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RESUMO 

 

O presente trabalho discute acerca das hipóteses constitucionais de acumulação de cargos, 

empregos e funções públicas. A acumulação de cargos públicos sempre foi matéria de 

controvérsia no Brasil. A datar da época colonial, na qual a acumulação ocorria de forma 

descometida pela Corte Real até os dias atuais, o tema vem recebendo tratamento diferente de 

acordo com o ordenamento jurídico vigente. Em que pese a vetustez do tema, observa-se que 

ainda hoje é um dos temas mais recorrentes nos tribunais pátrios, muito em razão da incerteza 

jurídica que paira sobre a matéria. Diante desse panorama, construímos um expediente para o 

deslinde das inúmeras controvérsias que cercam o tema, através da ponderação das diversas 

interpretações existentes com os princípios constitucionais, em especial o da eficiência da 

Administração Pública. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

This study discusses about the possibility of accumulatting public jobs and functions in the 

public sector.The theme has always been controversial. From the colonial era, when the 

Portuguese Crown abused it for its own benefit, till today, the theme receives different 

treatment according to the constitucional order of the time. Nowadays, it is still a recurring 

theme in our courts, much because of the legal uncertainty surrounding the matter. Based on 

this, the present study proposes to examine the existing controversy, and to solve it by 

applying the Constitutional Law and its principles, in particular, the principle of efficiency. 
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1. NOTAS DE INTRODUÇÃO 

 

 Com previsão no art. 37, XVI da Constituição da República, a acumulação de cargos 

públicos é um dos temas mais recorrentes nos tribunais brasileiros. A análise do aludido 

dispositivo produz na doutrina e na jurisprudência distintos resultados hermenêuticos. 

 A matéria, por dizer respeito diretamente à eficiência da Administração Pública, 

sempre foi controversa no Brasil. A preocupação em limitar a acumulação de cargos com o 

objetivo de evitar danos à Administração e aos seus administrados remete à época colonial, na 

qual foram editadas diversas normas no sentido de proibi-la. 

 Nos dias atuais, a busca por garantir que a acumulação não seja lesiva à Administração 

acarretou na expedição de instrumentos regulamentadores limitando à jornada máxima de 

trabalho acumulada. Tais instrumentos têm sido utilizados, consideravelmente, pelos 

magistrados e pela Administração para limitar o direito de acumulação do servidor. 

 Ocorre que por não possuírem base constitucional a doutrina, chancelada pela 

jurisprudência do STF, têm criticado a utilização de tais expedientes, ao argumento, em suma, 

de que não se pode adotar exigência mais restritiva do que aquela prevista pela Constituição. 

 Não bastassem as divergências hermenêuticas sobre a acumulação de cargos públicos, 

o tema é ainda agravado pela discussão envolvendo as hipóteses de provimento permitidas 

pela regra constitucional vigente. 

 Com efeito, ao dispor em seu art. 37, II acerca da obrigatoriedade de prévia aprovação 

em concurso público de provas ou provas e título para a investidura em cargo ou emprego 

público, a Carta de 1988 deixou de admitir formas de provimento que eram válidas sob a 

égide da Constituição de 1967, que após alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 

1 de 1969, exigia a prévia aprovação em concurso público apenas para primeira investidura. 

 O constituinte de 1988 trouxe um rol de formas de preenchimento de cargos públicos e 

empregos públicos, classificados pela doutrina como formas de provimento derivado, que 

excepcionam a referida obrigatoriedade de concurso público. Entretanto, a jurisprudência e a 

doutrina sustentam a admissibilidade de outras formas de provimento que não possuem 

fundamento constitucional expresso. 
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 Com base nesse panorama, o presente trabalho tem como objetivo fornecer ao 

operador de direito um instrumento para a solução dos problemas apresentados, através do 

estudo dos conceitos técnicos de cargo, emprego e função públicas, suas formas de 

provimento e os posicionamentos jurídicos divergentes relacionados aos requisitos para a 

acumulação de cargos públicos, optando-se por aquele que melhor se coaduna com os 

princípios constitucionais vigentes. 

 Para tal, iniciar-se-á na Seção 2, o estudo histórico do tema, partindo desde a primeira 

norma editada pela Corte Portuguesa, a Carta Régia de 06 de maio de 1623, que proibia a 

acumulação de cargos públicos, chegando à Constituição vigente, que traz como regra a 

vedação mitigada, discorrendo sobre as alterações promovidas na sua redação original. 

 A análise histórica é imprescindível para entendermos como se deu a evolução da 

problemática da acumulação de cargos no Brasil, bem como a tendência histórico-

constitucional na qual estamos inseridos.     

 Na Seção 3, estudar-se-á os conceitos de cargo, emprego e função pública e as formas 

de provimento, abordando aqueles que sob a perspectiva constitucional devem ser tidos como 

válidos. 

 O estudo de tais conceitos mostra-se fundamental, uma vez que são aplicados de 

maneira técnica pela Constituição de 1988, referindo-se a formas distintas de relação entre a 

Administração e o servidor. Do mesmo modo, identificar as formas constitucionais válidas de 

provimento dos cargos públicos guarda estrita relação com o tema proposto, uma vez que o 

provimento irregular de um dos cargos prejudica, por óbvio, a validade da acumulação. 

 Na Seção 4, serão estudadas as hipóteses de acumulação lícitas previstas na 

Constituição, com a análise da regra geral do art. 37, XVI e as regras especiais destinadas aos 

Magistrados e aos membros do Ministério Público, desenvolvendo a interpretação do único 

requisito para tal, a compatibilidade de horários, bem como a limitação da remuneração 

decorrente da acumulação ao teto constitucional. 

 Ponto nodal do trabalho, a compatibilidade de horários é objeto de controvérsia 

hermenêutica, que pode ser verificada pela distinta aplicação que tem sido dada por nossos 

Tribunais. Para o deslinde desse problema, desenvolver-se-á a análise do requisito com o 

objetivo de chegar-se a interpretação que melhor se coadune com os princípios constitucionais 

vigentes. 
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 Por fim, na Seção 5, são abordados temas específicos referentes a acumulação, que por 

questões organizacionais, serão estudados em apartado. São eles: o procedimento 

administrativo disciplinar previsto pela Lei 8.112/90, aplicado às hipóteses de acumulação 

ilícita e a possibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração de 

cargo público. 

 A acumulação de proventos de aposentadora com vencimento de cargo público foi 

objeto de alteração constitucional por meio da Emenda Constitucional nº 20/98 que trouxe 

como regra a proibição de acumulação, convalidando, entretanto hipóteses anteriores ao 

objeto da proibição. Por sua vez a análise das consequências jurídicas de acumulação ilícita de 

cargos públicos encerra o objeto de estudo, com a análise do procedimento e dos direitos 

assegurados ao servidor durante o decurso do processo administrativo disciplinar. 
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2. DO HISTÓRICO DO TEMA 

 

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A análise jurídica do tema da acumulação de cargos públicos remete há tempos 

longínquos. Com efeito, em parecer sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso 

Extraordinário nº 163.204, que versava sobre a possibilidade de funcionário público 

aposentado de acumular proventos com a remuneração pelo exercício de cargo de magistério, 

o mestre Caio Tácito aponta que o tema antecederia inclusive a própria independência do 

País. 

Segundo o mestre “as acumulações remuneradas surgiram no Brasil como herança da 

corte portuguesa, na qual o privilégio de poucos monopolizava os empregos públicos”. 1 

Sendo assim, com o intuito de ilustrar melhor a importância do tema, passemos a 

analisar a evolução do tema, chegando à regra vigente prevista pela Constituição, em seu art. 

37, incisos XVI e XVII. 

 

2.2. DO BRASIL COLONIAL AO IMPÉRIO 

 

Uma das principais preocupações do direito português à época era de por fim às 

acumulações de cargos públicos por um único servidor, em razão dos prejuízos que eram 

causados a Administração e aos interessados. 

Cabe lembrar que o Padre Antônio Vieira, no século XVII, denunciava os desmandos 

das acumulações remuneradas pela Corte portuguesa. Assim, do alto da tribuna sagrada o 

Padre afirmava:  

  

 

Há sujeitos na nossa Corte, que têm lugar em três e quatro tribunais; que têm 

quatro, que têm seis, que têm oito, que têm dez ofícios. Este Ministro 

universal não pergunto como vive, nem quando vive. Não pergunto como 

                                                           
1 TÁCITO, Caio. Direito administrativo.São Paulo: Saraiva, 1975, pág 304. 
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acode a suas obrigações, nem quando acode a elas. Só pergunto como se 

confessa?2 

 

 

Tal situação fomentou a edição de várias normas fundadas no princípio da vedação 

da acumulação remunerada de cargos públicos. A primeira das quais se tem notícia, foi a 

Carta Régia Portuguesa de 06 de maio de 1623. 

Destarte, a tentativa de proibição pelo Direito Português mostrou-se inútil, o que 

acarretou na edição de inúmeras outras normas objetivando a proibição de acumulação cargos 

e empregos por um mesmo funcionário, dentre elas destacam-se os Alvarás de 08 de janeiro 

de 1627 e 26 de outubro de 1644, os Decretos de 28 de julho de 1688, 21 de setembro de 1677 

e 18 de julho de 1681, a Carta Régia de 06 de agosto de 1682. 

Conforme bem aponta Celso Cordeiro Machado, tais normas são “por si só 

impressionantes na sua monótona repetição em vedar a acumulação”. 3 

Já no período regencial, foi editado o Decreto de 18 de junho de 1822, lavrado por 

José Bonifácio, que teve o intento de por fim, de forma definitiva, à acumulação de cargos por 

funcionário público, porquanto, conforme consta do próprio Decreto, não teriam sido 

bastantes as normas editadas anteriormente. 

A Constituição de 1824, no recém-criado Império do Brasil não faz menção à 

acumulação de cargos públicos. Entretanto, a legislação subsequente renovou o princípio 

emanado pelo Decreto regencial de 1822, persistindo em abolir a acumulação de cargos 

públicos remunerados. 

Dentre elas, citem-se: I) a Lei 25 de setembro de 1828, cujo artigo 6º proibiu a 

qualquer oficial da imperial brigada de marinha acumular duas gratificações; II) o Decreto de 

20 de setembro de 1829 que vedava ao Juiz de Paz acumular as funções de juízes ordinários, 

de Fora, de Órfãos ou de Provedores e; III) a Lei de 14 de junho de 1831, cujo artigo 22 

proibia os membros da Regência de exercerem outro emprego ou as funções de Senador ou 

Deputado. 

 

 

                                                           
2 VIEIRA, Padre Antônio. Sermões. Erechim: Edelbra, 1998. 

3 MACHADO, Celso Cordeiro. Acumulação remunerada de cargos públicos. Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de Minas Gerais, Belo Horizonte: Nova Fase, v.1, p. 196-204, out. 1951. p 198 
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2.3. DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA DE 1891 

 

Proclamada a República, continuou a vigorar no Brasil o princípio da vedação, agora 

de forma expressa. Nesse sentido a Constituição de 1891 previa em seu artigo 73 regra sobre 

o tema, vedando expressamente e de forma absoluta a acumulação remunerada de cargos 

públicos civis e militares. 

 

 

Art 73 - Os cargos públicos civis ou militares são acessíveis a todos os 

brasileiros, observadas as condições de capacidade especial que a lei estatuir, 

sendo, porém, vedadas as acumulações remuneradas. 

 

 

Entretanto, em que pese a natureza taxativa do dispositivo, a interpretação da norma 

constitucional gerou divergência à época. Com efeito, em 02 de junho de 1892 o Congresso 

Nacional editou a Lei 44-B que legitimou o exercício simultâneo de serviços públicos 

compreendidos dentro da mesma ordem profissional (art. 2º), fato que desencadeou dúvidas 

acerca da restrição constitucional. Nesse sentido, aponta Celso Cordeiro Machado: 

 

 

O caráter peremptório dessa interdição não impediu que, ao longo da 

primeira República, a hermenêutica e a aplicação da parte final desse artigo 

(conservado, na sua integralidade, pela Reforma Constitucional de 07 de 

setembro de 1926) tenha suscitado dúvidas e antagonismos. A Lei 44-B, de 

02 de junho de 1892, legitimando alguns casos de acumulação, desencadeou 

a polêmica. João Barbalho classificou-a de “verdadeira derrogação à 

proibição constitucional” e Pedro Lessa, no Supremo Tribunal Federal, em 

sucessivos e veementes votos vencidos, sustentava a sua 

inconstitucionalidade.4 

 

 

As disposições contidas na Lei 44-B de 1892 foram revogadas pelo Decreto nº 7.503, 

de 12 de Agosto de 1909, que dispôs como violação ao preceito constitucional o “simples fato 

de pagamento a um só indivíduo de mais de uma remuneração pela investidura de mais de um 

cargo ou pelo exercício de mais de uma função pública”. 

Contudo, posteriormente a permissão da acumulação de cargos públicos foi restituída 

por meio das Leis nº 2.924 de 05 de janeiro de 1915 (arts. 104 ao 107), nº 3.089 de 08 de 

janeiro de 1916 (artigos 105 ao 132) e nº 4.242, de 05 de janeiro de 1921 (artigo 44). 

                                                           
4 MACHADO, Celso Cordeiro. op. cit.. p 198 
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Após a ressurreição revolucionária que desencadeou na formação do Governo 

Provisório, foi expedido o Decreto nº 19.576 de 08 de janeiro de 1931 que consagrou a regra 

geral da proibição, estabelecendo em seu art. 6º exceções “para funções de magistérios com 

funções de natureza científica, profissional ou técnica, desde que entre si congêneres ou 

dependentes”. 

