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1. É possível a cessão de servidor para órgão ou entidade da Administração Pública estadual que possua a carreira, ainda que não seja para exercício de cargo
em comissão ou função gratificada, desde que para atendimento de finalidade específica e por prazo definido, que não  justifique a transferência definitiva do
servidor para o quadro do órgão ou entidade cessionário e que não ocasione prejuízo ao regular funcionamento do órgão ou entidade cedente.

2. O  critério cronológico cede espaço ao critério da especialidade para solução de antinomia e integração normativa  se acaso a norma trouxer elementos que
diferenciem a cessão do servidor em relação às demais carreiras, significa dizer que,  existindo especializantes no dispositivo da lei da carreira que cuidar da
cessão, não haverá falar-se em aplicação da regra geral contida no artigo 7º da Lei estadual nº 16.292, de 2006.

3. Com relação a leis de carreira  publicadas posteriormente à Lei estadual nº 16.292, de 2006, devem ser aplicadas as  regras relativas à cessão de servidor
previstas para a carreira,  salvo se as respectivas leis nada dispuserem sobre o assunto.

 

I. RELATÓRIO

1. Retorna a esta Consultoria Jurídica expediente oriundo da Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão - SEPLAG -, registrado no SEI sob o nº 1500.01.0002879/2017-22,
no qual foi suscitada a necessidade de parecer da Consultoria Jurídica para uniformizar
entendimento quanto à possibilidade de cessão de servidor para órgãos e entidades em que
inexista a carreira a que ele pertença, sem que haja nomeação para cargo em comissão ou
designação para função gratificada.

2. A necessidade de uniformização de entendimento jurídico decorreu da divergência
entre posicionamentos firmados pelo Núcleo de Assessoramento Jurídico - NAJ/AGE -, pela
Assessoria Jurídico-Administrativa -  AJA/SEPLAG - e pela Superintendência Central de
Política de Recursos Humanos da SEPLAG - SCPRG/SEPLAG.

3. A análise do expediente resultou na  emissão do Parecer nº 15.965/CJ/AGE, de
14 de março de 2018, de autoria do Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica (doc. SEI nº
0394225).

4. À vista do Parecer, a AJA/SEPLAG, por meio do Ofício SEPLAG/AJA nº 22/2018
(doc. SEI nº 0478744), indaga acerca de desdobramentos referentes aos itens 29, 30 e 34 da
Promoção NAJ/AGE nº 02/2018 (doc. SEI nº 0184050), solicitando sejam aclarados os
seguintes questionamentos:

a) Em se tratando de órgão ou entidade em que exista a carreira a que o
servidor efetivo pertence, é possível a cessão que não objetive o exercício de
cargo ou função gratificada do órgão ou entidade cessionário, nas hipóteses
em que a respectiva lei não contemple autorização expressa nesse sentido?
b) Como se resolve o conflito entre a lei nº 16.292/2006 e as leis estaduais
que, embora possuam dispositivos legais que cuidam da cessão de servidor
efetivo, restrinjam mais ainda as hipóteses de cabimento, como, por exemplo,
a Lei Complementar nº 32 [sic] Lei Estadual nº 15.293/2004, que somente
admite que os servidores se afastem das funções de seu cargo para o
exercício de funções específicas nela constantes.
c) Para as leis publicadas posteriormente à Lei nº 16.292, e que contenham
disposições contrárias a esse diploma, com redação similar ao padrão
mencionado no Parecer AGE nº 15.965 de 2018 prevalece também o critério
cronológico.

5. Em síntese, é o relatório.

      

II. PARECER

6. A consulta teve sua origem atrelada à análise de proposta de revisão do Decreto
estadual nº 47.256, de 13 de setembro de 2017, no bojo da qual surgiu discussão acerca da
possibilidade de cessão de servidor para órgão ou entidade da Administração Pública que não
tenha em seus quadros a carreira respectiva, prescindindo de nomeação para cargo em
comissão ou designação para função gratificada.

7. A celeuma gira em torno da aplicação do artigo 7º da Lei estadual nº 16.292, de
2006, e de dispositivos inseridos em leis que instituem os Planos de Carreiras dos servidores
da Administração Pública direta, autarquia e fundacional do Poder Executivo, publicadas nos
anos de 2004 e 2005. 

