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ORIENTAÇÃO TÉCNICA CGM nº 004/2017 

 

Orienta os órgãos e entidades da Administração 

Pública Municipal sobre o limite de remuneração 

constitucional para os cargos acumuláveis.  

 

   A controladoria Geral do Município, com fulcro no que estabelece a Lei Complementar Nº 

210/216, orienta os órgãos e entidades, quanto ao limite de remuneração constitucional, 

considerando: 

➢ A recente orientação jurisprudencial acerca do teto constitucional; 

➢ A necessidade de revisão, atualização e aperfeiçoamento da 

Orientação Técnica CGM Nº 003, de 02 de setembro de 2013. 

A acumulação de cargos, empregos e funções públicas é uma exceção prevista pelo Texto 

Constituição de 1988, pois a regra é de somente um cargo remunerado por servidor. 

Na atual Constituição Federal a regra geral sobre acumulação lícita de cargos, empregos e 

funções encontra-se prevista no artigo 37, incisos XVI e XVII. In-verbis: 
 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: 

“XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando 

houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no 

inciso XI: 

a) a de dois cargos de professor; 

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

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

profissões regulamentadas;" 
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“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;” 

O inciso XI considera a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e 

empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos 

detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou 

outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens 

pessoais ou de qualquer outra natureza. Também traz como paradigma no estabelecimento 

do limite remuneratório no município o subsídio do Prefeito. 

Dessa maneira, para os casos em que o valor da remuneração ou subsidio isoladamente 

superem o subsidio do Prefeito, o servidor deverá sofrer a glosa (“abate-teto”) 

remuneratória em seu valor bruto para adequação ao limite constitucional. 

Não serão considerados para efeito de abatimento do teto os recebimentos detentores de 

caráter indenizatório. 

Existiram importantes diversificações nos posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais 

referentes ao teto constitucional, em especial quanto a sua incidência nos acúmulos lícitos 

de cargos e acúmulo de provento com remuneração ou subsídio.  

No entanto, os últimos posicionamentos do Supremo Tribunal Federal, RE 602.043 e RE 

612975 pacificaram a querela exercendo predominantemente a interpretação teleológica-

sistemática, sem deixar de considerar a literal, e ao mesmo tempo respeitando o artigo 60º, 

parágrafo 4º, CR/88, (Direito fundamental de remuneração do trabalho). A corte suprema 

infere que nos casos de acumulação lícita, autorizados expressamente pela Constituição, 

impõe-se a aplicação do artigo 37, XI (teto remuneratório), tendo como base de incidência 
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a retribuição percebida por cada um dos cargos, empregos ou funções isoladamente, e não 

a soma das remunerações.  

O Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, Superior 

Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União apresentam o mesmo entendimento 

do Supremo Tribunal Federal, ou seja, aplicação da tese de repercussão geral, 

considerando a isonomia do teto remuneratório, em situações permissíveis de acumulação, 

de forma isolada em relação a cargo, empregos e funções.   

Para melhores esclarecimentos, segue descrição do Ementa e Ata de decisão com 

repercussão geral do Recurso extraordinário, RE, Nº 602.043. 

Ementa do RE, Nº 602.043 

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - CUMULAÇÃO DE 

CARGOS – MÉDICO POSSIBILIDADE – SUBTETO CONSTITUCIONAL – SOMA 

DOS VENCIMENTOS RETENÇÃO EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003 – 

AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE 

DE VENCIMENTOS/PROVENTOS – ORDEM CONCEDIDA 

Ata do RE, Nº 602.043 

(...) O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro 

Edson Fachin, apreciando o tema 384 da repercussão geral, negou provimento ao 

recurso e fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Nos casos autorizados 

constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência 

do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um 

dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao 

somatório dos ganhos do agente público”. Presidiu o julgamento a Ministra Cármem 

Lúcia. Plenário, 27.4.2017; 

Assim, em suma, considerando os últimos posicionamentos e a necessária uni- 

formalização no entendimento relacionado a aplicação do Teto Constitucional, esta 

Controladoria orienta os órgãos e entidades que o teto remuneratório constitui-se de caráter 
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isonômico, com vistas a garantir o não recebimento pelo servidor de remuneração superior 

aos limites constitucionais, sendo que, tratando-se de exercício simultâneo de cargos 

públicos ou quaisquer acúmulos lícitos, os valores percebidos devem ser 

considerados isoladamente para fins de aplicação do abate teto. 

É a orientação.  

Contagem/CGM, 27 de setembro de 2017. 
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