Por sua vez, o Decreto nº 19.949, de 02 de maio de 1931, em seu artigo 1º 

estabeleceu novas exceções à regra de vedação, permitindo aos funcionários públicos o 

exercício de outro cargo remunerado do magistério primário ou secundário. 

 

2.4. DAS CONSTITUIÇÕES DE 1934 E 1937 

 

Com o advento da Constituição de 1934, foi consagrado de vez como regra 

constitucional a proibição mitigada de acumulação de cargos e empregos públicos. Nesse 

sentido, dispunha a regra geral em seu artigo 172:  

 

 

Art. 172 - É vedada a acumulação de cargos públicos remunerados da União, 

dos Estados e dos Municípios.  

 § 1º - Excetuam-se os cargos do magistério e técnico-científicos, que 

poderão ser exercidos cumulativamente, ainda que por funcionário 

administrativo, desde que haja compatibilidade dos horários de serviço.  

§ 2º - As pensões de montepio e as vantagens, da inatividade só poderão ser 

acumuladas, se reunidas, não excederem o máximo fixado por lei, ou se 

resultarem de cargos legalmente acumuláveis.  

 § 3º - É facultado o exercício cumulativo e remunerado de comissão 

temporária ou de confiança, decorrente do próprio cargo.  

 § 4º - A aceitação de cargo remunerado importa à suspensão dos proventos 

da inatividade. A suspensão será completa, em se tratando de cargo eletivo 

remunerado, com subsídio anual; se, porém, o subsídio for mensal, cessarão 

aqueles proventos apenas durante os meses em que for vencido. 

 

 

De acordo com a referida regra, desde que existente a compatibilidade de horários 

entre os cargos públicos previstos em seu § 1º seria permitida a acumulação, não prevendo o 

dispositivo constitucional um limite para a quantidade de cargos que poderiam ser 

titularizados por um mesmo agente. 
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Não bastasse, resolveu a Constituição de 1934, especializar o tema, tratando 

especificamente dos membros do Poder do Judiciário e dos militares, em seus respectivos 

capítulos. 

Em relação aos militares, foram-lhes estendidas as hipóteses permissivas de 

acumulação de cargo público, uma vez que por determinação do art. 164, era permitindo a 

manutenção do militar no serviço ativo das forças quando em situação de acúmulo. Veja: 

 

 

Art. 164 - Será transferido para a reserva todo militar que, em serviço ativo 

das forças armadas, aceitar qualquer cargo público permanente, estranho à 

sua carreira, salvo a exceção constante do art. 172, § 1º.   

Parágrafo único - Ressalvada tal hipótese, o oficial em serviço ativo das 

forças armadas, que aceitar cargo público temporário, de nomeação ou 

eleição, não privativo da qualidade de militar, será agregado ao respectivo 

quadro. Enquanto perceber vencimentos ou subsídio pelo desempenho das 

funções do outro cargo, o oficial agregado não terá direito aos vencimentos 

militares; contará, porém, nos termos do art. 33, 3º, tempo de serviço e 

antigüidade de posto, e só por antigüidade poderá ser promovido enquanto 

permanecer em tal situação, sendo transferido para a reserva aquele que, por 

mais de oito anos contínuos ou doze não contínuos, se conservar afastado da 

atividade militar.  

 

 

Do mesmo modo, a proibição mitigada foi estendida aos membros do Poder 

Judiciário pela Carta, conforme pode ser visto do teor de seu art. 65:  

 

 

Art. 65 - os juízes ainda que em disponibilidade, não podem exercer outra 

função pública, salvo o magistério e os casos previstos na Constituição. A 

violação deste preceito importa a perda do cargo judiciário e de todas as 

vantagens correspondentes.  

 

 

Entretanto, com a instauração do chamado Estado Novo, o tema passou por nova 

mudança. Com efeito, a Constituição de 1937, ao contrário da antiga, optou pela proibição 

absoluta da acumulação remunerada de cargos públicos como regra geral. De forma simples, 

determinava o seu art. 159: “É vedada a acumulação de cargos públicos remunerados da 

União, do Estados e dos Municípios”. 

Igualmente, em relação aos militares, a Constituição de 1937 tornou mais restritiva à 

regra de acumulação, permitindo-a apenas nas hipóteses temporárias ou relacionadas à sua 

carreira, caso contrário, seria transferido para a reserva. Este é o teor do art. 160: 
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 Art. 160 - será transferido para a reserva todo militar que, em serviço ativo 

das forças armadas, aceitar investidura eletiva ou qualquer cargo público 

permanente, estranho à sua carreira.  

 

 

Em relação aos membros do Poder Judiciário era permitida a acumulação de funções 

públicas, desde que nas hipóteses relacionadas aos serviços eleitorais e aos cargos em 

comissão e de confiança direta do Presidente da República. Assim previa o artigo 92 da carta 

constitucional: 

 

 

Art. 92 - Os Juízes, ainda que em disponibilidade, não podem exercer 

quaisquer outras funções públicas, salvo nos serviços eleitorais e cargos em 

comissão e de confiança direta do Presidente da República ou dos 

Interventores Federais nos Estados. A violação deste preceito importa a 

perda do cargo judiciário e de todas as vantagens correspondentes. 

 

 

2.5. DA CONSTITUIÇÃO DE 1946 

 

Com a superação do regime totalitário pela Constituição de 1946, a matéria sofreu 

nova alteração, voltando a adotar a proibição mitigada de acumulação de cargos públicos 

como regra geral. Veja: 

 

 

Art. 185 - É vedada a acumulação de quaisquer cargos, exceto, a prevista no 

art. 96, nº I, e a de dois cargos de magistério ou a de um destes com outro 

técnico ou científico, contanto que haja correlação de matérias e 

compatibilidade de horário.  

  

 

Da leitura da norma, infere-se que nas hipóteses legítimas de acumulação, 

necessariamente uma das funções públicas deve ser de magistério.  

De outro giro, além da compatibilidade de horários, a regra constitucional de 1946 

trouxe como requisito a correlação de matérias. Tal exigência foi objeto de estudo 

hermenêutico, tendo a doutrina discutido acerca da amplitude de seu conceito. Nesse sentido, 

ao discorrer sobre o tema à época, Celso Cordeiro Machado apontou: 
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Tem-se cogitado em saber se a matéria correlata é condição extensiva a 

todas as hipóteses de acumulação e alguns comentadores já se manifestaram 

afirmativamente. A interpretação meramente gramatical não conduz a 

conclusões positivas. Torna-se mister, então, recorrer a processos mais 

amplos de exegese, rejeitando-se as deduções absurdas e atendendo-se aos 

fins sociais a que a lei se dirige. 

Se a lei autoriza ao magistrado o exercício do magistério secundário, e se as 

disciplinas do currículo de humanidades não se relacionam com os 

conhecimentos funcionais do juiz, impõe-se a ilação de que, neste caso, é 

dispensável a correlação de matérias. Concluir diferentemente seria tornar a 

exceção constitucional inoperante (...).5  

 

 

 No Estado de São Paulo, o requisito da correlação de matérias foi objeto de 

regulamentação pelo art. 445 do Decreto 42.850/63, sendo conceituado como: 

 

 

Existência de relação imediata e recíproca entre os conhecimentos 

específicos, cujo ensino ou aplicação constituam atribuição principal dos 

dois cargos, de sorte que o exercício simultâneo favoreça o  melhor 

desempenho de ambos.  

 

 

Com a alteração do art. 185, promovida pela Emenda Constitucional nº 20, de 25 de 

maio de 1966, ampliou-se às exceções à proibição de acumular, permitindo-se a acumulação 

de “dois cargos destinados a médicos”. 

Seguindo, além da regra constante no art. 185, a Constituição de 1946 previu regras 

especiais aos magistrados e aos militares. Aos magistrados também foi aplicada a proibição 

mitigada, tornando menos restritiva a regra de acumulação quando comparado com o período 

anterior. No art. 96 a Constituição de 1946 determinou que:  

 

 

Art. 96. É vedado ao juiz: I – exercer, ainda que em disponibilidade, 

qualquer outra função pública, salvo o magistério secundário e superior e os 

casos previstos nesta Constituição, sob pena de perda do cargo judiciário; 

 

Em relação aos militares, também com um regramento mais brando, previa hipóteses 

em que o militar é agregado ao respectivo Quadro. Assim, dependendo da acumulação, o 

militar era transferido para a reserva, ou, era agregado ao respectivo quadro funcional. Nesse 

sentido dispunha o art. 182:  

                                                           
5 MACHADO, Celso Cordeiro. op. cit, p. 199-200. 
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Art. 182. (...) 

§ 3 º - O militar em atividade que aceitar cargo público permanente, estranho 

à sua carreira, será transferido para a reserva, com os direitos e deveres 

definidos em lei.   

§ 4 º - O militar em atividade que aceitar cargo público temporário, eletivo 

ou não, será agregado ao respectivo Quadro e somente contará tempo de 

serviço para a promoção por antigüidade, transferência para a reserva ou 

reforma. Depois de oito anos de afastamento, contínuos ou não, será 

transferido, na formada lei, para a reserva, sem prejuízo da contagem de 

tempo para a reforma. 

 

 

2.6. DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA DE 1967 

 

Após o advento da Constituição de 1967, observa-se o fortalecimento do princípio da 

mitigação à vedação de acumulação. Nesse sentido, a Constituição de 1967, conforme redação 

de seu artigo 97 determinava: 

 

 

Art. 97 – É vedada a acumulação remunerada, exceto: 

I – a de Juiz e um cargo de Professor; 

II – a de dois cargos de Professor; 

III – a de um cargos de Professor com outro técnico ou científico; 

IV – a de dois cargos privativos de Médico. 

§ 1º - Em qualquer dos casos, a acumulação somente é permitida quando 

haja correlação de matérias e compatibilidade de horários.   

§ 2º - A proibição de acumular se estende a cargos, funções ou empregos em 

autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. 

§ 3º - A proibição de acumular proventos não se aplica aos aposentados 

quanto ao exercício de mandado eletivo, cargo em comissão ou ao contrato 

para prestação de serviços técnicos ou especializados. 

 

 

Pela leitura do dispositivo, conclui-se que a regra adotada foi a de proibição de 

acumulação remunerada de cargos e funções públicas, todavia, em caráter relativo, haja visto 

as exceções previstas em seus respectivos incisos. 

Ao analisar o dispositivo à época, Hely Lopes apontou que: 

 

 

(...) trata-se de preceito constitucional de alta moralidade administrativa que 

visa impedir que um mesmo cidadão passe a ocupar vários lugares ou 
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exercer várias funções sem que possa desempenhar proficientemente, 

embora percebendo integralmente os respectivos vencimentos. 6 

 

 

Quanto aos magistrados, previa a Constituição de 1967, em seu art. 109, I, que era 

vedado ao magistrado, sob pena de perda do cargo judiciário, “exercer, ainda que em 

disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo um cargo de magistério e nos casos 

previstos nesta Constituição”. 

Observe-se que de maneira dispensável a Constituição repetiu a regra geral sobre 

acumulação postulada em seu art. 97, uma vez que pela mesma, a única hipótese de 

acumulação permitida ao magistrado é de exercer um cargo de magistério. 

À época, ao comparar a regra constitucional de acumulação relativa aos magistrados 

com a do regime constitucional anterior, Caio Tácito asseverou que: 

 

 

a disposição constitucional vigente limitou, expressamente, quanto aos 

juízes, a acumulação com um único cargo de magistério, colocando fim à 

ambiguidade da remissão ao artigo 96, I, constante do artigo 185 da 

Constituição de 1946, que facultava o argumento da ilimitação da 

acumulação de cargos para os magistrados e da isenção do requisito de 

correlação de matérias7. 

 

 

Em relação aos militares, o legislador constituinte à época adotou regra similar ao da 

Constituição anterior, com a novidade da ampliação de hipóteses em que o militar da ativa, ao 

acumular cargo público, é agregado ao respectivo quadro funcional. Sendo assim, previa o art. 

94 da Constituição: 

 

 

Art 94 –[...].   

§ 3º - O militar da ativa que aceitar cargo público permanente, estranho à sua 

carreira, será transferido para a reserva, com os direitos e deveres definidos 

em lei. 

 § 4º - O militar da ativa que aceitar qualquer cargo público civil temporário,  

não eletivo, assim como em autarquia, empresa pública ou sociedade de 

economia mista, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá ser 

promovido por antigüidade, enquanto permanecer nessa situação, contando-

se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção, transferência para a 

reserva ou reforma. Depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, 

será transferido, na forma da lei, para a reserva, ou reformado. 

                                                           
6 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 7ª ed. São Paulo: Editora RT, 1979. p. 413 

7 TÁCITO, Caio. op. cit, p. 310. 
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A Constituição de 1967 foi profundamente alterada pela Emenda Constitucional nº 1, 

de 17 de outubro de 1969, entretanto em relação ao tema, a referida Emenda promoveu apenas 

uma inovação em relação ao texto original, constante no art. 99 §3º: 

 

 

Art. 99. (...) 

§ 3° Lei complementar, de iniciativa exclusiva do Presidente da República, 

poderá estabelecer, no interesse do serviço público, outras exceções à 

proibição de acumular, restritas a atividades de natureza técnica ou científica 

ou de magistério, exigidas, em qualquer caso, correlação de matérias e 

compatibilidade de horários. 

