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ACÓRDÃO CONSULTA AC-CON Nº 00004/21 – Técnico-

Administrativa 

 

Processo n.   : 10369/2020 

Município    : Palminópolis 

Órgão    : Poder Legislativo 

Assunto    : Consulta 

Consulente   : Graziane Vitorino Santana (Presidente da Câmara 

Municipal de 01/01/2019 a 31/12/2020) 

CPF    : 007.552.251-98 

Representante do MPC : José Gustavo Athayde 

Relator    : Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo   

 

 

CONSULTA. VICE-PREFEITO. ART. 38, II, CF. OPÇÃO PELA 
REMUNERAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS 
ACUMULÁVEIS. POSSIBILIDADE. PERMANENCIA NA FOLHA 
DE PAGAMENTO DOS ÓRGÃO DE ORIGEM. 
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE 
DOS ÓRGÃOS DE ORIGEM. 

Ao servidor efetivo, eleito vice-prefeito, ocupante de dois cargos 
de provimento efetivo acumuláveis, na forma do art. 37, XVI, da 
Constituição Federal, ainda que em entes federativos distintos, é 
assegurado optar pela remuneração de ambos os cargos 
efetivos, renunciando ao subsídio do cargo de vice-prefeito.     

Nesse caso, o servidor deverá permanecer na folha de 
pagamento de cada um de seus órgãos de origem e continuará 
sob a responsabilidade deles o recolhimento e o repasse à 
unidade gestora do RPPS, das contribuições correspondentes à 
parcela devida pelo servidor e pelo ente. 

A responsabilidade passará ao órgão de exercício do cargo 
político no caso de opção pelo subsídio 

 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, processo n. 

10369/20, que tratam de consulta formulada pela Exma. Sra. Graziane Vitorino 
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Santana, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Palminópolis, 

solicitando posicionamento deste tribunal, acerca da possibilidade de servidor 

público, investido no mandato de vice-prefeito, ocupante de dois cargos efetivos 

acumuláveis, um no âmbito Estadual e outro no Municipal, optar pela remuneração 

que recebia nos dois cargos, renunciando aos subsídios do cargo eletivo, bem como 

acerca do ônus da remuneração e da forma de realização das contribuições 

previdenciárias. 

 

Considerando a Proposta de Decisão n. 042/2021 – GABVJ, proferida 

pelo Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo; 

 

 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão do Tribunal Pleno, diante das razões 

expostas pelo Relator em: 

 

1 Conhecer da consulta, visto terem sido atendidos os requisitos de 

admissibilidade previstos no art. 31, caput e § 1.º da Lei Orgânica 

deste Tribunal; 

 

2 Responder ao consulente, acerca das dúvidas abaixo, reescritas, o 

seguinte: 

 
a) o servidor público, que exerce dois cargos efetivos acumuláveis, 

no mesmo ou em distintos entes federativos, ao ser investido em mandato de 

vice-prefeito, pode optar pela remuneração desses dois cargos, em detrimento 

do subsídio do cargo eletivo?  
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 Ao servidor efetivo, eleito vice-prefeito, ocupante de dois cargos de 

provimento efetivo acumuláveis, na forma do art. 37, XVI, da Constituição Federal, 

ainda que em entes federativos distintos, é assegurado optar pela remuneração de 

ambos os cargos efetivos, considerando-se os valores e as cargas horárias 

correspondentes ao que percebia antes das eleições, em compatibilidade de 

horários, renunciando, consequentemente, ao subsídio do cargo de vice-prefeito.     

 

b) havendo a possibilidade e exercida essa opção, a qual ente 

federativo caberá o ônus do pagamento do servidor, o de origem ou o do cargo 

eletivo? e qual a formalidade que deverá ser adotada?  

Nos casos em que o servidor fizer a opção pela remuneração do cargo 

efetivo, permanecerá na folha de pagamento referente ao seu órgão de origem, 

onde lhe serão assegurados os direitos inerentes à sua categoria, conforme disposto 

no artigo 39, §3º, da Constituição Federal. 