8. O artigo 7º da Lei estadual nº 16.292, de 2006, prescreve:

Art. 7º – A cessão de servidor do Poder Executivo estadual para outro
Poder, ente da federação ou órgão ou entidade em que não haja a carreira
a que pertence o servidor será permitida, em caráter excepcional,
mediante autorização do dirigente máximo do órgão ou da entidade de
lotação do servidor.

9. As leis que instituem os Planos de Carreiras, por sua vez, conforme noticia o
Parecer nº 15.965/2018/CJ/AGE (0394225) , estabelecem como padrão a regra segundo a
qual a cessão de servidor para órgão ou entidade em que não haja sua carreira somente seria
possível em sendo o servidor nomeado para cargo em comissão ou designado para função
gratificada, com a mesma ou com semelhante redação.

10. Em apertada síntese, diante do aparente conflito entre as normas, a AJA/SEPLAG
e o NAJ/AGE manifestaram-se no sentido da especialidade das leis das carreiras, entendendo
pela aplicação de suas regras em detrimento da regra geral consignada no artigo 7º da Lei
estadual  nº 16.292, de 2006. A SCPRH/SEPLAG, por outro lado, sustenta que a regra atinente
à cessão estabelecida nos Planos de Carreiras seria de cunho geral, permitindo a incidência do
artigo 7º da Lei estadual  nº 16.292, de 2006, o qual, porém, não se sobreporia
às restrições específicas das carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual, de Gestor
Fazendário, de Analista Fazendário de Administração e Finanças e de Técnico Fazendário de
Administração e Finanças, disciplinadas pela Lei estadual nº 15.464, de 2005; das carreiras
Policiais Civis,  reguladas pela Lei Complementar estadual nº 129/2013; de Agente de
Segurança Penitenciário (Lei estadual nº 14.695, de 2003); de Procurador do Estado e de
Advogado Autárquico (Lei Complementar estadual nº 81, de 2004); de Auditor Interno (Lei
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estadual nº 15.304, de 2004); de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental -
EPPGG (Lei estadual nº 18.974, de 2010), bem como à carreira militar (Lei estadual nº 5.301,
de 1969).        

11. No Parecer nº 15.965/2018/CJ/AGE,  o Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica
concluiu que  os dispositivos inseridos nas leis dos Planos de Carreiras, de fato, contemplam
normas gerais, sendo aplicável à espécie o critério cronológico para solução de antinomia e
integração normativa, conforme excertos abaixo:

"29. A leitura dos artigos transcritos permite perceber que foi adotada uma
redação padrão, praticamente repetida em todas as leis. A condicionante
posta (nomeação para cargo em comissão ou designação para função
gratificada) não é atrelada a qualquer particularidade da carreira, incidindo
indistintamente sobre um número enorme de servidores, o que evidencia
que a norma possui alto grau de generalidade.
30. Tal constatação leva a crer, inclusive, que diante do caráter
extremamente abrangente, a norma em tela não precisaria sequer estar
contida nas leis específicas instituidoras das carreiras, vez que teria o
mesmo alcance e poderia ser aplicada da mesma forma caso se tratasse
de um artigo único de lei, no qual fossem mencionadas todas as carreiras a
que se dirige a vedação. A previsão da condicionante em um único
diploma certamente induziria ao raciocínio mais direto de que não se trata
de norma especial (pelo fato de não estar contida em uma lei que trata
especificamente do regime jurídico de determinada carreira). Não há de
se conferir o caráter de especialidade a uma norma em razão da
circunstância de estar inserida tal norma, de modo idêntico, nas várias leis
específicas que cuidam das diversas carreiras. Pelo menos, não para
efeito de aplicação do critério de especialidade para solução de antinomia
e integração normativa.
31. Diante disso, a conclusão a que se chega é que a norma aqui tratada
não pode ser considerada especial, apesar de estar inserida em
numerosas leis específicas (com idêntica redação, repita-se). Isso porque,
como já mencionado, a mesma não apresenta elemento de diferenciação,
aplicando-se indistintamente a um número elevado de servidores,
integrantes das mais diversas carreiras do Estado (sujeitas a regimes
jurídicos variados), não estando vinculada a qualquer especialidade da
carreira envolvida.
[...]
35. Tais considerações levam a crer que o critério da especialidade pode
não se revelar o mais adequado para a solução da questão apresentada,
visto que, como demonstrado, as duas normas sob análise podem ser
classificadas como gerais. Isso porque, frise-se, a norma que condiciona a
cessão à nomeação para cargo em comissão/função gratificada o faz de
forma igual para todos os servidores integrantes das diversas carreiras
contidas em cada uma das leis, não estando a condicionante vinculada a
qualquer peculiaridade do regime jurídico da carreira.
36. Tratando-se também de normas de mesma hierarquia, a utilização do
critério cronológico mostra-se adequada para a resolução do aparente
conflito apontado, incidindo, no caso, o disposto no artigo 2º da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro, do qual se colhe:

Art. 2º
(...)
§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o
declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule
inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

37. Nesses termos, forçoso concluir que a norma contida na Lei nº
16.292/2006 deve ser aplicada indistintamente a todos os servidores,
prevalecendo sobre regras eventualmente contidas nas leis instituidoras
dos Planos de Carreiras, editadas em 2004 e 2005.
38. A lei do ano de 2006, por ser posterior às leis das carreiras e tendo
trazido regramento incompatível com o até então vigente, evidencia
intenção do legislador de disciplinar a matéria de modo diverso, o que
deve ser observado."
 

12. A contextualização mostra-se valiosa para, na sequencia, a  par dos fundamentos
do Parecer nº 15.965/2018/CJ/AGE (0394225),  serem respondidos os novos questionamentos
apresentados, decorrentes dos itens 29, 30 e 34 da Promoção NAJ/AGE nº 02/2018 (0184050).

13. Antes disso, porém, oportuno registrar que esta manifestação não visa a analisar
demais aspectos da cessão, até mesmo em virtude da abrangência do tema e das inúmeras
discussões que o circundam, restringindo-se a examinar, em abstrato, as questões suscitadas
atinentes à interpretação da legislação.

 

a) Em se tratando de órgão ou entidade em que exista a carreira a que o servidor efetivo
pertence, é possível a cessão que não objetive o exercício de cargo ou função gratificada
do órgão ou entidade cessionário, nas hipóteses em que a respectiva lei não contemple
autorização expressa nesse sentido?

 

14. A movimentação de servidor entre órgãos ou entidades em que exista sua
carreira, a priori, é procedida mediante transferência do servidor efetivo, conforme aponta a
Promoção NAJ/AGE nº 02/2018:  

"33. Por outro lado, em se tratando de órgão ou entidade em que exista a
carreira a que o servidor efetivo pertence, vê-se que as Leis Estaduais nº
15.303/2004 (artigo 6º), nº 15.461/2005 (artigo 6º), nº 15.463/2005 (artigo 7º), nº
15.465/2005 (artigo 6º), nº 15.466/2005 (artigo 6º), nº 15.467/2005 (artigo 6º), nº
15.468/2005 (artigo 6º), nº 15.469/2005 (artigo 6º) e nº 15.470/2005 (artigo 6º)
preveem a possibilidade de transferência do servidor efetivo, a qual, porém, fica
vinculada à existência de vaga[44] – o que não deve ser confundido com o
instituto da cessão.

34. Além disso, inexistindo cargo efetivo vago, as referidas leis admitem, para
viabilizar a transferência do servidor, levar a efeito a mudança de lotação do
próprio cargo, desde que as referidas alterações entre órgãos e entidades do
Poder Executivo se deem dentro da mesma carreira; isso implica dizer que a
mudança de lotação do cargo e a transferência do servidor só pode ser feita
para órgãos ou entidades nos quais os cargos da carreira a que ele pertence
tenham sido lotados legalmente; e, para tanto, considera-se imprescindível que
sejam obedecidas as mesmas formalidades exigidas para a definição da
lotação inicial (edição de decreto, anuência dos órgãos e entidades envolvidos
e aprovação da SEPLAG[45]).

