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CONSELHEIRO EDUARDO CARONE COSTA:

I - RELATÓRIO

Trata-se de CONSULTA formulada pelo Coronel PM Márcio Martins Sant'Ana, Comandante Geral de Polícia

Militar de Minas Gerais, na qual solicita a emissão de um parecer "no sentido de verificar qual é o posicionamento



dessa renomada Corte acerca da legalidade de um profissional da área de saúde, que esteja acumulando dois cargos
públicos amparado por decisão do Supremo Tribunal Federal, exercer as funções de Ordenador de Despesas.

Nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais existem os cargos de oficiais do QOS (Quadro de Oficiais de
Saúde) cuja carreira inicia-se no posto de 2º Tenente podendo ir até o posto de Coronel. Citados profissionais
podem vir a comandar Unidades de nossa Instituição como o Hospital da Polícia Militar, Centro Odontológico e no
mister dessas atividades exercem a função de Ordenadores de Despesas.

Em determinadas situações alguns profissionais que integram esses quadros enquadram-se no contido no artigo 37,
inciso XVI, alínea c, da Constituição Federal, sendo reconhecido pelo Pretório Excelso que podem acumular dois
cargos públicos.

Art. 37. A administração pública direita 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:

I - ...

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

Este Comando entende que inexiste ilegalidade no fato do oficial militar da área de saúde que esteja acumulando

cargo público exercer as funções de Ordenador de Despesas pelo fato das autorizações serem ancoradas em
decisões judiciais.

Diante dessa situação este Comando gostaria de saber o posicionamento dessa Corte de Contas, acerca da

legalidade desses militares que estão exercendo dois cargos públicos por decisão judicial de serem Ordenadores de

Despesas."

Em conformidade com o art. 213, inciso I, da Resolução TC 12/2008 (Regimento Interno) com redação dada pelo

art. 2º da Resolução 01/2011, a Coordenadoria e Comissão de Jurisprudência e Súmula se manifestou, às fls.
06/08, informando que:

"Nas pesquisas realizadas no banco de dados de Consultas respondidas, nos registros constantes nos Informativos

de Jurisprudência TCE/MG e nos Enunciados de Súmula deste Tribunal não foram identificadas deliberações

enfrentando questionamento nos termos ora suscitados pelo consulente.

No entanto, cumpre destacar que esta Corte de Contas já se posicionou no sentido de que é vedada a acumulação

de cargos, empregos e funções públicas, nos termos do art. 37, inciso XVI da CR/88, exceto se a espécie se
enquadrar nas hipóteses de acumulação remunerada preceituadas nas alíneas a, b e c do referido inciso. Nesse viés,

citam-se as Consultas n. 796.542 (05/08/2009), 778.093 (01/07/2009), 638.213 (14/04/2004) e 680.804
(20/08/2003).

No que tange, especificamente, à acumulação de cargos privativos de profissionais de saúde, verificou-se que este
Tribunal, ao ser questionado acerca da possibilidade de um servidor público estadual, ocupante de cargo efetivo de

médico, exercer, cumulativamente, o cargo de diretor municipal de saúde, deliberou, com espeque no artigo 37,

inciso XVI alínea c da CR/88, que a 'legalidade das acumulações de cargo efetivo de médico com o de
secretário ou diretor municipal de saúde só será possível se este cargo político for, por lei, privativo de

profissional de saúde', nos termos da Consulta n. 701.702 (14/12/2005).

Quanto à função de ordenador de despesas, a cargo da 'autoridade competente para contrair obrigações em

nome da pessoa jurídica de direito público' (Consulta n. 742.250, sessão de 10/09/2008), releva destacar o
conceito estabelecido no § 1º do art. 80 do Decreto-lei nº 200, de 25/02/1967, in verbis:

Art. 80. Os órgãos de contabilidade inscreverão como responsável todo o ordenador da despesa, o qual só
poderá ser exonerado de sua responsabilidade após julgadas regulares suas contas pelo Tribunal de Contas.

§ 1º Ordenador de despesas é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho,
autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União ou pela qual esta responda.