O servidor deverá formular, ao seu órgão de origem, pedido de 

afastamento, para exercício de mandato eletivo, cujo deferimento é impositivo, por 

ser direito subjetivo do servidor eleito. 

 

c)  como devem ser realizadas as contribuições previdenciárias? 

 No caso em que o servidor fizer a opção pelo subsídio, será de 

responsabilidade do órgão de exercício do cargo político os descontos das 

contribuições devidas pelo segurado e o custeio das contribuições devidas pelos 

órgãos com os quais mantenha o servidor vínculo funcional, competindo-lhe ainda o 

respectivo repasse dessas contribuições às unidades gestoras dos RPPS às quais o 

servidor afastado esteja vinculado. 

 Já no caso de optar-se pela remuneração dos seus cargos de origem, 

nos termos permitidos pelo art. 38, II, da Constituição Federal, continuará sob a 

responsabilidade de cada órgão ou entidade de origem o recolhimento e o repasse à 
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unidade gestora do RPPS, das contribuições correspondentes à parcela devida pelo 

servidor e pelo ente. 

 

3  Determinar que se cumpram as demais formalidades de praxe. 

 

À Superintendência de Secretaria, para as providências.  

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 1 de Junho de 2021. 

 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

 

Relator: Vasco Cícero Azevedo Jambo 

 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, 

Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. 

Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub. Irany 

de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do 

Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Vasco Cícero Azevedo Jambo: Cons.Francisco José Ramos: 

Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Sérgio Antônio 

Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub.Vasco Cícero Azevedo 

Jambo, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 



 
 

 
__________________________________________________________________________ 
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PROPOSTA DE DECISÃO N. 042/2021 – GABVJ 

 

Processo n.   : 10369/2020 

Município    : Palminópolis 

Órgão    : Poder Legislativo 

Assunto    : Consulta 

Consulente   : Graziane Vitorino Santana (Presidente da Câmara) 

Período   : de 01/01/2019 a 31/12/2020 

CPF    : 007.552.251-98 

Representante do MPC : José Gustavo Athayde 

Relator    : Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo   

 

RELATÓRIO  

Tratam-se os presentes autos de consulta formulada pela Exma. Sra. 

Graziane Vitorino Santana, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de 

Palminópolis, solicitando posicionamento deste tribunal acerca do que segue: 

1. Na hipótese de um servidor público que exerce dois (02) cargos efetivos de 
Professor, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais cada, sendo um no âmbito 
Estadual e outro no âmbito Municipal, ser eleito e empossado no cargo de Vice-
Prefeito, poderia ele optar pela remuneração que recebia nos dois (02) cargos de 
Professor, renunciando, assim, aos subsídios provenientes do cargo de Vice-
Prefeito? 

2. Sendo possível ao hipotético servidor o recebimento das remunerações 
provenientes dos dois (02) cargos efetivos que exercia antes da posse como Vice-
Prefeito, com renúncia aos subsídios referentes ao cargo de Vice-Prefeito, caberia ao 
Estado ou ao Município o ônus da remuneração que o servidor recebia no âmbito 
Estadual? Qual formalidade deveria ser adotada? Como seriam realizadas as 
contribuições previdenciárias? 

 

2. Vieram os autos instruídos com documentos de folhas 1/15, contendo, 

dentre outros, petição com o questionamento formulado pela autoridade consulente 



 
 

 
__________________________________________________________________________ 

 

Rua 68, nº 727 – CENTRO – FONE: 3216 -6219  –  FAX: 3216 6292  CEP: 74 055 -100 – GOIÂNIA-GO. 
www.tcm.go.gov.br / e-mail: as.vascocicero@tcm.go.gov.br 

c:\tcm\secretaria\resultado\01400004-21-resultado.docx 
2 

Fls. 

(fls. 1/2) e o Parecer Jurídico n. 12/2020 – CMP, exarado pela Assessoria Jurídica 

da Câmara Municipal de Palminópolis (fls. 6/7). 

3. Inicialmente, por meio do Despacho n. 647/2020 - GABVJ (fl. 16), 

foram os autos encaminhados à Divisão de Documentação e Biblioteca, no intuito de 

que informasse a existência de resolução/acórdão respondendo matéria semelhante, 

conforme previsto no art. 134, XV, do Regimento Interno. 