________________________
[44] No órgão ou entidade para o qual ele será transferido.

[45] Vide: artigo 5º da Lei Estadual nº 15.303/2004; artigo 5º da Lei Estadual nº 15.461/2005;

artigo 6º da Lei Estadual nº 15.463/2005; artigo 5º da Lei Estadual nº 15.465/2005; artigo 5º da

Lei Estadual nº 14.566/2005; artigo 5º da Lei Estadual nº 15.467/2005; artigo 5º da Lei Estadual

nº 15.468/2005; artigo 5º da Lei Estadual nº 15.469/2005; artigo 5º da Lei Estadual nº

15.470/2005.

 

15. A transferência[1] de servidor entre órgãos e entidades do Poder Executivo
estadual em que exista a carreira não pode ser confundida com o instituto da cessão. Em linhas
gerais, a transferência aludida nas leis das carreiras consiste na movimentação do servidor
dentro da mesma carreira para a qual prestou concurso público, com alteração de sua lotação,
necessitando, portanto, da existência de vaga no órgão ou entidade de destino para sua
efetivação. Inexistindo vaga, poderá haver a mudança de lotação do próprio cargo, consoante
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asseverado na promoção. A cessão, por sua vez, caracteriza-se pela precariedade, traduzindo-
se na mudança temporária de exercício do servidor para atendimento de finalidade
específica, sem acarretar, contudo, sua transferência, tampouco a mudança de lotação do
cargo.

16. No caso das Leis estaduais nº 15.303/2004 (artigo 7º), nº 15.461/2005 (artigo 7º),
nº 15.463/2005 (artigo 8º), nº 15.465/2005 (artigo 7º), nº 15.466/2005 (artigo 7º), nº 15.467/2005
(artigo 7º), nº 15.468/2005 (artigo 7º), nº 15.469/2005 (artigo 7º) e nº 15.470/2005 (artigo 7º), tal
como nas demais leis que regem os Planos de Carreiras, o legislador dispôs que a cessão
para órgão ou entidade em que não haja a carreira a que pertence o servidor somente será
permitida para o exercício de cargo de provimento em comissão ou função gratificada. Daí a
indagação, se seria possível a cessão de servidor para órgão ou entidade do próprio Poder
Executivo estadual que possua a carreira sem a necessidade de cargo de provimento em
comissão ou função gratificada?

17. A nosso ver, o permissivo decorre da própria regra, pois, ao afirmar que
a cessão  para órgãos ou entidade em que não exista a carreira do servidor somente será
permitida para exercício de cargo em comissão ou função gratificada, o dispositivo está a
dizer, a contrario sensu, que, para órgãos ou entidades em que exista a carreira, a cessão
não estará adstrita a essas hipóteses. 

18. Corrobora o raciocínio, o disposto no parágrafo único do artigo 7º da Lei estadual
nº  15.301, de 10 de agosto de 2004:

Art. 7º – Poderá haver cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras
instituídas por esta Lei entre os seguintes órgãos do Poder Executivo:
I – (Revogado pelo inciso LXXVIII do art. 195 da Lei nº 22.257, de
27/7/2016.)
Dispositivo revogado:
"I – Secretaria de Estado de Defesa Social;”
II – Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais;
III – Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;
IV – (Revogado pelo inciso I do art. 46 da Lei nº 22.790, de 27/12/2017.)
Dispositivo revogado:
“IV – Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais;”
V – Secretaria de Estado de Segurança Pública;
(Inciso acrescentado pelo art. 154 da Lei nº 22.257, de 27/7/2016.)
VI – Secretaria de Estado de Administração Prisional.
(Inciso acrescentado pelo art. 154 da Lei nº 22.257, de 27/7/2016.)
Parágrafo único – A cessão de servidor ocupante de cargo das
carreiras instituídas por esta Lei para órgãos ou entidades diversos
dos mencionados no caput, ou em que não haja a carreira a que
pertença o servidor, somente será permitida para o exercício de
cargo de provimento em comissão ou função gratificada.
(Artigo com redação dada pelo art. 32 da Lei nº 15.961, de 30/12/2005.).
(grifamos)

19. Lado outro, registre-se que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
reconhece ser o artigo 72 da Lei estadual nº 869, de 5 de julho de 1952, norma autorizativa de
cessão de servidor (consulta nº 862304). Significa dizer que, ainda que a legislação da carreira
fosse omissa no que tange à cessão, o referido dispositivo do Estatuto dos Servidores Civis do
Estado de Minas Gerais poderia ser aplicado subsidiariamente, não havendo que se falar em
ausência de previsão legal. 

