entronizar o novel 

código como um repositório de normas a serem aplicada de forma supletiva e 

subsidiária a outros processos, mesmo que fora do âmbito do Poder Judiciário, é 

preciso que as Cortes de Contas também estejam atentas ao dever de uniformizarem 

                                                 
1 Manual de direito processual civil: Teoria Geral do Processo, Processo de Conhecimento, Recursos, Precedentes / Arruda Alvim. 
–18. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.  
2 Curso Didatico de Direito Processual Civil / Elpídio Donizetti. – 22. ed. – São Paulo: Atlas, 2019. 
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sua jurisprudência. Nesse sentido, cabe o destaque que a Resolução TC 261, de 4 de 

junho de 2013, também demonstra cuidado em relação ao tema, tendo dedicado um de 

seus títulos à Jurisprudência (Título X), ali inserindo um capítulo à Súmula de 

Jurisprudência (Capítulo II).   

Posto isso, é preciso o enfrentamento dos termos regimentais. 

O caput do artigo 446 expressa que a súmula de jurisprudência constituir-se-á de 

princípios ou enunciados, resumindo testes, soluções, precedentes e entendimentos 

adotados reiteradamente pelo Plenário ou pelas Câmaras. Dos seus § § 1º e 2º, 

verifica-se a necessidade de cinco decisões do Plenário, ou de Câmara, desde que 

ratificadas pelo Plenário.  

Dessarte, nota-se que tal requisito foi cumprido, considerando que as decisões 

utilizadas para embasar a sugestão de súmula, todas de Câmara, foram ratificadas 

pelo Plenário desta Corte, de forma unânime, conforme atesta Decisão 00552/2019-3. 

Quanto à redação da proposta de Súmula, inicialmente, esse foi seu enunciado:      

A ausência do registro de admissão de servidor, decorrente de 

aprovação em concurso público realizado em período anterior à 

vigência da Resolução TC n. 186/2003, não induz à anulação do 

respectivo ato e nem inibe posterior concessão de aposentadoria ou 

pensão dele advinda, quando comprovado documentalmente o 

exercício do servidor no órgão de origem, haja vista a preservação dos 

princípios da razoabilidade e da segurança jurídica, restando-se 

presumida a boa-fé do beneficiário.  

O enunciado em questão, que, frise-se, encontra respaldo nas decisões acima 

mencionadas e que foram ratificadas pelo Plenário desta Corte, expressa que a 

concessão de aposentadoria ou pensão não se encontra obstaculizada pelo fato de 

não ter se dado o registro de admissão do respectivo servidor, não induzindo a 

anulação do ato, desde que, obviamente, a admissão seja decorrente de aprovação em 

concurso público, e que essa aprovação tenha se dada em período que antecede a 

vigência da Resolução TC n. 186/2003, ato normativo esse que disciplinou, até o ano 

de 2014, a remessa e apreciação de processos de pessoal enviados ao TCEES.   
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A preocupação em deixar clara a necessidade de se comprovar a aprovação em 

concurso público motivou o Exmo. Sr. Conselheiro Domingos Augusto Taufner a propor 

adendo na redação da proposta de enunciado, acrescentando antes da expressão 

“aprovação em concurso público”, o termo “comprovada”, e ainda acrescentando que a 

possibilidade da concessão se daria mesmo que não remetido, à época própria, os 

documentos dos atos admissionais a este Tribunal. In verbis: 

A ausência do registro de admissão de servidor, decorrente de 

comprovada aprovação em concurso público realizado em período 

anterior à vigência da Resolução TC n. 186/2003, ainda que não 

remetido, à época própria, os documentos dos atos admissionais 

a este tribunal, não induzem à anulação do respectivo ato e nem inibe 

posterior concessão de aposentadoria ou pensão dele advinda, quando 

comprovado documentalmente o exercício do servidor no órgão de 

origem, haja vista a preservação dos princípios da razoabilidade e da 

segurança   jurídica,   restando- e  presumida   a boa-fé   do  

beneficiário3. 

  

A sugestão aperfeiçoa a redação, tornando mais clara a necessidade de se comprovar 

a aprovação em concurso público, estando consentânea com o art. 37, inciso II da 

Constituição Federal, que exige a prévia aprovação em concurso para a posterior 

investidura em cargo ou emprego público. Quanto ao adendo “ainda que não remetido, 

à época própria, os documentos dos atos admissionais a este tribunal”, vê-se que tal 

redação melhor detalha a hipótese do não registro prévio de admissão, que, inclusive, 

pode-se dar mesmo que não desencadeados pela Administração Pública, na época 

própria, os trâmites quanto a esse registro. 

Anuímos à sugestão, in totum, pelos fundamentos acima.  

 

DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com base na competência prevista no art. 29, V da Resolução TC 

261/2013 - Regimento Interno do TCEES, e  acolhendo sugestão de adendo à redação 

                                                 
3 Em negrito e sublinhados constam os acréscimos.  
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do enunciado apresentada pelo Exmo. Sr. Conselheiro Domingos Augusto Taufner, 

apresento ao Plenário a seguinte deliberação que ora submeto à sua consideração. 

Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha 

Conselheiro Relator 

1. ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões 

expostas, pelo Relator, e acolhendo sugestão do Exmo. Sr. Conselheiro Domingos 

Augusto Taufner, em: 

1.1 APROVAR a SÚMULA com o seguinte ENUNCIADO: 

A ausência do registro de admissão de servidor, decorrente de 

comprovada aprovação em concurso público realizado em período 

anterior à vigência da Resolução TC n. 186/2003, ainda que não 

remetido, à época própria, os documentos dos atos admissionais 

a este tribunal, não induzem à anulação do respectivo ato e nem 

inibe posterior concessão de aposentadoria ou pensão dele 

advinda, quando comprovado documentalmente o exercício do 

servidor no órgão de origem, haja vista a preservação dos 

princípios da razoabilidade e da segurança   jurídica,   restando-

se  presumida   a boa-fé   do  beneficiário. 

1.2 À Secretaria Geral das Sessões - SGS para os impulsos processuais pertinentes. 

1.3 Após, arquive-se. 

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 07/05/2019 – 13ª Sessão Ordinária do Plenário. 

4. Especificação do quórum:  
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4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da 

Cunha (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias 

Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo. 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO  

Presidente  

CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA  

Relator 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN  

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO 

Fui presente: 

LUCIANO VIEIRA 

Procurador-geral do Ministério Público de Contas 

LUCIRLENE SANTOS RIBAS 

Secretária-adjunta das sessões  
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