 

 

2.7. DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

Chegando à análise Constituição vigente, temos que o constituinte de 1988, de forma 

detalhista, adotou como regra a vedação à acumulação remunerada de cargos, empregos e 

funções públicos, excetuando, entretanto, situações relacionadas às áreas de educação e saúde. 

Tais exceções limitavam-se a dois vínculos profissionais e a existência de compatibilidade de 

horários. Assim prelecionava a Constituição, em sua redação original: 

 

 

Art. 37. [...] 

XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, 

quando houver compatibilidade de horários:  

a) a de dois cargos de professor 

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico 

c) a de dois cargos privativos de médico 

XVII – a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange 

autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações 

mantidas pelo Poder Público. 

 

 

Observe-se que a atual Carta Magna seguindo a tendência do histórico constitucional 

brasileiro relativizou a vedação da acumulação de cargos públicos, através de uma proibição 

mitigada, no qual a regra de proibição de acumulação é excetuada, haja visto que deste a 

Constituição de 1946, os respectivos legisladores constituintes previram exceções à regra de 

vedação. 
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Outro importante ponto a ser destacado são os requisitos adotados para a acumulação 

de cargos públicos. Enquanto a Constituição de 1988 prevê somente como requisito para a 

acumulação, nas hipóteses previstas, a compatibilidade de horários, as Constituições de 1946 

e de 1967 dispunham, respectivamente em seus artigos 185 e 97, como exigências para a 

acumulação de cargos, além da compatibilidade de horários, a correlação de matérias entre os 

cargos. 

A regra de acumulação de cargos públicos previsto na Constituição foi ainda objeto 

de alteração por Emendas Constitucionais. 

Inicialmente, houve a modificação da redação do artigo 37, XVI da CRFB/88, em 

virtude da promulgação da Emenda Constitucional nº 19 de 1998. Com efeito, a alteração 

inserida pela referida Emenda teve como objetivo explicitar a limitação da remuneração 

percebida nas hipóteses constitucionais de acumulação ao chamado “teto constitucional”, 

previsto pelo inciso XI do art. 37 da Carta. 

Do mesmo modo, a referida Emenda alterou a redação do inciso XVII do artigo 37, 

para estender a proibição de acumulação às subsidiárias das sociedades de economia mista e 

das empresas públicas, bem como às sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo 

Poder Público. 

Posteriormente, a regra constitucional foi objeto de nova alteração, pela Emenda 

Constitucional nº 34 de 2001, que modificou a redação da alínea “c” do inciso XVI do art. 37, 

ampliando a hipótese permissiva de acumulação, anteriormente destinada aos cargos 

privativos de Médico, aos profissionais de saúde com profissões regulamentadas, mesmo que 

não relativos a cargos privativos de Médicos. 

Em virtude de tal alteração, tornou-se possível a acumulação de cargos, empregos e 

funções públicas privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, caso 

dos enfermeiros e dos técnicos em radiologia por exemplo. 

Sobre o tema, ensina o professor José dos Santos Carvalho Filho8 que a hipótese 

permissiva anterior à Emenda Constitucional nº 34/2001, ao limitar a hipótese legal de 

acumulação a dois cargos de médicos gerou muitas controvérsias em relação aos demais 

                                                           
8 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 

670. 

 



22 
 

profissionais de saúde, que pretendiam que lhes fosse estendido o benefício, tendo inclusive a 

1ª turma do STF decidido, em sede de recurso Extraordinário, ser inviável a acumulação de 

dois cargos de odontólogo (RE nº 222-423-RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, julg. Em 31.08.1999 – 

Informativo STF nº 160, set. 1999).  

Após tais alterações, a redação vigente do art. 37, XVI da CRFB/88 é a seguinte: 

 

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: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 

a) a de dois cargos de professor (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 19, de 1998) 

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

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

profissões regulamentadas (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, 

de 2001) 

XVII – a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange 

autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, 

suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo 

Poder Público (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001) 

 

 

De outro giro, assim como as Constituições anteriores, a atual Carta também prevê 

regras específicas de acumulação para Magistrados e Militares. Nesse sentido, em relação aos 

magistrados determina a Constituição vigente, em seu art. 95, parágrafo único, inciso I, que é 

vedado aos juízes “exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma 

de magistério”.  

A referida regra é ainda estendida aos Ministros do Tribunal de Contas da União, por 

força do artigo 73, §3º da Constituição cujo teor determina que estes terão “as mesmas 

garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior 

Tribunal de Justiça” 

Regra análoga a dos Magistrados é aplicada aos membros do Ministério Público, 

determinando a Lex Magna, em seu artigo 128, §5º, inciso II, alínea “d” que é vedado aos 

membros “exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma 

de magistério”. 
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Entretanto, há quem afirme que a regra fixada ao Magistrado seria mais restritiva do 

que aquela fixada aos membros do Ministério Público. Nesse sentido, afirma Maria Sylvia Di 

Pietro: 

 

 

A norma é mais restritiva para o juiz do que para o promotor público; o 

primeiro além das funções de seu cargo, só pode exercer uma função de 

magistério, seja pública ou privada; o Promotor Público pode exercer outra 

função pública de magistério, nenhuma restrição havendo quanto ao 

magistério particular.9  

 

 

Observe-se, contudo, que o Supremo Tribunal Federal, na análise da ADIn 3.126/DF 

que tinha como objeto a Resolução nº 336 de 16/10/2003 do Conselho da Justiça Federal10, 

que limitava à acumulação a um único cargo de magistério, entendeu que “a fixação ou a 

imposição de que haja uma única função de magistério preconizada na Resolução não atende 

o objetivo constitucional”. 

Portanto, o entendimento exposto pela professora Di Pietro deve ser lido com 

ressalvas. 

Aponte-se ainda que as hipóteses de acumulação por Membros do Ministério Público 

e por Magistrados foram regulamentados por seus respectivos órgãos administrativos de 

classe.  

A hipótese de exercício da docência por Magistrado foi regulamentada internamente 

pela Resolução nº 34/2007, do Conselho Nacional de Justiça. Destacam-se da Resolução a 

necessidade de comprovação perante o Tribunal da compatibilidade de horários entre o 

expediente forense e atividade acadêmica (art. 1, § ún.) e o prazo máximo de 06 (seis) meses 

para a adequação, quando verificada a irregularidade da acumulação (art. 3º, §3). 

Já o Conselho Nacional do Ministério Publico editou a Resolução nº 73 de 15 de 

junho de 2011, em cujo art. 1º foi proibido a qualquer membro do Ministério Público o 

exercício de magistério, público ou privado, por período superior a 20 (vinte) horas semanais, 

não se incluindo na vedação o magistério em escolas de aperfeiçoamento da própria 

                                                           
9 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito administrativo. 24ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 567. 
10 Assim dispõe o art. 1º  da referida Resolução: “ao magistrado da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, 

ainda que em disponibilidade, é defeso o exercício de outro cargo ou função, ressalvado(a) um(a) único(a) de 

magistério, público ou particular”. 



24 
 

Instituição ou em cursos mantidos por associações de classe ou fundações vinculadas ao 

Parquet. 

No tocante aos militares, deve-se frisar que a Constituição de 1988, em sua redação 

original, não previa regra específica para acumulação de cargos, empregos e funções públicas. 

Apenas com a promulgação da Emenda Constitucional nº 18, que incluiu no artigo 142, o §3º, 

juntamente com os incisos de I ao X, foi concebida um regramento específico para a 

acumulação por militares, em específico, nos incisos II e III. Confira: 

 

 

 Art. 142. [...] §3º Os membros das Forças Armadas são denominados 

militares, aplicando-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as 

seguintes disposições: I – [...]  

II – o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público 

civil permanente será transferido para a reserva, nos termos da lei.  

III – o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, 

emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da 

administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e somente 

poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, 

contando-lhes o tempo de serviço apenas para aquela promoção e 

transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, 

contínuos ou não transferidos para a reserva, nos termos da lei. 

 

 

Subsequentemente, o texto constitucional foi objeto de nova alteração, pela Emenda 

Constitucional nº 77 de 2014, que ampliou as hipóteses de acumulação por militares, 

permitindo ao militar em atividade tomar posse em cargo ou emprego privativo de 

profissional de saúde sem a imposição de ser transferido para a reserva ou ser agregado ao 

respectivo quadro. Confira transcrição da redação vigente: 

 

 

    Art. 142. [...] 
§3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-

lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: 

I – [...] 

II – o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público 

civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea 

“c” [sem grifos no original], será transferido para a reserva, nos termos da 

lei. 

III – o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, 

emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da 

administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, 
alínea “c”, [sem grifos no original] ficará agregado ao respectivo quadro e 

somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por 

antiguidade, contando-lhes o tempo de serviço apenas para aquela promoção 



25 
 

e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, 

contínuos ou não transferidos para a reserva, nos termos da lei.  

 

 

A Constituição de 1988 também concebe regras a serem observadas nas hipóteses 

que os servidores da Administração direta, autárquica e fundacional, venham a ser investidos 

em mandato eletivo. 

Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, o servidor ficará 

afastado de seu cargo, emprego ou função (art. 38, inciso I); se investido no mandato de 

Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela 

remuneração que melhor lhe convier (art. 38, inciso II). 

Sendo investido no mandato de Vereador e havendo compatibilidade de horários, 

perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do 

cargo eletivo e, não havendo compatibilidade, terá também a opção de optar pela remuneração 

como no caso anterior (art. 38, inciso III). 

Em caso de necessário afastamento, ressalva-se a contagem de tempo de serviço, 

exceto para promoção por merecimento, e os benefícios previdenciários (art. 38, incisos IV e 

V). 

Por fim, a Constituição de 1998 convalidou hipótese de acumulação vedada sob a 

égide da Carta anterior. Nesse sentido, o art. 17, § 2º do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias assegurou o exercício cumulativo de dois cargos ou empregos privativos de 

profissionais de saúde que estivessem sendo exercidos na Administração Direta ou Indireta, 

hipótese que como visto, era vedada pela Constituição de 1967. 11  

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Nesse sentido já decidiu o STF (2ª turma RE 182.811-MG. Rel. Min. Gilmar Mendes, em 30.05.2006 – 

informativo STF nº 429 de jun. 2006) 
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3. DOS CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS. 

 

3.1. DA DISTINÇÃO ENTRE CARGO, EMPREGO E FUNÇÃO PÚBLICA 

 

3.1.1. Do cargo público 

 

Em que pese a Constituição vigente tratar, quando das regras de acumulação, 

extensivamente dos cargos, empregos e funções públicas, o legislador constituinte originário 

se desincumbiu de dar uma definição a tais conceitos jurídicos. Sendo assim, cabe defini-los. 

Em relação ao termo cargo público, encontra-se na legislação infraconstitucional sua 

conceituação legal. Nesse sentido, dispõe o artigo 3º, caput, da lei 8.112/1990 a definição de 

cargo público como sendo “o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na 

estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor”.  

Aprofundando o conceito legal, nos ensina José dos Santos Carvalho Filho que cargo 

público é “o lugar dentro da organização funcional da Administração Direta e de suas 

autarquias e fundações públicas que, ocupado por servidor público, tem funções específicas e 

remuneração fixadas em lei ou diploma a ela equivalente”.12 

Cabe destacar de tal ensinamento que só existe cargo público dentro da 

Administração Pública Direta, das autarquias e das fundações públicas, uma vez que sob a 

regra constitucional do caput do artigo 39, em sua redação vigente, apenas os integrantes das 

pessoas jurídicas de Direito Público recebem o nome juris de “servidores públicos”.13. 

Os cargos públicos são ainda classificados pela doutrina com base na durabilidade de 

seu provimento, em três categorias: a) cargos vitalícios; b) cargos efetivos e c) cargos em 

comissão.14 15 16 

                                                           
12 CARVALHO FILHO, José dos Santos. op. cit. P. 615. 
13 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 

248. 
14 Cf. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. op. cit. p. 305-306,   
15 Cf. PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. op. cit. p. 605 
16 Cf. CARVALHO FILHO, José dos Santos. op. cit. p. 616. 
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Os cargos vitalícios ou de provimento vitalício são aqueles que asseguram aos seus 

titulares, uma vez vitaliciados, a garantia de poderem ser destituídos apenas por sentença 

judicial transitada em julgado. 

A vitaliciedade é conferida ao titular do cargo após dois anos de exercício do cargo 

ou imediatamente à posse, nas hipóteses de nomeação direta para Magistrado de Tribunal (art. 

84, incisos XIV e XVI) ou para cargo de Ministro do Tribunal de Contas (art. 84, inciso XV). 

Observe-se que nessas hipóteses de nomeação direita não é exigido a prévia 

aprovação em certame público.  

São exemplos de cargos vitalícios: a) o de Magistrado, após dois anos de exercício 

(art. 95, I, da CRFB/88), ou quando nomeados diretamente pelo Chefe do Poder Executivo; b) 

o de membro do Ministério Público (art. 128, §5º, I, “a”, da CRFB/88) e; c) o de membro do 

Tribunal de Contas (art. 73, §3º, da CRFB/88). 

Por sua vez, os cargos efetivos são aqueles que asseguram aos seus titulares, uma vez 

adquirida a estabilidade, o direito de permanência no cargo, do qual só poderá ser destituído 

por: I) sentença judicial transitada em julgado (art. 41 §1, I, da CRFB/88); II) processo 

administrativo em que seja assegurado a ampla defesa (art. 41 §1, II da CRFB/88) e; III) 

procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, 

assegurada ampla defesa (art. 41 §1, III, da CRFB/88). 