4. A Divisão de Documentação e Biblioteca informou, nos termos do 

Despacho n. 002/2021 (fl. 19), que juntou aos autos as ementas de decisões deste 

Tribunal a respeito dos questionamentos objetos da presente consulta (fls. 17/18).  

5. Retornados à relatoria, emitiu-se o Despacho n. 006/2021 (fls. 20/21), 

no qual concluiu-se pela admissibilidade do feito. Sendo assim, seguiram os autos 

para a unidade técnica competente. 

 

I – DA MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA/JURÍDICA DA 

AUTORIDADE CONSULENTE 

6. Em observância ao previsto no art. 31, §1º, da Lei Orgânica do 

TCMGO1, a presente consulta foi instruída com o parecer técnico do órgão de 

assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente. 

7. Conforme Parecer Jurídico de fls. 6/7, o órgão de assistência jurídica 

do município concluiu que: 

Pelo exposto, opinamos pela legalidade/possibilidade de o servidor detentor de 
dois cargos efetivos de Professor, com compatibilidade de horários, eleito vice-
Prefeito, exercer a opção pelos vencimentos dos dois cargos de origem, em 
detrimento dos subsídios inerentes ao cargo de Vice-Prefeito, ainda que de entes 
federativos diversos, conforme dispõe o artigo 38, inciso II, da CF/88. 

 

II – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA ESPECIALIZADA 

                                                           
1 § 1º As consultas devem conter a indicação precisa do seu objeto, ser formuladas articuladamente e 
instruídas com parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente. 
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8. Após análise, a Secretaria de Atos de Pessoal (SAP) exarou o 

Certificado n. 443/2021 (fls. 22/29), no qual se manifestou nos termos abaixo 

transcritos: 

(...) 

II. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Da admissibilidade 

Quanto aos requisitos de admissibilidade, são pressupostos para conhecimento 
da Consulta, nos termos do art. 31 da LOTCM c/c art. 199 do Regimento Interno 
desta Corte de Contas: (i) legitimidade ativa; (ii) a indicação precisa do seu objeto; (iii) 
estar redigida de forma articulada; (iv) instrução do pedido com parecer do órgão de 
assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente; (v) versar sobre tese jurídica 
abstrata; (vi) inexistência de manifestação prévia do Tribunal sobre o tema. 

Em relação à legitimidade ativa, o consulente é parte legítima para realizar 
consultas a esta Corte de Contas, nos termos do artigo 199, inciso IV, do Regimento 
Interno do TCMGO. 

O pedido de consulta foi instruído com o Parecer Técnico-Jurídico (f. 11/13), 
conforme exigido pelo art. 199, § 1º, do Regimento Interno da Casa (f. 15/18), bem 
como foi verificada a inexistência de manifestação prévia do Tribunal sobre o tema, 
conforme Despacho Nº 002/2021 (f. 34), da Divisão de Documentação e Biblioteca. 
Ademais, a consulta foi redigida de forma articulada 

O consulente indicou de forma objetiva o objeto da consulta, qual seja:  

1) Na hipótese de um servidor público que exerce dois (02) cargos efetivos 
de Professor, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais cada, sendo 
um no âmbito Estadual e outro no âmbito Municipal, ser eleito e empossado 
no cargo de Vice-Prefeito, poderia ele optar pela remuneração que recebia 
nos dois (02) cargos de Professor, renunciando, assim, aos subsídios 
provenientes do cargo de Vice-Prefeito? 

2) Sendo possível ao hipotético servidor o recebimento das remunerações 
provenientes dos dois (02) cargos efetivos que exercia antes da posse 
como Vice-Prefeito, com renúncia aos subsídios referentes ao cargo de 
Vice-Prefeito, caberia ao Estado ou ao Município o ônus da remuneração 
que o servidor recebia no âmbito Estadual? Qual formalidade deveria ser 
adotada? Como seriam realizadas as contribuições previdenciárias? 