Colaciona-se, acerca da ordenação de despesas, excerto da Consulta n. 724.177, relatada pelo Exmo. Conselheiro

Simão Pedro, na sessão de 22/08/2007, aprovada por unanimidade, cujo tema central diz respeito à delegação

administrativa para a prática de atos de ordenação de despesas:



administrativa para a prática de atos de ordenação de despesas:

No mérito, adoto o parecer da Auditoria, emitido às fls. 6/9 pelo Dr. Licurgo Mourão, a saber:

'A questão versada na consulta refere-se ao instituto da delegação administrativa. Para melhor compreensão do

assunto, faz-se necessário adentrar na doutrina do renomado José dos Santos Carvalho Filho, donde extrai-se a
seguinte lição:

'Em algumas circunstâncias, pode a norma autorizar que um agente transfira a outro, normalmente de plano
hierárquico inferior, funções que originalmente lhe são atribuídas. É o fenômeno da delegação de

competência. Para que ocorra é mister que haja norma expressa autorizadora, normalmente de lei. Na esfera

federal, dispõe o art. 12 do Decreto-Lei nº 200, de 25/12/1967 (o estatuto da reforma administrativa
federal), que é possível a prática da delegação de competência, mas seu parágrafo único ressalva que 'o ato

de delegação indicará com precisão a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto
de delegação'.

(...)

Observa-se, todavia, que o ato de delegação não retira a competência da autoridade delegante, que

continua competente cumulativamente com a autoridade delegada, conforme bem assinala Marcelo Caetano.

Se o delegante atrair para sua esfera decisória a prática de ato objeto de delegação, dar-se-á o fenômeno
inverso, ou seja, a avocação, sem dúvida um meio de evitar decisões concorrentes e eventualmente

contraditórias.

(...)

Para evitar distorção no sistema regular dos atos administrativos, é preciso não perder de vista que tanto a
delegação como a avocação devem ser consideradas como figuras excepcionais, só justificáveis ante os

pressupostos que a lei estabelecer. Na verdade, é inegável reconhecer que ambas subtraem de agente
administrativos funções normais que lhes foram atribuídas. Por esse motivo, é inválida qualquer delegação ou

avocação que, de alguma forma ou por via oblíqua, objetive a supressão das atribuições do círculo de

competência dos administradores públicos.'

(...)

Assim, tem-se que a ordenação de despesa pode ser objeto de delegação de competência, desde que haja

expressa autorização legal."

Apesar de não ter sido localizada qualquer deliberação nos termos ora suscitados pelo consulente, no banco de

dados de Consultas respondidas e nos Informativos de Jurisprudência TCE/MG, verificou-se que esta Casa já se

posicionou sobre a seguinte questão pertinente à indagação formulada:

a) É vedada a acumulação de cargos, empregos e funções públicas, nos termos do art. 37, inciso XVI da

CF/88, exceto se a espécie se enquadrar nas hipóteses de acumulação preceituadas nas alíneas a, b e c do
referido inciso. Consultas n. 796.542 (05/08/2009), 778.093 (01/07/2009), 638.213 (14/04/2004) e
680.804 (20/08/2003)."

É o relatório.

II - PRELIMINAR

Preliminarmente, voto pelo conhecimento da presente Consulta, posto que preenchidos os requisitos para a sua
admissibilidade consoante o art. 212, do diploma regimental.

CONSELHEIRO SUBSTITUTO LICURGO MOURÃO:

Voto de acordo com o Conselheiro Relator.

CONSELHEIRO MAURI TORRES:

Voto de acordo com o Conselheiro Relator.

CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO HAMILTON COELHO:

Conheço da consulta.

CONSELHEIRO PRESIDENTE WANDERLEY ÁVILA:

Esta Presidência também toma conhecimento da consulta.



Esta Presidência também toma conhecimento da consulta.

ACOLHIDA A PRELIMINAR, POR UNANIMIDADE.

CONSELHEIRO EDUARDO CARONE COSTA:

III - MÉRITO

No mérito, respondo, em tese, ao questionamento apresentado, registrando, em primeiro lugar, o conceito legal de
ordenador de despesas expresso no art. 80, § 1º, do Decreto- lei nº 200/67, in verbis:

"Art. 80 ...

§ 1º - Ordenador de despesas é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho,
autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União ou pela qual esta responda."