Tais cargos constituem a maioria dos cargos públicos e exigem como requisito 

indispensável para a nomeação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, ressalvadas as exceções que serão abordadas na Seção 3.2.1. 

Por último, os cargos em comissão são aqueles ocupados em caráter transitório, e 

cuja nomeação independe de prévia aprovação em concurso público, necessitando apenas da 

confiança da autoridade competente. 

 

3.1.2. Do emprego público 

 

Seguindo com o estudo do conceito de “cargo público”, deve ser assinalado a sua 

distinção técnica com as outras duas expressões utilizadas pela Constituição Federal para 
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indicar formas de relacionamento entre o Poder Público e o servidor público, quais sejam, 

“função pública” e “emprego público”. 

Neste giro, em relação ao conceito de emprego público, entende Celso Antonio 

Bandeira de Mello, seguido pela doutrina majoritária, como “o núcleo de trabalho permanente 

a ser preenchido por agente contratado para desempenhá-lo, sob relação trabalhista”.17 

Cabe frisar que o agente empregado para desempenhar função pública na 

Administração Direta, autarquias e fundações públicas também é chamado de servidor 

público, diferindo dos servidores titulares de cargo público quanto à natureza do vínculo: 

enquanto a relação jurídica entre a Administração Pública lato sensu e o servidor público 

empregado é regida pela CLT, a relação da Administração com o servidor público titular de 

cargo público é disciplinada por estatutos, que são diplomas legais específicos.  

Do mesmo modo, o agente público encarregado de exercer uma função autônoma 

dentro da Administração Direta, autarquias e fundações públicas, sem correspondência com 

cargo ou emprego público específico, como por exemplo, a função pública prevista pelo 

artigo 37, IX da Constituição, também recebe o nome de servidor público. 

Observe-se então, que a nomenclatura “servidor público” refere-se a todos os agentes 

que, integrando o quadro funcional da Administração Pública direta, indireta e das fundações 

públicas, exercem atividade funcional, não importando a natureza do regime ao qual está 

submetido o agente, podendo este ser estatutário, trabalhista, ou especial (art. 37, IX da 

CRFB/88). 

Nesse sentido, cabe trazer à baila classificação adotada por José dos Santos Carvalho 

Filho segundo o qual a designação “servidor público” compreenderia as seguintes categorias: 

 

 

Servidores públicos estatutários são aqueles cuja relação jurídica de trabalho 

é disciplinada por diplomas legais específicos, denominados de estatutos.(...) 

A segunda categoria é a dos servidores públicos trabalhistas (ou celetistas), 

assim qualificados porque as regras disciplinadoras de sua relação de 

trabalho são as constantes da Consolidação das Leis do Trabalho.(...) A 

última categoria é a dos servidores públicos temporários, os quais, na 

verdade, se configuram como um agrupamento excepcional dentro da 

categoria geral do servidores públicos. A previsão dessa categoria especial 

de servidores está contemplada no art. 37, IX, da CF, que admite a sua 

                                                           
17 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. op. cit. p. 256. 
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contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de 

excepcional interesse público.18  

 

 

 O mestre José Carvalho Filho reconhece ainda dentro da espécie “servidores 

públicos estatutários”, com base na natureza das funções exercidas, a categoria de “servidores 

públicos especiais”, no qual o autor inclui os agentes que realizam atividades de especial 

relevância dentro da Administração, sendo eles: os Magistrados, membros do Ministério 

Público, os Defensores Públicos, os membros dos Tribunais de Contas e os membros da 

Advocacia Pública. 19  

Afirma ainda que o vínculo desses agentes com o Poder Público é de natureza 

necessariamente estatutária, instituído por diploma normativo específico, organizador de seu 

estatuto. 

De forma similar, entendem Celso Antônio Bandeira de Mello20, com a ressalva de 

incluir os servidores temporários na categoria servidores empregados, e Maria Sylvia Di 

Pietro.21  

 

3.1.3. Da função pública 

 

De outro giro, em relação ao conceito de “função pública”, não se olvida a existência 

de controvérsia doutrinária. Com efeito, a guisa de ilustração, recorreremos mais uma vez aos 

ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho, que define função pública como: 

 

 

a atividade em si mesma, ou seja, função é sinônimo de atribuição e 

corresponde às inúmeras tarefas que constituem o objeto dos serviços 
prestados pelos servidores públicos. 22 

 

 

Com base no entendimento do doutrinador, necessariamente, todo o cargo público 

possui uma função pública, uma vez que a existência do cargo exige impreterivelmente a 

                                                           
18 CARVALHO FILHO, José dos Santos. op. cit. p. 601-602 
19 CARVALHO FILHO, José dos Santos op. cit. p. 601. 
20 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. op. cit. p. 249. 
21 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. op. cit. p. 528-532. 
22 CARVALHO FILHO, José dos Santos op. cit. p. 615 
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delegação de atribuições e responsabilidades a um servidor público. Assim, todo cargo 

público teria função pública. 

Entretanto, para o professor, nem toda função pública pressupõe a existência de 

cargo público.  

Seguindo o mesmo entendimento, Diogo de Figueiredo aponta a existência de 

funções autônomas, espécies do gênero “função pública”, que não correspondem a um cargo 

específico. Como exemplo, o autor cita as funções de jurados, de mesários eleitorais, 

serventuários e oficiais de justiça ad hoc. 23  

 Do mesmo modo, Dirley da Cunha Júnior 24 se posiciona acerca do conceito de 

função pública: 

 

 

todo cargo ou emprego público tem função, mas pode haver função sem 

cargo e sem emprego. A função sem cargo ou emprego é denominada de 

função autônoma, que, na forma da Constituição atual, abrange: a) A função 

temporária – Exercida por servidores temporários nos termos do art. 37, IX 

da CF e; b) A função de confiança – Prevista no art. 37, V, da CF e exercida 

exclusivamente por servidores públicos titulares de cargos efetivos e que se 

destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento 

 

 

Entretanto, de outro modo, tem-se o posicionamento de Celso Antonio Bandeira de 

Mello, que ao conceituar função pública, adota uma acepção muito mais limitada. Com efeito, 

para o doutrinador, função pública seria: 

 

 

um plexo unitário de atribuições, criado por lei, correspondente a encargos 

de direção, chefia, ou assessoramento a serem exercidas por titular de cargo 

efetivo, da confiança da autoridade que as preenche (art. 37, V, da 

Constituição). 25  

 

 

Verifica-se que para o referido doutrinador a Constituição toma a expressão “funções 

públicas” em um sentido estrito, como uma forma específica de relacionamento entre o Poder 

Público e os servidores titulares de cargo efetivo, distinta daquela adotada em relação aos 

ocupantes de cargos e empregos públicos. 

                                                           
23 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2014. p. 411-412. 
24 CUNHA JUNIOR, Dirley da. Curso de direito administrativo. 11ª ed. Bahia: Jus Podivm, 2012. p. 275 
25 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. op. cit. p. 255. 



31 
 

De forma similar entende Maria Sylvia Di Pietro26, segundo a qual: 

  

 

perante a constituição atual, a acepção do termo “função pública” remete, de 

forma limitada, a duas situações específicas, quais sejam: I) a prevista pelo 

artigo 37, inciso IX, da Constituição (contratação temporária) e; II) a 

prevista pelo inciso V do mesmo dispositivo (funções de confiança). 

 

 

Passemos agora ao estudo do preenchimento dos cargos, empregos e funções 

públicas. 

 

3.2. DO PROVIMENTO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS 

 

3.2.1 Do provimento originário 

 

Conforme posicionamento da doutrina majoritária, provimento é o ato administrativo 

de investidura do agente público no exercício de cargo, emprego ou função pública, 

dividindo-se em provimento originário e derivado. 

 Ressalve-se, entretanto, o posicionamento de José Carvalho Filho segundo o qual 

provimento não é um ato administrativo, mas um fato administrativo formalizado por meio de 

um ato administrativo. Assim expõe o autor: 

 

 

Provimento é o fato administrativo que traduz o preenchimento de um cargo 

público. Como esse fato depende da manifestação volitiva da autoridade 

competente em cada caso, tem-se que o fato provimento é consubstanciado 

através de um ato administrativo de caráter funcional: são os atos de 

provimento. (...). Como o fato precisa de formalização, sua existência 

depende da prática de um ato administrativo. Sendo assim, enquanto o 

provimento é o fato em si que consiste no preenchimento do cargo, o ato 

administrativo é o fato em si para materializá-lo. 27 

 

 

                                                           
26 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. op. cit. p. 536  
27 CARVALHO FILHO, José dos Santos op. cit. p. 621-622. 
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O provimento originário é aquele que dá início a uma relação estatutária nova, seja 

porque o titular não pertencia ao serviço público anteriormente seja porque pertencia a quadro 

funcional regido por estatuto diverso do que rege o cargo agora provido.  

Nas hipóteses de provimento originário de cargo público vitalício, efetivo ou de 

confiança, o provimento se materializa por nomeação. Quando a hipótese de provimento 

referir-se ao regime jurídico do emprego público ou de função temporária (art. 37, IX da 

CRFB/88), sua materialização se dará por contratação. 28 

Frise-se que para o provimento originário, em regra, é indispensável a prévia 

aprovação em concurso público, por determinação do art. 37, inciso II, da Constituição. 

Entretanto, admite-se em três situações de excepcionalidade a sua dispensa.  

A primeira dessas hipóteses refere-se às funções de confiança exercidas por 

servidores ocupantes de cargo efetivo (art. 37, V da CRFB/88) e aos cargos em comissão 

declarados de livre nomeação e exoneração, conforme previsto na parte final do inciso II do 

art. 37 da Constituição. 

A segunda hipótese está prevista no inciso IX do art. 37 da Carta, que prevê a 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público. 

A última hipótese encontra-se regulada pelas disposições da Lei 8.666/93, pelo 

Decreto nº 2.271/97 e pela Instrução Normativa SLTI nº 02/2008, alterada recentemente pela 

Instrução Normativa SLTI nº 03/2009. Em relação à última, tem-se que o seu art. 6º §, 

descreve as diretrizes para a contratação de servidores terceirizados pela Administração 

Pública. Confira: 

 

 

Art. 6º Os serviços continuados que podem ser contratados de terceiros pela 

Administração são aqueles que apóiam a realização das atividades essenciais 

ao cumprimento da missão institucional do órgão ou entidade, conforme 

dispõe o Decreto nº 2.271/97. 

§ 2º O objeto da contratação será definido de forma expressa no edital de 

licitação e no contrato, exclusivamente como prestação de serviços, sendo 

vedada a utilização da contratação de serviços para a contratação de mão de 

obra, conforme dispõe o art. 37, inciso II, da Constituição da República 

Federativa do Brasil.  

 

                                                           
28 Cf. CUNHA JUNIOR, op. cit.. p. 284. 
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 Assim, dispõe o Decreto nº 2.271/97: 

 

 

Art. 1º No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais 

acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem 

área de competência legal do órgão ou entidade. 

§1º As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, 

transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, 

telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações 

serão, de preferência, objeto de execução indireta. 

 

  

Observe-se que a terceira hipótese de excepcionalidade à regra do concurso público 

descrito pela norma, refere-se tão somente à terceirização de atividade de apoio às atividades 

essenciais da Administração Pública, sendo vedado a sua extensão à atividade-fim da 

Administração. 

 

3.2.2. Do Provimento derivado 

 

De outro modo, o provimento derivado pressupõe a existência de um vínculo anterior 

do servidor público com a Administração, devendo o servidor ser titular de outro cargo sujeito 

ao mesmo estatuto. As formas de provimento derivado independem de nova aprovação em 

concurso público. 

De início, cabe apontar que a Constituição vigente trouxe um rol mais reduzido de 

formas de provimento derivado do que aquele que era permitido pela Constituição anterior. 

Tal fato decorre do princípio da obrigatoriedade do concurso público ora vigente. 

Com efeito, enquanto a Constituição de 1967 em seu art. 97, §1º, com redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 1 de 1969, exigia a prévia aprovação em concurso público 

para a primeira investidura, o dispositivo atual fala apenas em investidura, incluindo todas as 

hipóteses de provimento, tanto a originária quanto a derivada. 

Em relação às formas de provimento derivado, a Constituição vigente excepciona, 

expressamente, apenas a reintegração (art. 41 § 2º, primeira parte), o aproveitamento (art. 

41 §3º), a recondução (art. 41 § 2º, segunda parte) e a promoção (art. 39 § 2º). 
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Portanto, por não possuírem mais fundamento constitucional, ficam vedados a 

readmissão, a reversão a pedido, a ascensão e a transferência porquanto tais formas de 

provimento independem de concurso público. 

Passemos a analisar as formas de provimento derivado previstos pela Constituição. 

A promoção é a forma de provimento pela qual o servidor deixa o seu cargo para 

ingressar em outro situado em classe mais elevada, com maior grau de responsabilidade e 

maior complexidade de atribuições. 

A reintegração é a forma de provimento pelo qual o servidor retorna ao cargo antes 

ocupado, porque invalidada por sentença a sua demissão (art. 41§ 2º, primeira parte), sendo-

lhe assegurado o direito ao ressarcimento das vantagens ligadas ao cargo (art. 28 da Lei 

8.112/90). 

Como consequência da reintegração, ocorre a recondução, hipótese na qual o 

servidor que eventualmente ocupava o cargo do reintegrado, se estável, tem direito a ser 

reconduzido ao seu cargo de origem. (art. 41§ 2º, segunda parte). A Lei 8.112/90, em seu 

artigo 29, prevê também a recondução no caso de inabilitação em estágio probatório relativo a 

outro cargo. 