20.  Ademais, a considerar o entendimento esposado no Parecer nº
15.965/2018/CJ/AGE –  no sentido de permitir a cessão de servidores, sem cargo
comissionado ou função gratificada, para órgãos e entidades da Administração Pública
estadual que não possuam a carreira correspondente do servidor –, mostra-se razoável aplicar
o posicionamento também para a cessão entre órgãos e entidades que possuam em seus
quadros a carreira do servidor. Afinal, se é permitido o exercício do cargo em órgão ou entidade
que não possua a carreira respectiva, com mais razão reconhecer-se a possibilidade naqueles
que já possuam a carreira, seguindo a lógica "se pode o mais, pode o menos".   

21. Certo é que, havendo a carreira do servidor ou inexistindo ela no órgão
cessionário, faz-se mister atentar para a excepcionalidade da cessão desprovida de cargo em
comissão ou função gratificada, sob pena de afronta ao disposto no artigo 37, inciso II, da
Constituição da República (exigência de concurso público para provimento de cargo efetivo).
Sobre esse ponto, relevante trazer à colação posição assentada pelo Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais na Consulta nº 770.344:

"Em recorrentes consultas realizadas a esta Corte de Contas pacificou-se
o entendimento no sentido de ser possível a cessão facultativa, ou seja, a
título de colaboração, de servidores ocupantes do quadro permanente entre
entidades ou órgãos da Administração, a ser formalizada, em regra,
mediante convênio que preveja o ônus correspondente, amparada em lei
permissiva [...].
Ademais, cumpre salientar que tal disponibilização de servidor deve se dar
em  caráter transitório, com prazo definido, em atendimento ao
interesse público e em consonância com o princípio da moralidade,
como bem explicou o  Conselheiro Simão Pedro em resposta à consulta nº
443034, realizada na sessão do dia 06 de agosto de 1997:
'(...) entendo, ainda, que se o cargo integra o Quadro Permanente é  porque
enfeixa certas e precisas atribuições de que não pode prescindir a
Entidade ou Poder, daí porque, em respeito ao interesse  público e mesmo
ao princípio da moralidade, não ser aceitável que a disposição seja feita
sem prazo definido'.
Importa observar que o instituto da cessão de servidor público, em caráter
de colaboração, não pode conduzir burla ao requisito constitucional de
aprovação prévia em concurso público, já que a realização do certame
como condição de acesso aos postos estatais tem por objetivo a
concretização do princípio da isonomia, bem como a consagração do
princípio democrático, uma vez que a todos é assegurado o direito a
ocupá-los. Ora, se a investidura em cargo ou emprego público depende de
prévia aprovação em concurso público, para fazer parte do Quadro de
Servidores Efetivos de outro órgão ou entidade é imprescindível a
aprovação em novo concurso público, realizado com regras próprias e
atinentes ao novo cargo que irá ocupar." (TCEMG. Pleno. Consulta nº
770.344. Relator Cons. Antônio Carlos Andrada. Sessão de 27 de maio de
2009)  (grifamos)    

22. Com efeito, recomendável que a cessão de servidor, para órgão ou entidade que
possua em seu quadro de pessoal a carreira à qual ele pertença, quando não
objetive o exercício de cargo em comissão ou função gratificada seja utilizada também com
parcimônia, para atendimento de demanda específica, com prazo determinado, que não
justifique a  transferência do servidor e que não acarrete prejuízo ao funcionamento do órgão ou
entidade cedente, circunstâncias que devem estar devidamente demonstradas na motivação do
ato.   

 

b) Como se resolve o conflito entre a lei nº 16.292/2006 e as leis estaduais que, embora
possuam dispositivos legais que cuidam da cessão de servidor efetivo, restrinjam mais
ainda as hipóteses de cabimento, como, por exemplo, a Lei Complementar nº 32 (sic) Lei
Estadual nº 15.293/2004, que somente admite que os servidores se afastem das funções
de seu cargo para o exercício de funções específicas nela constantes.
 