 

Importante ressaltar que a atribuição consultiva desta Corte se limita à 
interpretação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua 
competência, de forma que, por meio do procedimento descrito no Título VII do 
Regimento Interno, não se procede ao exame das particularidades de caso concreto. 
Bem por isso, o § 3º do art. 99 estabelece que: “A resposta à consulta a que se refere 
este artigo tem caráter normativo e constitui prejulgamento da tese, mas não do fato 
ou caso concreto”. 

 

2.2. Do mérito 

2.2.1. Da possibilidade de servidor público, ocupante de dois cargos de 
professor, exercer o cargo político de vice-prefeito e optar pelo recebimento da 
remuneração atinente aos dois cargos efetivos acumuláveis 
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O consulente – a fim de obter maior segurança jurídica na interpretação do art. 
38, inciso II, da Constituição Federal de 1988 – solicita manifestação sobre a 
possibilidade de servidor público, ocupante de dois cargos de professor, exercer o 
cargo político de vice-prefeito e optar pelo recebimento da remuneração atinente aos 
dois cargos efetivos acumuláveis. 

Inicialmente, oportuno observar que a Constituição Federal de 1988 prestigiou 
a regra da impossibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, salvo as 
exceções expressamente previstas em seu texto, vale dizer: a de dois cargos de 
professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, e a de dois 
cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões 
regulamentadas. Mesmo nessas hipóteses, o legislador exigiu a demonstração da 
compatibilidade de horários. 

Tal proibição se estende a empregos e funções, e abrange não apenas a 
Administração direta, mas alcança, igualmente, suas autarquias, fundações, 
empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades 
controladas direta ou indiretamente pelo poder público, consoante se extrai da regra 
insculpida no inciso XVII, do artigo 37, da Carta. 

O §10, do mesmo dispositivo constitucional, estabeleceu, ainda, 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 da Constituição, os cargos eletivos, e os cargos em 
comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 

Quanto aos cargos eletivos, a Constituição estabeleceu, no artigo 38, o 
seguinte: 

Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e 
fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes 
disposições: 

I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará 
afastado de seu cargo, emprego ou função; 

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou 
função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração; 

III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de 
horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem 
prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, 
será aplicada a norma do inciso anterior; 

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato 
eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, 
exceto para promoção por merecimento; 

V - na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, 
permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem. 

 

Como se verifica do texto constitucional, é possível ao servidor público exercer 
mandato eletivo, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos pelo próprio 
constituinte, que, regra geral, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou 
distrital, dispôs que o servidor ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Se 
investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-
lhe facultado optar pela sua remuneração. Já quando investido no mandato de 
vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu 
cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não 
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havendo compatibilidade, será aplicada a regra relativa ao prefeito. 

A análise da norma permite inferir que o constituinte se preocupou com o 
exercício responsável e eficiente dos mandatos eletivos, evitando o indesejável 
acúmulo de funções públicas, que, em alguns casos, poderia colocar em risco a 
higidez dos serviços públicos e a regularidade da atividade administrativa, elementar 
num estado de Direito. 

De outro turno, quando possibilita ao servidor optar pela remuneração do seu 
cargo efetivo, quando se tratar de mandato eletivo municipal, o constituinte demonstra 
preocupação com as finanças do servidor público, que, em certas situações, poderia 
sofrer prejuízos, e desestimular o interesse pela atividade política. 

Contudo, a despeito desse cuidado, o constituinte não tratou da situação de 
outros agentes políticos, como é o caso da figura do vice-prefeito. Nesses casos, 
diante da lacuna constitucional, cabe aos intérpretes do Direito buscar mecanismos 
para colmatá-la, como fez o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 199, de 
relatoria do então Ministro Ricardo Corrêa, ao estabelecer a utilização do princípio da 
analogia para resolver a questão. Veja-se: 

Servidor público investido no mandato de vice-prefeito. Aplicam-se-lhe, por 
analogia, as disposições contidas no inciso II do art. 38 da CF. 

[ADI 199, rel. min. Maurício Corrêa, j. 22-4-1998, P, DJ de 7-8-1998]. 