Depreende-se, portanto, da transcrita definição, segundo Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, que "Ordenador de
despesas é o servidor público investido de autoridade e competência para emitir empenho e autorizar pagamentos.
A rigor não é o título de um cargo, pois, pode ser exercido por um Diretor-Geral, Secretário-Geral, Diretor-

Executivo, Presidente de órgão ou entidade. Contudo, pela natureza da função, é inscrito com esse título junto aos
órgãos que gerem o sistema financeiro da entidade e também junto aos Tribunais de Contas, no chamado rol de
responsáveis. O ordenador de despesas deve sempre ser um servidor público, ocupante de cargo público - titular de

cargo de confiança com ou sem vínculo efetivo - ou empregado público."1

Nesse diapasão, assevera, com propriedade, o Exmo. Sr. Conselheiro Hélio Saul Mileski do Tribunal de Contas do
Estado do Rio Grande do Sul, que "para identificação do ordenador de despesa é importante que este só possa

assim ser considerado quando investido de autoridade administrativa, via de conseqüência, não podendo ser
reconhecido na pessoa do agente subordinado"

A partir de tal premissa, na hipótese de o agente subordinado extrapolar as ordens recebidas, surgem as duas
categorias de Ordenador de Despesa, prossegue o Conselheiro do Tribunal de Contas gaúcho, quais sejam: - o
originário e o derivado, decorrente tal característica da delegação de poderes.

Com efeito, a mencionada delegação "é a forma legal e regular de se proceder à identificação da figura do
Ordenador de Despesa derivado. Conforme o disposto nos arts. 11 e 12 do Decreto-lei nº 200/67, a delegação de

competência deve ser utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar

maior rapidez e objetividade às decisões, situando-as na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a resolver,
com o ato de delegação indicando com precisão a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições do

objeto de delegação.2

Na espécie, a situação hipotética colocada nos autos diz respeito à possibilidade do exercício de dois cargos
públicos acumuláveis "por decisão do Supremo Tribunal Federal" com as funções de Ordenador de despesas.

Pressupõe-se, então, que a aludida acumulação, além de amparada por decisão judicial, tenha supedâneo
constitucional, consoante a exceção prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", com redação determinada pela

Emenda Constitucional n. 34, de 13/12/2001, a saber:

"Art. 37...

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) ...

b) ...

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas."

Relativamente ao ordenador de despesas, seja aquele que detém a titularidade ou para quem foi delegada a
competência, normalmente, na prática, é ocupante de cargo em comissão ou função de confiança.

Em ambos os casos, entendo que o cargo em comissão ou a função de confiança devam ser privativos de
profissional de saúde, sob pena de ser considerada inconstitucional a acumulação de cargos públicos noticiada na
exordial; nesse sentido, a Consulta nº 701.702 citada no relatório.

Certo é que, consoante ressaltado por Jacoby Fernandes, "a exoneração do cargo em comissão não implica
exoneração de responsabilidade pelas omissões e atos praticados, porque dependem do julgamento pelo Tribunal



exoneração de responsabilidade pelas omissões e atos praticados, porque dependem do julgamento pelo Tribunal

de Contas; como regra, responde pelos atos praticados por subordinados, quando estiverem acatando suas ordens;
não responde pelos atos do subordinado que exorbitar, ultrapassar os limites das ordens recebidas; responde
quando o subordinado exorbita uma ordem, se por qualquer modo foi conivente. Nesse caso, a conivência pode

advir da omissão em reprimir a conduta irregular ou em convalidar o ato praticado."

Em resumo, apresenta-se viável e legal a acumulação de dois cargos públicos por profissional da área de saúde,
integrante do Quadro da Polícia Militar, podendo em razão do exercício de um deles, desempenhar as funções de

ordenador de despesas, por ele próprio ou por delegação.

Frise-se, desde que, em ambas as hipóteses decorrente de cargo em comissão ou função de confiança, privativos de

profissionais de saúde.

É o meu voto.

CONSELHEIRO SUBSTITUTO LICURGO MOURÃO:

Voto de acordo com o Conselheiro Relator.

CONSELHEIRO MAURI TORRES:

Voto de acordo com o Conselheiro Relator.

CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO HAMILTON COELHO:

Voto de acordo com o Conselheiro Relator.

CONSELHEIRO PRESIDENTE WANDERLEY ÁVILA:

Voto de acordo com o Conselheiro Relator.

APROVADO O VOTO DO CONSELHEIRO RELATOR, POR UNANIMIDADE.
1 "O ordenador de despesas e a Lei de Responsabilidade Fiscal", Revista de Informação Legislativa, Brasília a.38 n.151 jul/set 2001
2 "O ordenador de despesa e a lei de responsabilidade fiscal-conceituação e repercussões jurídico-legais", Revista Interesse Público nº 15, p.
67.
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