23. No Parecer nº 15.965/2018/CJ/AGE, foram considerados normas gerais
dispositivos das leis dos Planos de Carreiras que, ao tratarem da cessão, adotaram redação
padronizada, não trazendo qualquer elemento indicativo de particularidade ou de diferenciação
da carreira. Logo, o Parecer reconhece que se a lei da carreira, ao cuidar da cessão, trouxer os
denominados elementos especializantes,  a regra nela disposta terá prevalência em relação à
norma geral do artigo 7º da Lei estadual nº 16.292, de 2006.  
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24. Consoante já esclarecido no parecer, a  norma é considerada especial, em seu
sentido de especificidade, quando possuir todos os elementos típicos da norma geral e ainda
acrescentar outros, tanto de natureza objetiva ou subjetiva. Estes elementos acrescidos pela
norma especial são denominados, pela doutrina, de especializantes.

25. Este é o caso, por exemplo, da Lei estadual  nº 15.293, de 5 de agosto de 2004,
que institui as carreiras dos Profissionais de Educação Básica do Estado,  a qual admite, no
artigo 9º[2], para além das hipóteses de exercício de cargo em comissão e função gratificada, a
cessão também para adjunção e disposição, hipóteses típicas da carreira, disciplinadas no
Estatuto do pessoal do magistério público do Estado de Minas Gerais (Lei estadual nº
7.109/1977); da Lei estadual  nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, que institui as carreiras do
Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder Executivo, estabelecendo, no artigo 7º[3], os
órgãos do Poder Executivo para os quais é permitida a cessão sem ser para cargo em
comissão e função gratificada, todos relacionados às atividades de segurança pública; da Lei
estadual  nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, que institui as carreiras do Grupo de Atividades
de Saúde do Poder Executivo, que estende a possibilidade de cessão de servidor ocupante
das carreiras instituídas pela lei para instituições públicas que integram o Sistema Único de
Saúde – SUS, mediante convênios de cooperação técnica, nos termos de regulamento (art.
8º[4]); da Lei Complementar estadual nº 129, de 8 de novembro de 2013, Lei Orgânica da
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais - PCMG, que restringiu as hipóteses, inclusive, de
exercício de cargos em comissão (art. 70); da Lei Complementar estadual nº 81, de 2004,  que
institui as carreiras do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder Executivo, ao relacionar as
unidades administrativas para as quais não seria necessário o exercício de cargo de
provimento em comissão ou função gratificada para se concretizar a cessão de Procurador do
Estado (art. 3º[5]); etc. 

 

c) Para as leis publicadas posteriormente à Lei nº 16.292, e que contenham disposições
contrárias a esse diploma, com redação similar ao padrão mencionado no Parecer AGE
nº 15.965 de 2018 prevalece também o critério cronológico.
26. Sim, somente se não cuidarem do instituto da cessão é que poderá ser aplicado o
artigo 7º da Lei estadual  nº 16.292, de 2006.

 

III. CONCLUSÃO

27. Diante do exposto, à luz dos fundamentos expendidos e do Parecer nº
15.965/2018/CJ/AGE, são estas as conclusões alusivas aos questionamentos apresentados:

a) é possível a cessão de servidor para órgão ou entidade da Administração
Pública estadual que possua a carreira, ainda que não seja para exercício de
cargo em comissão ou função gratificada, desde que para atendimento de
finalidade específica e por prazo definido, que não  justifique a transferência
definitiva do servidor para o quadro do órgão ou entidade cessionário e que
não ocasione prejuízo ao regular funcionamento do órgão ou entidade cedente;

b) o critério cronológico cede espaço ao critério da especialidade para solução
de antinomia e integração normativa  se acaso a norma trouxer elementos que
diferenciem a cessão do servidor em relação às demais carreiras, significa
dizer que,  existindo especializantes no dispositivo da lei da carreira que cuidar
da cessão, não haverá falar-se em aplicação da regra geral contida no artigo 7º
da Lei estadual nº 16.292, de 2006;

c) para leis de carreira  publicadas posteriormente à Lei estadual nº 16.292, de
2006, devem ser aplicadas as  regras relativas à cessão de servidores
previstas para a carreira,  salvo se as respectivas leis nada dispuserem sobre o
assunto.