Por último, temos o aproveitamento, hipótese na qual o servidor estável cujo cargo 

foi extinto ou declarado desnecessário passa a ocupar outro cargo compatível. 

Além dessas hipóteses previstas pela Constituição, a doutrina 29 sustenta ainda como 

formas válidas de provimento derivado a readaptação e a reversão ex officio  

Embora sem previsão na Constituição, a readaptação tem prerrogativa legal, 

constando no art. 24 da Lei 8.112/90, sendo a forma de provimento pela qual o servidor é 

investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha 

sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica, compatibilizando-

se assim o exercício da função pública com a nova restrição do servidor. 

Ocorre que pela a ausência de previsão constitucional, muito se discute nos Tribunais 

e na doutrina acerca de sua validade como hipótese de provimento que excepciona o concurso 

público. 

                                                           
29  Cf. PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. op. cit. p. 603 
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Entretanto, parece-me improcedente o argumento de que a referida forma de 

provimento seria inconstitucional por não se dar por concurso público. Nesse sentido, cabe 

lembrar que a obrigação do concurso público tem como fundamento o princípio da isonomia. 

Com efeito, a regra constitucional tem como indiscutível objetivo garantir a todos as 

mesmas oportunidades de disputar cargos e empregos na Administração Pública, evitando-se 

assim tratamentos privilegiados. Assim leciona Celso Antônio de Mello quando trata do 

princípio da obrigatoriedade do concurso público: 

 

 

O que a Lei Magna visou com os princípios da acessibilidade e do concurso 

público foi, de um lado, ensejar a todos iguais oportunidades de disputar 

cargos ou empregos na Administração direta e indireta. De outro lado, 

propôs-se a impedir tanto o ingresso sem concurso, ressalvadas as exceções 

previstas na Constituição, quanto obstar a que o servidor habilitado por 

concurso para cargo ou emprego de determinada natureza viesse depois a ser 

agraciado com cargo ou emprego permanente de outra natureza, pois esta 

seria uma forma de fraudar a razão de ser do concurso público. (Grifos 

meus). 30  

 

 

Por lógico, não há que se falar em tratamento privilegiado ao servidor que, por ter 

sido acometido por uma patologia física ou mental é investido em outro cargo, compatível 

com a redução em sua capacidade laborativa. Pelo contrário, a readaptação funcional mostra-

se como meio adequado para preservar a garantia da isonomia, respeitando o direito 

constitucional do servidor ao trabalho (art. 6, caput), face à situação de desigualdade surgida 

após a redução da capacidade laborativa do servidor. 

Consoante ao entendimento aqui exposto, o professor Diógenes Gasparini aponta 

quando trata da hipótese de readaptação: 

 

 

É provimento horizontal, pois o servidor não ascende nem é rebaixado. Faz-

se esse espécie de provimento sem concurso, dada a finalidade do 

provimento. Se assim não for entendido e for obrigatório o concurso público, 

essa finalidade poderá não ser alcançada, pois a vaga eventualmente será 

ocupada por alguém que não o readaptando, aprovado no concurso público.31  

 

 

Nesse sentido, cabe colacionar  ementa elucidativa do Tribunal de Justiça do Paraná:  

                                                           
30 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. op. cit. p. 280. 
31 GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 264 
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APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO 

QÜINQÜENAL. SERVIDOR PÚBLICO. MODIFICAÇÕES NO SEU 

ESTADO DE SAÚDE, QUE INVIABILIZAM A REALIZAÇÃO DAS 

TAREFAS INERENTES ÀS FUNÇÕES DA CARREIRA A QUAL 

PERTENCE. READAPTAÇÃO. POSSIBILIDADE. FORMA DE     

PROVIMENTO DERIVADO. CONSTITUCIONALIDADE. NÃO 

FERIMENTO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO 

PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "Nas relações de direito 

público, o prazo prescricional qüinqüenal do Decreto 20.910/32 deve ser 

aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual 

ou municipal, seja qual for sua natureza". (STJ, AgRg no REsp 971.616/AC, 

Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 17/12/2007). 2. Havendo 

modificações no estado de saúde do servidor, as quais inviabilizem a 

realização das tarefas inerentes às funções da carreira a qual pertence, e 

sendo atendidos os requisitos legais, cabível a sua readaptação. 3. O instituto 

da readaptação, além de não ferir os princípios constitucionais da isonomia, 

impessoalidade, eficiência e moralidade, atende aos princípios da igualdade 

e da razoabilidade, não conflitando, desse modo, com o princípio do 

concurso público. 4. No caso dos autos, restou demonstrada a existência de 

modificações no estado de saúde do servidor que inviabilizaram o exercício 

das suas funções, o que, aliado ao preenchimento dos requisitos legais, 

permite a sua readaptação. Recurso não provido. ( TJ-PR - AC: 5526565 PR 

0552656-5, Relator: Ruy Cunha Sobrinho, Data de Julgamento: 14/07/2009,  

1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 193) [ sem grifos no original]  

 

 

De outro giro, a reversão refere-se à hipótese pela qual o servidor aposentado 

retorna ao serviço público, por pedido (art. 25, II, alínea “a” da Lei 8.112/90) ou ex-officio, 

que ocorre quando cessada a incapacidade que gerou a aposentadoria por invalidade, 

declarado por junta médica oficial, (art. 25, I, da Lei 8.112/90). 

A doutrina aponta ainda como segunda modalidade de reversão ex-officio, não 

prevista pela Lei 8.112/90, a hipótese na qual é verificado vício de legalidade no ato que 

concedeu a aposentadoria do servidor, que gera para a Administração o dever de anular o ato 

e obrigar o servidor a retornar ao seu cargo. 32 

Acerca da constitucionalidade dessa forma de provimento, a doutrina tem entendido 

como flagrantemente inconstitucional a reversão por pedido (ou no interesse da 

Administração) uma vez que findo a relação estatutária, ocorre a vacância do cargo, e como 

consequência, para o seu provimento, exige-se aprovação por concurso público, sob pena de 

violação por linha transversa do disposto no art. 37, II da CRFB.  

                                                           
32 Cf. CARVALHO FILHO, José dos Santos op. cit. p. 626. 
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Entretanto, em relação à reversão ex-officio a doutrina tem sustentado a sua 

constitucionalidade, apesar de não constar expressamente do texto constitucional, ao 

argumento de que verificado o desaparecimento da razão de ser da aposentadoria do servidor, 

ou de sua anulação por vício de legalidade do ato administrativo, deve-se permitir o 

reingresso do servidor aos quadros funcionais dos órgãos da Administração, retornando ao 

status quo.33 34 

Portanto, são consideradas como formas de provimento derivado válidas: I) a 

reintegração (art. 41 § 2º, primeira parte da CRFB/88); II) o aproveitamento (art. 41 §3º da 

CRFB/88); III) a recondução (art. 41 § 2º, segunda parte da CRFB/88); IV) a promoção (art. 

39 § 2º da CRFB/88) a readaptação funcional (no art. 24 da Lei 8.112/90) e; VI) a reversão 

ex-officio, seja pelo desaparecimento da incapacidade que deu causa à aposentadoria do 

servidor (art. 25, I, da Lei 8.112/90) ou quando verificado vício de legalidade do ato que 

concedeu a aposentadoria. 

Definidos os conceitos de cargos, empregos e funções públicas, bem como as suas 

formas de provimento, passemos ao estudo da regra geral de acumulação remunerada prevista 

no art. 37, XVI pela Constituição, em sua redação vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Cf. CARVALHO FILHO, José dos Santos op. cit. p. 627. 

 
34 Cf. PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. op. cit. p. 603-604. 
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4. DA REGRA CONSTITUCIONAL SOBRE ACUMULAÇÃO 

 

4.1. DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS DE ACUMULAÇÃO 

 

Conforme já visto, a regra constitucional vigente sobre a acumulação de cargos, 

empregos e funções públicas encontra-se disposta no art. 37, incisos XVI e XVII, por meio da 

qual o legislador constituinte determinou que: 

 

 

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: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 

1998) 

a) a de dois cargos de professor (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 19, de 1998) 

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

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

profissões regulamentadas (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, 

de 2001) 

XVII – a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange 

autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, 

suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo 

Poder Público (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001) 

 

 

 

 De início, cabe consignar que a vedação constitucional de acumulação recai apenas 

sobre as hipóteses em que os cargos, empregos e funções acumuladas são remuneradas. 

Assim, na hipótese em que um dos cargos não é remunerado, não há que se falar em vedação. 

As exceções permissivas limitam-se somente a dois cargos, empregos ou funções, 

inexistindo qualquer possibilidade jurídica de tríplice acumulação remunerada. Frise-se, 

entretanto que pelo fato de a regra referir-se tão somente à acumulação remunerada é possível 

a tríplice acumulação, desde que um dos cargos, empregos ou funções acumulados não seja 

remunerado e que exista compatibilidade de horários. 
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A referida situação excepcional de tríplice acumulação é ressalvada por Maria Di 

Pietro 35, já tendo sido enfrentado por nossos tribunais pátrios. Como exemplo, colaciona-se 

abaixo acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que enfrentou situação de tríplice 

acumulação de cargos:  

 

 

MANDADO DE SEGURANÇA - ACUMULAÇÃO DE CARGO 

PÚBLICO - VEDAÇÃO DA ACUMULAÇÃO TRÍPLICE - EXCEÇÃO - 

CARGO NÃO REMUNERADO DE PRESIDENCIA DA CÂMARA 

LESGILATIVA DE MUNICÍPIO - COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS 

- POSSIBILIDADE DA CUMULAÇÃO. - É vedada a acumulação tríplice 

de cargos públicos, exceto se uma das funções não for remunerada e houver 

compatibilidade de horários. Assim, há a possibilidade de cumulação do 

cargo municipal, com a vereança e presidência da câmara legislativa.(TJ-MG 

- AC: 10153130016758001 MG, Relator: Vanessa Verdolim Hudson 

Andrade, Data de Julgamento: 23/07/2014,  Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2014). 

 

 

 

Passando à análise das hipóteses permissivas de acumulação, cabe um adendo em 

relação à hipótese prevista pela alínea b, inciso XVI do art. 37, que permite a acumulação de 

um cargo de professor com outro técnico e científico.  

Conforme aponta o professor José Carvalho Filho, há certa celeuma em conceituar o 

que seriam cargos técnicos e científicos. Nesse sentido afirma o autor: 

 

 

O conceito de cargo técnico ou científico, por falta de precisão, tem 

provocado algumas dúvidas na Administração. O ideal é que o estatuto fixe 

o contorno mais exato possível para sua definição, de modo que se possa 

verificar, com maior facilidade, se é possível, ou não, a acumulação. Cargos 

técnicos são os que indicam a aquisição de conhecimentos técnicos e 

práticos necessários ao exercício das respectivas funções. Já os cargos 

científicos dependem de conhecimentos específicos sobre determinado ramo 

científico. Normalmente, tal gama de conhecimento é obtida em nível 

superior; essa exigência, porém, nem sempre está presente, sobretudo para os 

cargos técnicos. Por outro lado, não basta que a denominação do cargo 

contenha o termo "técnico": o que importa é que suas funções, por serem 

específicas, se diferenciem das meramente burocráticas e rotineiras. Seja 

como for, nem sempre será fácil atribuir tais qualificações de modo exato. 

As soluções adequadas normalmente são adotadas ao exame da situação 

concreta. 36 

 

 

                                                           
35 Cf. PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. op. cit. p. 566 
36 CARVALHO FILHO, José dos Santos op. cit. p. 671. 
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A questão foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, tendo à época, entendido 

que cargos que se revestirem de características simples e repetitivas não se encontram 

inseridas na regra permissiva do art. 37, XVI, alínea b da CRFB. Confira: 

 

 

Acumulação de emprego de atendente de telecomunicações de sociedade de 

economia mista, com cargo público de magistério. Quando viável, em 

recurso extraordinário, o reexame das atribuições daquele emprego 

(atividade de telefonista), correto, ainda assim, o acórdão recorrido, no 

sentido de se revestirem elas de 'características simples e repetitivas', de 

modo a afastar-se a incidência do permissivo do art. 37, XVI, b, da 

Constituição." (Al192.918-AgR, Rel. Min. Octavio Gallotti,julgamento em 
3-6-97, DJ de 12-9-97). (grifos meus) 

 

 

Assim, alinhando o entendimento do professor Carvalho Filho com o entendimento 

exarado pelo Supremo Tribunal Federal, pode-se conceituar cargo técnico e científico como 

aquele “cujas funções não são de natureza simples e repetitivas, exigindo conhecimentos 

profissionais especializados do servidor (cargo técnico) ou do ramo científico (cargo 

científico), sem os quais não é possível o exercício das respectivas funções”. 

Dando continuidade ao estudo do inciso XVI do art. 37, tem-se à hipótese permissiva 

da alínea “c” do referido dispositivo, pelo qual é permitida a acumulação de cargos privativos 

de profissionais de saúde, desde que regulamentadas as profissões. 

A exigência de regulamentação da profissão refere-se à existência de lei 

disciplinadora do exercício da profissão, que em regra, é instituído pela autarquia incumbida 

da fiscalização, não abrangendo servidores administrativos que atuam em órgãos onde o 

serviço de saúde é prestado.  

De outro giro, conforme já dito, a Constituição vigente trouxe regras específicas para 

a acumulação para Magistrados (art. 95, inciso I) e membros do Ministério Público (art. 128, 

§5º, inciso II, alínea “d”).  