À consideração superior.

Belo Horizonte, 7 de maio de 2018.

 
CAROLINA BORGES MONTEIRO

Procuradora do Estado
OAB/MG 104.259 MASP 1.211.251-2

Aprovado pelo Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica

Danilo Antônio de Souza Castro

 

Aprovado pelo Advogado-Geral do Estado

Onofre Alves Batista Júnior

[1] Ressalte-se que, apesar da nomenclatura, o instituto não se confunde com o tradicional
conceito de “transferência”, forma de provimento derivado, caracterizada pela movimentação de
servidor para outro cargo (ainda que possua a mesma denominação), carreira e quadro, sem
submissão a concurso público, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal (Súmula nº 685, Súmula vinculante nº 43, Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs.
231, 248, 837, 806, 1329, 1345, MS 27.673/DF, MS 22148-8/DF). In casu, a movimentação é
permitida apenas dentro da carreira para a qual o servidor prestou concurso público, não
havendo falar-se em mudança de cargo, mas em mera mudança de exercício/lotação do
servidor.

[2] Art. 9º – A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras de que trata esta Lei para
órgão ou entidade em que não haja a carreira a que pertence o servidor somente será permitida
para o exercício de cargo de provimento em comissão ou função gratificada, para adjunção ou
disposição, nos termos da legislação vigente. (grifamos)

[3] Art. 7º – Poderá haver cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras instituídas
por esta Lei entre os seguintes órgãos do Poder Executivo:

I – (Revogado pelo inciso LXXVIII do art. 195 da Lei nº 22.257, de 27/7/2016.)

II – Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais;

III – Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;

IV – (Revogado pelo inciso I do art. 46 da Lei nº 22.790, de 27/12/2017.)

V – Secretaria de Estado de Segurança Pública;

VI – Secretaria de Estado de Administração Prisional.

Parágrafo único – A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras instituídas por
esta Lei para órgãos ou entidades diversos dos mencionados no caput, ou em que não
haja a carreira a que pertença o servidor, somente será permitida para o exercício de
cargo de provimento em comissão ou função gratificada. (grifamos)

[4] Art. 8° Poderá haver cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras instituídas
por esta Lei para instituições públicas que integram o Sistema Único de Saúde – SUS,
mediante convênios de cooperação técnica, nos termos de regulamento.

§ 1º Os convênios a que se refere o caput deste artigo são dispensáveis quando da cessão de
servidor entre órgãos e entidades integrantes do Sistema Estadual de Gestão de Saúde.

§ 2º A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras instituídas por esta Lei para
órgão ou entidade não integrante do SUS somente será permitida para o exercício de
cargo de provimento em comissão ou função gratificada. (grifamos)

[5] Art. 3º – Os cargos da carreira da Advocacia Pública do Estado são lotados no Quadro de
Pessoal da Advocacia-Geral do Estado, com exercício:

I – na Advocacia-Geral do Estado;

II – nas assessorias jurídicas dos órgãos da Administração direta do Poder Executivo;

III – nas procuradorias das autarquias e das fundações estaduais.
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§ 1º – O local de exercício dos cargos a que se refere o “caput” deste artigo será definido em
ato do Advogado-Geral do Estado.

§ 2º – São vedadas a mudança de lotação de cargos da carreira da Advocacia Pública do
Estado e a transferência de seus ocupantes para os demais órgãos e entidades da
Administração Pública estadual.

§ 3º – A cessão de servidor ocupante de cargo de provimento efetivo de Procurador do
Estado para unidades administrativas distintas daquelas a que se refere o “caput” deste
artigo somente será permitida para o exercício de cargo de provimento em comissão ou função
gratificada. [...]. (grifamos)

 

Documento assinado eletronicamente por Carolina Borges Monteiro, Servidor(a)
Público(a), em 08/05/2018, às 21:14, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Danilo Antonio de Souza Castro,
Procurador(a) do Estado, em 21/05/2018, às 11:27, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Onofre Alves Batista Junior, Advogado-
Geral do Estado, em 21/05/2018, às 11:57, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0636788 e o código CRC 7FEEA444.

Referência: Processo nº 1500.01.0002879/2017-22 SEI nº 0636788
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