Cabe no ponto tecer alguns comentários em relação à hipótese em que membro do 

Ministério Público de carreira, afastado, vem a exercer as funções públicas de Ministro, 

Secretário de Estado ou do Distrito Federal e Secretário de Município. 

O tema ganhou destaque com a nomeação, publicada no DOU em 03/03/2016, pela 

Presidente da República do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público da Bahia 

Wellington César Lima e Silva para exercer o cargo de Ministro de Estado da Justiça. Com 
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efeito, o fato de o membro do parquet encontrar-se apenas afastado de suas funções ao 

momento de sua nomeação suscitou dúvidas acerca da legalidade do ato presidencial. 

Na hipótese, foi ajuizada Ação Popular 37, tendo sido deferido pedido liminar para 

sustar os efeitos do Decreto de nomeação, ao argumento de que só seria possível a nomeação 

com o necessário desligamento (por exoneração ou aposentadoria) do cargo ocupado no 

Ministério Público, não sendo possível estender a hipótese para os casos de afastamento. 

   Entretanto, a questão não é pacífica no âmbito jurídico. Com efeito, o Conselho 

Nacional do Ministério Público, em suas decisões mais recentes, sustenta a possibilidade de 

que o membro do Ministério Público, em afastamento, pode exercer cargos públicos em 

estrutura diversa do MP. Nesse sentido, à guisa de ilustração: 

 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. AFASTAMENTO. EXERCÍCIO DO 

CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. REQUISITOS. RELEVÂNCIA 

DO CARGO E PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM FUNÇÕES 

INSTITUCIONAIS DO MP. POSSIBILIDADE. 

1. O Conselho tem estabelecido, através de seus precedentes, que o membro 

do parquet pode se afastar de suas funções para o exercício de cargo fora da 

estrutura do Ministério Público desde que observados os seguintes 

requisitos: avaliação pelo Procurador Geral de Justiça, ouvido o Conselho 

Superior do Ministério Público, da relevância do cargo e de sua relação com 

as funções institucionais do MP. 

2. Os cargos de Secretário de Estado de Segurança Pública e Secretário do 

Meio Ambiente estão de acordo com os parâmetros estabelecidos, guardando 

pertinência temática exigida. 

3. Improcedência do feito. 

(CNMP. PP nº 0.00.000.000073/2016-96. Relator Cons. Leonardo Henrique 

de Cavalcante Carvalho. Julgado em 23.02.2016). 

 

O posicionamento adotado pelo CNMP decorre da harmonização entre a regra 

especial de acumulação (art. 128, §5º, inciso II, alínea “d”) e o disposto pelo art. 129, inciso 

IX, que prevê como funções do Ministério Público, além das dispostas pelos incisos 

anteriores, outras que venham a ser conferidas, desde que compatíveis com a finalidade do 

MP. 

Frise-se, todavia, que o posicionamento sustentando pelo CNMP não se coaduna com 

a jurisprudência do STF. Nesse sentido, trago à vista os seguintes julgados: 

 

                                                           
37 PROCESSO 0013178-74.2016.4.01.3400, da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, decisão 

liminar proferida pela Juíza Solange Salgado. 
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MANDADO DE SEGURANÇA. RESOLUÇÃO Nº 5/2006 DO 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO: EXERCÍCIO DE 

CARGO DE DIRETOR DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E 

LOGÍSTICA DO IBAMA POR PROMOTOR DE JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE 

INGRESSOU NA INSTITUIÇÃO APÓS A PROMULGAÇÃO DA 

CONSTITUIÇÃO DE 1988 EXERCER CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA 

EM ÓRGÃO DIVERSO DA ORGANIZAÇÃO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO. VEDAÇÃO DO ART. 128, §5, INC. II, ALÍNEA D, DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. SEGURANÇA 

DENEGADA. (STF, MS – Mandado de Segurança 26.595/DF, Rel. Min. 

Carmen Lúcia, publicado em 11/06/2010) 

 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SERGIPE. MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL. EXERCÍCIO DE OUTRA FUNÇÃO. ART. 128, § 5º, II, d, 

DA CONSTITUIÇÃO. 

I. O afastamento de membro do Parquet para exercer outra função pública 

viabilizasse apenas nas hipóteses de ocupação de cargos na administração 

superior do próprio Ministério Público. 

II. Os cargos de Ministro, Secretário de Estado ou do Distrito Federal, 

Secretário de Município da Capital ou Chefe de Missão Diplomática não 

dizem respeito à administração do Ministério Público, ensejando, inclusive, 

se efetivamente exercidos, indesejável vínculo de subordinação de seus 

ocupantes com o Executivo. 

III. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos 

itens 2 e 3 do § 2º do art. 45 da Lei Complementar sergipana 2/90. 

(ADI 3574, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, 

julgado em 16/05/2007, DJe-028 DIVULG 31-05-2007 PUBLIC 01-06-2007 

DJ 01-06-2007 PP-00024 EMENT VOL-02278-02 PP-00239) 

 

 

Em relação ao ato de nomeação da Presidente da República, o STF foi provocado por 

meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF 388)), ajuizada pelo 

Partido Popular Socialista (PPS), pendente ainda o julgamento pelo Pleno. 

Data vênia ao posicionamento do CNMP, o entendimento de que é necessário o 

desligamento do membro do parquet melhor concretiza a mens legis do legislador constituinte 

de preservar o princípio da moralidade da Administração. De fato, o simples afastamento não 

parece suficiente para garantir a independência e isenção necessária ao Ministério Público em 

relação ao Poder Executivo. Sobre o tema, em importante ensinamento Maria Sylvia Di Pietro 

aponta que: 

 

 

O exercício de função política pelos membros do Ministério Público fere a 

Moral administrativa, porque coloca em dúvida a credibilidade de uma 
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instituição que existe para proteger a sociedade contra qualquer tipo de atos 

ilícitos contra ela praticados. Quem atuará em nome da sociedade contra 

qualquer tipo de atos ilegais praticados pelo Poder Executivo quando aquele 

que devia proteger exerce função de confiança deste último? 38 

 

  

Logo, para que o membro do Ministério Público venha assumir função ou cargo 

público fora da estrutura do Ministério Público, será necessário o seu desligamento, seja por 

exoneração ou por aposentadoria, quando possível, não podendo ser aceito, por força 

constitucional, que o simples afastamento do membro do Ministério Público permita tal 

situação. 

 

4.2. DA LIMITAÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL 

 

Em relação à remuneração decorrente da acumulação, o legislador, por meio da 

Emenda Constitucional nº 19/1998, houve por bem limitá-lo ao “teto constitucional”, previsto 

no artigo 37, inciso XI da Constituição, que constitui o limite máximo para a remuneração e o 

subsídio dos ocupantes de cargos, empregos e funções públicas. 

Na esfera federal, o limite remuneratório é fixado pelos subsídios mensais dos 

Ministros do Supremo Tribunal Federal, não podendo ser ultrapassado, em regra, por 

qualquer agente público no âmbito da Federação.  

Por sua vez, na esfera municipal, o limite é fixado pelo subsídio mensal do Prefeito. 

 Já nos Estados e Distrito Federal o limite varia conforme o Poder. No Poder 

Legislativo dos Estados e do Distrito Federal, o limite é fixado pelos subsídios dos Deputados 

Estaduais. No Poder Executivo, pelos subsídios mensais do Governador. E no Poder 

Judiciário, o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça fixa o limite. 

Ressalte-se ainda que com o advento da Emenda Constitucional 47 de 2005, foi 

incluído no artigo 37 da Constituição o § 12, segundo o qual se faculta aos Estados e Distrito 

Federal, mediante Emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, adotarem como único 

paradigma para o limite os subsídios dos Desembargadores do Tribunal de Justiça. Este é o 

                                                           
38  PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Discricionariedade Administrativa. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 162. 
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caso do Estado do Rio de Janeiro, que por meio da Emenda Constitucional Estadual de nº 58 

de 2014, resolveu por adotar um único paradigma. 

Questão pertinente ocorre nas situações em que o servidor titular de um único cargo 

cuja remuneração já atinja o limite constitucional, como nos casos dos Ministros do STF, vem 

a titularizar outro cargo, agora um de professor. Conforme aponta Celso Antonio Bandeira de 

Mello, entender pela impossibilidade de acumulação seria descabido, porquanto:  

 

as hipóteses de acumulação de cargos não são para benefício do servidor, 
mas da coletividade. Seu pressuposto, no caso dos professores, é o de que 

servidores que ocupam cargos exigentes de preparo técnico especializado 

disseminariam proveitosamente seus conhecimentos na atividade docente, 

para benefício do corpo social. 39  

 

 

Observe-se que o que é vedado pela regra não é a acumulação, mas a remuneração 

acima do limite constitucional. Nesse sentido, ensina José Carvalho Filho 40:  

 

 

A EC nº 19/1998, alterando o inciso XVI do art. 37 da CF, estabeleceu uma 

outra condição nos casos de permissividade: a observância de que os ganhos 

acumulados não excedam o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Lei 

Maior. A alteração, convém ressaltar, não impede a situação jurídica em si 

da acumulação dos cargos ou empregos; o que a referida Emenda vedou foi a 

percepção de ganhos cujo montante ultrapasse o teto previsto no art. 37, XI, 

da CF. Desse modo, parece-nos que, à luz do novo texto constitucional, será 

possível a acumulação se em um dos cargos ou empregos, ou até mesmo em 

ambos, o servidor tiver redução remuneratória de forma a ser observado o 

teto estipendial fixado na lei. 

 

 

 

Portanto, o servidor que já estiver no limite constitucional, poderá acumular, desde 

que ocorra a devida redução para que seja respeitado o referido teto remuneratório. 

 

 

 

 

                                                           
39 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. op. cit. p. 277. 
40 CARVALHO FILHO, José dos Santos op. cit. p. 670. 
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4.3. DA EXIGÊNCIA DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS 

 

Superado a questão remuneratória, passa-se à análise de um dos pontos mais 

controversos do tema de acumulação de cargos, qual seja, o requisito da compatibilidade de 

horários para a possibilidade de acumulação nas hipóteses permitidas. 

Infere-se da leitura do dispositivo constitucional que a possibilidade de acumulação 

depende exclusivamente da ausência de choque entre as jornadas de trabalho dos cargos 

acumulados, sendo vedado, por óbvio, a criação de exigência não prevista pelo constituinte. 

Entretanto, a Administração Pública, ao argumento de preservar a eficiência da 

prestação do serviço público, bem como a higidez física e mental do servidor, tem sustentado 

nos diversos tribunais pátrios a fixação de um limite de horas semanais de trabalho. 

Nesse sentido, no âmbito federal, evidencia-se o Acórdão do Tribunal de Contas da 

União nº. 2.133/2005 que recomenda o limite máximo de 60 (sessenta) horas semanais para a 

acumulação. O referido Acordão, citando o Parecer da Advocacia Geral da União nº GQ-

145/98, afirma que não seria concebível admitir que o servidor por mais apto, fisicamente ou 

mentalmente, seja submetido a uma jornada de trabalho superior ao recomendado. 

Cabe frisar que o referido Parecer da AGU vincula toda a Administração Pública 

Federal. 

Observa-se que tal entendimento tem sido acolhido em inúmeros julgados dos 

tribunais pátrios. Confira:  

Do Superior Tribunal de Justiça: 

 

 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 

(SESSENTA HORAS). AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. 

SEGURANÇA DENEGADA. 

 1. Trata-se de mandado de segurança atacando ato do Ministro de Estado da 

Saúde consistente na admissão da impetrante do cargo de enfermeira por 

acumulação ilícita cargos públicos (com fundamento nos arts. 132, XII, e 

133, §6º, da Lei 8.112/90), em razão de sua jornada semanal de trabalho 

ultrapassar o limite de 60 horas semanais imposto pelo Parecer GQ-145/98 

da AGU pelo Acordão 2.242/2007 do TCU.  

2. Acertado se mostra o Parecer GQ-145/98 da AGU, eis que a disposição do 

inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal – “é vedada a acumulação 
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remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de 

horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI” – constitui 

exceção à regra da não acumulação, assim, deve ser interpretada de forma 

restritiva. 

3. Ademais, a acumulação remunerada de cargos públicos deve atender ao 

princípio constitucional da eficiência, na medida em que o profissional da 

área de saúde precisa estar em boas condições físicas e mentais para bem 

exercer as suas atribuições, o que certamente depende de adequado descanso 

no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra, o 

que é impossível em condições de sobrecarga de trabalho. 

4. Também merece relevo o entendimento do Tribunal de Contas da União 

no sentido da coerência do limite de 60 (sessenta) horas semanais – uma vez 

que cada dia útil comporta onze horas consecutivas de descanso interjornada, 

dois turnos de seis horas (um para cada cargo), e um intervalo de uma hora 

entre esses dois turnos (destinado à alimentação e deslocamento) – fato que 

certamente não decorre de coincidência, mas da preocupação em se 

otimizarem os serviços públicos, que dependem de adequado descanso do 

servidores públicos. Ora, é limitação que atende ao princípio da eficiência 

sem esvaziar o conteúdo do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal. 

5. Nos casos dos autos, a jornada semanal de trabalho da impetrante 

ultrapassa 60 (sessenta) horas semanais, razão pela qual não se afigura o 

direito líquido e certo afirmado na inicial. 

6. Segurança denegada, divergindo da Relatora. (STJ – PRIMEIRA SEÇÃO 

– Mandado de Segurança nº 19.336/DF, Ministro Relator: Eliana Calmon, 

Data da Decisão: 26/02/2014, Data da Disponibilização: 14/10/2014). [sem 

grifos no original] 

 

 

 

Do Tribunal Regional Federal da 2ª Região 

 

 

ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE. CARGA HORÁRIA MÁXIMA 

SEMANAL. PARECER AGU GQ- 145/1998. JORNADA SEMANAL 

SUPERIOR A 60 HORAS. IMPOSSIBILIDADE. HIGIDEZ FÍSICA E 

MENTAL DO SERVIDOR. ORIENTAÇÃO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO 

STJ. REMESSA E RECURSO PROVIDOS. -Cinge-se a controvérsia à 

possibilidade de a impetrante acumular dois cargos de Auxiliar de 

Enfermagem, sendo um no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, 

vinculado ao Ministério da Saúde, e outro no Hospital Municipal Barata 
Ribeiro, vinculado ao Município do Rio de Janeiro. -Sobre o tema, a 

Constituição Federal, em regra, veda a cumulação remunerada de cargos ou 

empregos públicos, permitindo, excepcionalmente, o exercício de dois 

cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas (art. 37, XVI, alínea "c", com redação dada pela EC 

34/2001), bastando, tão somente, que o servidor comprove a compatibilidade 

entre os horários de trabalho, a teor do que preceitua o § 2°, do art. 118, da 

Lei n. 8.112/90. -Convém salientar que a Primeira Seção do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, nos autos do MS 19.336/DF, DJe 14/10/2014, 

consolidou o entendimento no sentido da impossibilidade de cumulação de 

cargos de profissionais da área de saúde, quando a jornada de trabalho for 

superior a 60 (sessenta) horas semanais, na forma do Parecer GQ 145/ 1998, 
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da AGU. -No caso concreto, a impetrante exerce dois cargos públicos: a) de 

Auxiliar de Enfermagem, lotada no Instituto nacional de 1 Traumatologia e 

Ortopedia, desde 22/02/2010, com jornada de 40 horas semanais em regime 

jurídico único (fl. 20); e b) de Auxiliar de Enfermagem, desde 14/05/2003, 

no Hospital Municipal Barata Ribeiro, com jornada de 30 horas semanais (fl. 

23). -Dessa forma, não obstante seja permitida a acumulação de cargos 

privativos de profissionais de saúde, verifica-se que, na hipótese, não há 

compatibilidade de horários no exercício dos cargos em questão, na medida 

em que a jornada de trabalho da parte autora ultrapassa o limite de 60 horas 

semanais, consideradas razoáveis para que não haja o comprometimento da 

qualidade de serviço prestado, pois, como se sabe, o profissional da área de 

saúde necessita estar em boas condições físicas e mentais, para poder 

cumprir o seu mister de forma eficiente. Precedentes recentes citados do STJ 

e desta Turma. -Remessa necessária e recurso providos. (TRF 2 – OITAVA 

TURMA ESPECIALIZADA – APELREEX 2013.51.01.136318-0, DESEM. 
FEDERAL RELATOR: VERA LÚCIA LIMA, Data da Decisão: 

25/01/2016, Data da Disponibilização: 28/01/2016). [sem grifos no original] 

 

 

 

No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a discussão sobre o tema é repercutida em 

razão do Decreto Estadual nº 13.049/89, que em seu art. 1º veda a acumulação de cargos 

quando ultrapassadas 65 (sessenta e cinco) horas semanais. Assim dispõe o referido 

dispositivo: 

 

Art. 1º - Independentemente da licitude, à luz dos dispositivos 

constitucionais, sendo que nesse conceito já englobada a compatibilidade de 

horários, não se admitirá a acumulação de cargos, empregos ou funções 

públicas cuja carga de trabalho ultrapasse 65 (sessenta e cinco) horas 

semanais. 

 

 

  Entretanto, em 03 de fevereiro de 2014, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi 

provocado a se posicionar sobre a constitucionalidade do referido Decreto, face a CRFB/88 e 

a Constituição Estadual, em decorrência de Arguição de Inconstitucionalidade suscitada na 

Apelação Cível nº 0037554-83.2008.8.19.0001. 

No julgamento, o Órgão Especial do referido Tribunal resolveu por maioria declarar 

a inconstitucionalidade do Decreto nº 13.042/89, ao argumento de que o Chefe de Poder 

Executivo ultrapassou a esfera do seu poder de regulamentar, porquanto não existiria na 

Constituição/88 previsão de limite de jornada de trabalho. Restou assim concebida a ementa 

do Acordão: 

 

 



48 
 

1. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA POR 

ÓRGÃO FRACIONÁRIO. 2. DECRETO ESTADUAL Nº 13.042/89 3. 

LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 65 (SESSENTA E CINCO) 

HORAS SEMANAIS PARA CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. 4. 

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AO PERMITIR A CUMULAÇÃO DE 

CARGOS PÚBLICOS EM SEU ARTIGO 37, XIV, SOMENTE FAZ 

RESSALVA QUANTO A COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. 5. NÃO 

PODE O CHEFE DO PODER EXECUTIVO, NO EXERCÍCIO DO 

PODER REGULAMENTAR, CRIAR RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA NO 

TEXTO CONSTITUCIONAL. 6. ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE. 

 

 

Mostra-se acertada a decisão do Tribunal fluminense. Conforme dito, o fato de a 

Constituição ter fixado como requisito para a acumulação dos cargos nas hipóteses legais 

apenas a compatibilidade de horários impede a fixação, mesmo que por lei, de exigência mais 

restritiva como é o caso da limitação em tela. 

O presente trabalho, pautado na Constituição vigente, defende a impossibilidade de 

uma interpretação ampliativa dos requisitos para a acumulação. A única interpretação cabível 

é aquela que observa os limites da exigência constitucional. 

Por óbvio, não se desconsidera a importância de se exigir que o somatório da 

acumulação respeite o princípio da razoabilidade, de modo a não prejudicar a eficiência da 

Administração, bem como a higidez física e mental do servidor. 

Com efeito, por força do princípio da Unidade da Constituição, não se pode ler a 

exigência constitucional da compatibilidade de horários de forma apartada das demais regras 

e princípios previstos pela Carta, dentre eles o princípio da eficiência da Administração (art. 

37, caput) e da dignidade da pessoa humana (art. 5º, caput). 

O que não pode ser aceito é obstar o direito à acumulação de cargos prevista na 

Constituição Federal tão somente pelo cotejamento da carga horária semanal acumulada, 

tendo como fundamento presunção exarada em Parecer que sequer força normativa possui (no 

caso da Administração Federal), de que a acumulação quando superior à determinada carga 

horária geraria prejuízos à Administração e ao servidor. 

Partir-se do pressuposto de que todo caso de acumulação que envolver jornada de 

trabalho superior a um número fixado de horas semanais acarretaria prejuízo ao servidor ou 

para a Administração, afastaria o julgador de seu dever de analisar as peculiaridades de cada 

caso em julgamento. 
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Nas hipóteses de acumulação o julgador deve verificar através dos fatos e alegações 

trazidos aos respectivos autos, se há verdadeiramente prejuízo a qualquer uma das partes 

envolvidas na relação de trabalho. A simples presunção extraída da carga horária não tem o 

condão de afastar o direito constitucional do servidor à acumulação. 

Nesse sentido, nos ensina José Carvalho Filho: 

 

 

Observe-se, porém, que, seja qual for a hipótese de permissividade, há de 

sempre estar presente o pressuposto da compatibilidade de horários. Sem 

esta, a acumulação é vedada, mesmo que os cargos e funções sejam em tese 

acumuláveis. Entretanto, a exigência constitucional é somente a de 

compatibilidade de horários, de modo que será vedado criar exigência não 

prevista, como é o caso do limite de horas semanais de trabalho. Não 

obstante, haverá ilegalidade se o somatório das jornadas ultrapassar os 

limites da possibilidade material e da razoabilidade, o que terá que ser 

verificado em cada caso. 41 

 

 

 

Coadunando-se com o que foi aqui exposto, tem sido a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, que já exarou em vários momentos a impossibilidade de se fixar exigência 

mais gravosa que a prevista pela Constituição. Confira: 

 

 

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. 

Acumulação de cargos. Compatibilidade de horários. Fixação de jornada por 

legislação infraconstitucional. Limitação da acumulação. Impossibilidade. 

Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a Constituição 

Federal autoriza a acumulação remunerada de dois cargos públicos 

privativos de profissionais da saúde quando há compatibilidade de horários 

no exercício das funções e que a existência de norma infraconstitucional que 

estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento 

do direito à acumulação prevista no art. 37, inciso XVI, alínea c. 2. Agravo 

regimental não provido (STF – Segunda Turma, ARE 859484 AgR/RJ, 

Ag.Reg. No Recurso Extraordinário com Agravo. Julgamento: 12/05/2015, 

DJe: 19/06/2015). 

 

 

Por fim, cabe consignar que em que pese o Parecer AGU nº GQ-145/98 ainda estar 

em vigor, tendo sido reafirmado pela NOTA NQ 114/2010/DECOR/CGU/AGU de autoria do 

Advogado Geral da União Luis Adams, de modo a continuar vinculando toda a 

Administração Pública Federal, há certa expectativa de que a AGU venha a modificar em 

breve o seu posicionamento. 

                                                           
41 CARVALHO FILHO, José dos Santos op. cit. p. 669-670. 
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Com efeito, observa-se que a aplicabilidade do referido Parecer tem sido objeto de 

questionamento pelas Procuradorias Federais ao Departamento de Consultoria da AGU, por 

não estar de acordo com a jurisprudência do STF. 42 

Ademais, em Acórdãos recentes, o próprio Tribunal de Contas da União passou a 

alinhar-se ao entendimento do STF, entendendo como lícita a acumulação, mesmo que possua 

jornada de trabalho superior a 60 (sessenta) horas semanais, respeitados os demais requisitos 

constitucionais, afastando-se assim do posicionamento da Advocacia Geral da União. Nesse 

sentido:  

 

 

PESSOAL. RELATÓRIO DE AUDITORIA. ACUMULAÇÃO DE 

CARGOS E JORNADA DE TRABALHO. EXAME DA 

REGULARIDADE DA ACUMULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS OU 

FUNÇÕES PÚBLICAS. É possível o reconhecimento da licitude da 

acumulação com jornada de trabalho total superior a sessenta horas 

semanais, desde que devidamente comprovadas a compatibilidade de 

horários e a ausência de prejuízo às atividades exercidas em cada um dos 

cargos acumulados (Acórdão nº 1.008/2013-TCU-Plenário.  

 

 

PESSOAL. ADMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. 

INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. ILEGALIDADE. A 

compatibilidade de horários, para os cargos acumuláveis na atividade, deve 

ser aferida caso a caso, pois a Constituição Federal não alude expressamente 

à duração máxima da jornada de trabalho. (Acórdão nº 3.294/2006-TCU-2ª 

Câmara) 

 

 

A mudança do entendimento da AGU é providencial. O panorama apresentado 

demonstra que a depender da interpretação adotada pelo julgador, os jurisdicionados recebem 

respostas do Estado-juiz diametralmente opostas, permitindo ou não a acumulação, mesmo 

que as lides sejam fundadas em situações fáticas similares. Desse modo, temos como 

resultado grave violação ao princípio constitucional da isonomia, o que não pode ser aceito 

conforme a nova hermenêutica constitucional. Nesse sentido, cabe colacionar memorosa lição 

de Alexandre Câmara sobre o tema: 

 

 

(...) na doutrina o dissídio é saudável, e as polêmicas existentes em razão das 

diversas correntes que surgem quando da interpretação de determinada 

norma ou instituto contribuem de forma inequívoca para o desenvolvimento 

                                                           
42 Nesse sentido, cite-se o Ofício nQPG-UFPA/334/2013, assinado pela procuradora federal Isabela Rossi Cortes 

Ferrari da Procuradoria Federal junto à Universidade Federal do Pará, questionando a aplicabilidade do Parecer 

GQ-145 face à jurisprudência do STF. 
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da ciência, o dissídio jurisprudencial deve ser combatido. Isto porque a 

divergência entre os tribunais quando da aplicação de determinada norma 

aos jurisdicionados, já que para cada um deles a lei é interpretada e aplicada 

de modo diverso, o que contraria o princípio constitucional da isonomia.43 

 

 

Outro importante ponto relativo ao requisito da compatibilidade de horários refere-se 

ao modo adequado para a sua apuração. Com efeito, tendo em vista que a Constituição é 

silente, alguns Estados da Federação optaram por editar normas para regular a forma de 

verificação da compatibilidade no plano fático. Nesse sentido, a título de exemplo é trazido o 

Decreto nº 44.031, de 19 de maio de 2005, do Estado de Minas Gerais, cujo art. 11 determina 

que: 

 

 

Art.11 Para determinar a compatibilidade de horários, serão 

obrigatoriamente considerados o tempo destinado à locomoção do servidor e 

o intervalo para descanso e alimentação.  

§1º Ao tempo gasto para locomoção deverá ser somado um período mínimo 

de quinze minutos destinado a descanso e alimentação. 

§2º No caso de locais de trabalho diferentes, mas no mesmo turno, será 

considerado apenas o tempo gasto para locomoção na caracterização da 

compatibilidade de horários. 

 

 

 

Entretanto, cabe lembrar que tais Decretos regulamentadores não tem o condão de 

vincular a decisão do julgador acerca da existência ou não de compatibilidade de horários, 

haja visto que em âmbito judicial prevalece o livre convencimento motivado do juiz, podendo 

o juiz, motivado em outros meios de prova, entender pela legalidade da acumulação. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 CAMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 20ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 

p.23 
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5. TEMAS ESPECIAIS DA ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO 

 

5.1. DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO 

 

Analisada a regra permissiva de acumulação de cargos, empregos e funções públicas, 

cabe discorrer acerca do procedimento a ser adotado caso verificado a acumulação ilícita pelo 

servidor e suas consequências. 

A Lei 8.112/1990, referente aos servidores públicos federais, dispõe em seu art. 133, 

com redação dada pela Lei nº 9.527/97, acerca do processo administrativo para apuração e 

regularização imediata da situação de acumulação ilícita. 

De início, a primeira parte do caput do art. 133 determina que “detectada a qualquer 

tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se 

refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar 

opção no prazo improrrogável de dez dias”. 

Observe-se que o dispositivo assegura ao servidor, antes da própria instauração do 

processo, o direito de optar por um dos cargos em regime de acumulação, impedindo com isso 

o prosseguimento da ação disciplinar. 

Logo, o processo disciplinar administrativo somente pode ser instaurado depois de 

ser oferecido ao servidor o direito a opção por um dos cargos, em que pese a gravidade da 

falta em questão, haja visto que além de violar a Constituição, a acumulação ilícita enseja a 

pena de demissão, nos termos do art. 132, XII da Lei 8.112/90. 

Apenas na hipótese em que o servidor deixa de optar por um dos cargos é que poderá 

ser instaurado procedimento administrativo disciplinar para a apuração, regularização 

imediata e punição do servidor (art. 133, caput, segunda parte). 

Ilustrando a regra legal, já decidiu o Tribunal Regional Federal da 1ª Região: 

 

 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE 

CARGOS PÚBLICOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 133 

DA LEI 8.112/90. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 

ESTRITA OBSERVÂNCIA À DISPOSIÇÃO LEGAL. 1. O artigo 133, 

caput, da Lei 8.112/90, ao estabelecer o procedimento a ser adotado, em 
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sendo constatada a acumulação indevida de cargos, prescreve que o servidor 

deverá ser notificado para apresentar opção no prazo improrrogável de dez 

dias e, diante sua omissão, a adoção de procedimento sumário para a sua 

apuração e regularização. 2. Não há ilegalidade ou abuso de poder no fato de 

a autoridade impetrada tão-somente notificar o servidor para realização da 

opção, pois o não atendimento da notificação não importará em imediata 

sanção, mas sim na instauração do processo administrativo disciplinar, com 

observância das garantias constitucionais da impetrante. 3. Apelação e 

remessa oficial, tida por interposta, providas. (TRF-1 - AC: 

16550820074014200, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

CANDIDO MORAES, Data de Julgamento: 03/09/2014,  SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: 30/09/2014) [sem grifos no original] 

 

 

Seguindo, a Lei 8.112/90 determina que o processo deve necessariamente adotar as 

seguintes fases: 

 I) instauração, com publicação do ato que constituir a comissão, a ser composta por 

dois servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão 

objeto da apuração (art. 133, I); 

II) Instrução sumária, que compreende a indiciação, defesa e relatório (art. 133, II); 

III) Julgamento. 

Em relação à instauração do processo disciplinar, assevera o professor José Carvalho 

Filho que: 

 

 

não deve dar-se em virtude de denúncia anônima, o que se funda no art. 5º, 

IV da CF, que veda o anonimato. Por conseguinte, o denunciante deve 

qualificar-se e formulara denúncia por escrito; correta pois a exigência 

contida no art. 144, caput da Lei nº 8.112/90  44   

 

 

Na fase de instrução, durante o prazo de cinco dias para apresentar defesa, a lei 

assegurou ao servidor o direito a opção por um dos cargos, o que configurará sua boa-fé, e 

será convertido automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo (art. 133 § 5º). 

A defesa deverá ser apresentada em petição escrita (art. 133 § 2º), não sendo 

exigível, conforme posicionamento doutrinário majoritário, que o servidor se faça representar 

por advogado. 

                                                           
44 CARVALHO FILHO, José dos Santos op. cit. p. 1004 
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Aqui cabe que o STJ editou em 12/09/2007 a súmula 343, que determina a presença 

obrigatória do advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar. 

Entretanto, a referida súmula perdeu sua eficácia. Com efeito, chancelando o 

posicionamento da doutrina, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante nº 5, 

dispondo que “a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar 

não ofende a Constituição”. 

Logo, não é exigível que a defesa do servidor acusado se dê por meio de 

advogado constituído. 

Encerrando a fase de instrução, deverá ser elaborado o relatório, na qual deve ser 

detalhado tudo aquilo que ocorreu no processo, de forma similar ao que ocorre com a 

sentença judicial. 

Como última fase do processo administrativo disciplinar, tem-se o julgamento pelo 

qual a autoridade administrativa competente proferirá a sua decisão, expondo seus 

fundamentos, não estando vinculado ao exposto pelo relatório. 

Deixando o servidor de exercer o seu direito de opção e vindo a ser confirmada a 

acumulação ilícita e a má-fé do servidor, aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou 

cassação da aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções 

públicas em regime de acumulação ilegal. 

Em relação aos vencimentos recebidos pelo servidor em situação de acumulação 

ilícita, só será cabível o ressarcimento nas hipóteses em que o servidor não deixou de exercer 

uma das atividades acumuladas, por exemplo, quando não houver compatibilidade de 

horários.  

Verificado que o servidor desempenhou de boa-fé os cargos, empregos ou funções 

acumuladas, não caberá falar em ressarcimento, haja visto que a remuneração recebida trata-

se de contraprestação ao serviço prestado. Nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal 

de Justiça: 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

CUMULAÇÃO ILÍCITA DE FUNÇÕES PÚBLICAS. ASSESSOR 

JURÍDICO EM DOIS MUNICÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE DE 

CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE. PEDIDO INICIAL. 

RESSARCIMENTO. DESCABIMENTO. COMPATIBILIDADE DE 

HORÁRIOS. CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDENAÇÃO 
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EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Inviável o acolhimento de pedido formulado pelo 

Ministério Público em recurso especial, pela condenação por ato de 

improbidade tipificado no art. 11 da LIA, não constante da exordial, sob 

pena de ofensa ao art. 460 do CPC (decisão extra petita). 2. É descabida a 

devolução dos valores percebidos pelo agente, mesmo nos casos de 

cumulação ilícita de funções ou cargos, quando efetivamente houve 

contraprestação dos serviços, em compatibilidade de horários, para não se 

configurar enriquecimento ilícito da Administração. Precedente da Corte 

Especial. 3. É pacífica a jurisprudência de que, nas ações civis públicas, não 

se impõe ao Ministério Público a condenação em honorários advocatícios ou 

custas, ressalvados os casos em que o autor for considerado litigante de má-

fé. Precedentes. 5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 

565548 SP 2003/0071635-6, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de 

Julgamento: 13/08/2013,  T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 20/08/2013) [sem grifos no original].  

 

    

5.2. DA ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM 

REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO 

 

Encerrando o presente trabalho, cabe discorrer sobre a acumulação de vencimentos 

de cargo, emprego ou função pública com proventos de aposentadoria. 

Com o advento da Constituição de 1998, surgiram inúmeros questionamentos acerca 

da possibilidade de acumulação por parte do servidor aposentado de seus proventos 

previdenciários com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. 

É que, ao contrário da Constituição de 1967, cujo art. 99 §4º previa regra específica, 

a atual não possuía regramento claro sobre a situação. Com efeito, a Constituição de 88 em 

sua redação original, previa apenas a vedação à acumulação de cargos públicos (art. 37, XVI), 

não fazendo qualquer menção à acumulação de proventos. 

Maria Sylvia Di Pietro45 aponta que na esfera administrativa federal prevaleceu o 

entendimento contrário à acumulação, em razão do Decreto nº 35.956/54, cujo art. 12 admitia 

a investidura de aposentado em cargo em comissão ou participasse de órgão de deliberação 

coletiva, perdendo o direito aos proventos da aposentadoria enquanto exercesse a comissão. 

                                                           
45 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. op. cit. p. 568 
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A autora aponta ainda que na jurisprudência houve decisões tanto pela proibição 

quanto favoráveis à acumulação, inclusive dentro do próprio STF. 46  

De forma terminante, na análise do Recurso Extraordinário nº 163.204-6/SP de 

09/11/94, o STF decidiu que “a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida 

quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma 

permitida na Constituição”. 

Adotando tal entendimento, a Emenda Constitucional nº 20 de 15 de dezembro de 

1998, introduziu o §º 10 no art. 37 da CF determinando que: "É vedada a percepção 

simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a 

remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na 

forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de 

livre nomeação e exoneração."  

Quanto ao período entre a data da promulgação da Constituição de 1988 e o advento 

da Emenda Constitucional nº 20, no qual ficou ausente vedação expressa acerca da 

acumulação de provento com vencimento de cargo, emprego ou função pública, o art. 11 da 

EC nº 20/1998 convalidou as acumulações anteriores objeto de vedação. 

Assim, as situações, anteriores a EC nº 20/1998, de acumulação de proventos de 

aposentadoria com vencimento de cargo público, mesmo que referentes a cargos, empregos 

ou funções públicas incompatíveis na atividade, foram validadas. 

Em tais situações convalidadas, o mesmo art. 11 da Emenda proibiu a percepção de 

mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência previsto no art. 40 da Constituição 

Federal. 

Sobre o tema, cabe destacar singular decisão do STF que entendeu favoravelmente à 

hipótese de acumulação da remuneração de dois cargos com proventos de aposentadoria 

relativos a um terceiro cargo, sob o fundamento de que por ter se consumado antes do advento 

da Emenda Constitucional nº 20, teve o direito de acumulação resguardado nos termos do art. 

11 da referida Emenda. Confira: 

 

                                                           
46 em sentido favorável a autora cita os acórdãos publicados: RTJ-3/99, 40/657, 40/104, 42/505, 54/780 e RDA 

52/152 e em sentido contrário: RDA 127/247 e RTJ 71/10, 53/126 e 47/13 
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CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE 

PROVENTOS COM DOIS VENCIMENTOS (UM CARGO DE 

PROFESSOR E OUTRO TÉCNICO). POSSES ANTERIORES À EC 20/98. 

POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. PRESCRIÇÃO. 

INOCORRÊNCIA. De acordo com o art. 142, inciso I, § 1º, da Lei nº 

8.112/90, o prazo prescricional de cinco anos, para a ação disciplinar 

tendente à demissão ou cassação de aposentadoria do servidor, começa a 

correr da data em que a Administração toma conhecimento do fato àquele 

imputado.  O art. 11 da Emenda Constitucional 20/98 convalidou o 

reingresso ---- até a data da sua publicação ---- do inativo no serviço público, 

mediante concurso. Tal convalidação alcança os vencimentos em 

duplicidade, quando se tratar de cargos acumuláveis, na forma do art. 37, 

inciso XVI, da Magna Carta, vedada, apenas, a percepção de mais de uma 

aposentadoria.   Recurso ordinário provido. Segurança concedida. (RMS 

24.737-DF, Rei. Min. CARLOS BRITTO, 1.6.2006, Informativo STF n 350, 
jun. 2004). 

 

Por fim, a acumulação de proventos de aposentadorias decorrentes de cargos 

acumuláveis na forma da Constituição tornou-se expressamente permitida pelo art. 40 § 6º, 

após a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 20/98. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Ao concluir o presente trabalho restou demonstrado que a mitigação da proibição de 

acumulação de cargos públicos destacado pela Constituição de 1998 em seu art. 37, XVI, 

repercute um histórico constitucional de tentativa de conciliação entre o direito de 

acumulação do servidor com o princípio da Eficiência da Administração. 

A evolução histórica foi detalhada na Seção 2 abordando o período colonial do Brasil 

e as diversas Constituições promulgadas em nossa história, demonstrando-se, com o auxílio 

da doutrina respectiva de cada época, como era tratado o tema da acumulação de cargos 

públicos e como ele é trato atualmente pela Constituição de 1988, inserindo-a na tendência 

histórico-constitucional. 

Em um segundo momento, na Seçaõ 3, estudou-se os conceitos de cargos, empregos 

e funções públicas e as formas constitucionais de provimento. No ponto foi defendida a 

constitucionalidade de formas de provimento derivado, quais sejam a readaptação e a reversão 

ex-officio, em que pesem não constarem expressamente no texto constitucional. 

Na Seção 4, foi analisado a regra geral de acumulação disposta no art. 37, XVI da 

CRFB/88 e as específicas aos Magistrados e membros do Ministério Público. A abordagem 

teve como ponto nodal o estudo do requisito da compatibilidade de horários, tendo sido 

demonstrado a divergência doutrinária e jurisprudencial existente, esta última prejudicial ao 

princípio da isonomia, e a impossibilidade de interpretar exigência constitucional de forma 

mais ampla ao que foi determinado pelo constituinte.  

Na busca pela interpretação que melhor se coadunasse aos preceitos constitucionais 

foi asseverada a necessidade do magistrado questionar, após a análise das peculiaridades de 

cada caso, se a acumulação acarretaria prejuízo à eficiência da Administração. 

Por fim, na Seção 5, foram estudados o processo administrativo disciplinar referente 

a apuração de acumulação ilícita, previsto pela Lei 8.112/90, dando-se enfoque aos direitos 

assegurados ao servidor antes e durante o procedimento. Também foi abordada a regra 

constitucional de acumulação de proventos de aposentadoria com o vencimento de cargo 

público, sendo demonstrada a mudança constitucional sobre o tema e as hipóteses em que é 

permitida a acumulação, na forma desta Constituição. 
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