 

Com relação ao primeiro questionamento do consulente, vale dizer, a 
possibilidade de utilização do permissivo do artigo 38, inciso II, da CF, para legitimar 
a opção pela remuneração de dois cargos efetivos compatíveis, quando o agente 
estiver no exercício da função pública de vice-prefeito, imperioso tecer algumas 
considerações a respeito do tema, antes de apresentar a solução sugerida. 

Como se percebe, a questão é complexa, e a Constituição não tratou 
expressamente dessa hipótese, reclamando, por conseguinte, um escorço exegético 
e integrativo por parte dos operadores do Direito, de modo a se chegar ao mais 
próximo possível do objetivo almejado pelo constituinte. 

De acordo com o inciso II, do artigo 38, da Lei Maior, quando investido no 
mandato de Prefeito, o servidor será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-
lhe facultado optar pela sua remuneração.  

Todavia, a Carta não tratou da hipótese em que o servidor público, investido no 
mandato eletivo municipal de prefeito (ou vice-prefeito), ocupa mais de um cargo na 
Administração Pública. 

Para iniciar a análise da questão, importante consignar que, a despeito da 
ausência de ineditismo, o tema ainda é pouco abordado pela doutrina e jurisprudência 
pátrias, reclamando, assim, uma análise detida de seus contornos. 

A Constituição trouxe no artigo 37, inciso XVI, como exceção à regra da não 
acumulação, a possibilidade de, havendo compatibilidade de horários, cumular-se 
dois cargos se professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, e a 
de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentas, senão vejamos: 

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: 

[...] 
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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; 

 

Contemplando a regra constitucional, verifica-se que o constituinte excepcionou 
a cumulatividade apenas para profissões que ostentam jornada diferenciada de 
trabalho, como os professores e profissionais da saúde. Isso ocorre porque, como é 
cediço, tais categorias possuem regime de plantão ou têm parte da jornada 
reservada, por lei, para a preparação de aulas, como no caso dos professores. 

Assim, embora possam cumular cargos, a jornada desses profissionais – 
quando atendidos os demais critérios para a cumulação – não ficaria 
demasiadamente extenuante, a ponto de inviabilizar a eficiência administrativa 
preconizada pelo caput do artigo 37, princípio irrenunciável. 

Quanto à possibilidade do servidor público que acumula cargos licitamente, nos 
moldes autorizados pelo artigo 37, da Constituição, passar a exercer o mandato 
eletivo de vice-prefeito e poder fazer a opção pela remuneração desses cargos 
efetivos, em detrimento do subsídio do cargo político, cabe trazer à baila algumas 
nuances. 

Primeiramente, importa consignar, como já adiantado, que a Constituição é 
silente sobre o assunto, de modo que, na ausência de autorização ou vedação 
expressa, é prudente adotar-se o posicionamento que melhor se amolde aos 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da indisponibilidade do 
interesse público e da moralidade administrativa.  

E a solução para a controvérsia não pode pautar-se, unicamente, no fato de ser 
possível a cumulação de dois cargos de professor, e, igualmente, ser possível, nos 
moldes do artigo 38, inciso II, que o titular de cargo de prefeito (ou vice-prefeito) 
possa fazer opção pela remuneração do cargo efetivo, quando investido 
anteriormente em outra função pública. 

É preciso obtemperar que a Constituição, antes de mais nada, veda o acúmulo 
de cargos públicos (e, consequentemente, de remunerações pagas por entes 
públicos), sendo a norma do artigo 37, inciso XVI, uma exceção, que reclama 
interpretação restritiva, portanto. 

Na mesma senda, a norma do artigo 38, inciso II, da Constituição Federal, traz 
outra hipótese excepcional, quando permite ao ocupante do cargo de prefeito optar 
pela remuneração do seu cargo efetivo em detrimento do subsídio do cargo político. 
Veja-se que o objetivo abraçado pelo constituinte é que o titular do mandato eletivo 
seja remunerado pela via do subsídio, abrindo-se uma exceção, contudo, ao titular de 
mandato eletivo municipal, de poder optar pela remuneração de cargo público que lhe 
for mais favorável, quando titular de cargo efetivo na Administração. 

E aqui não é demais ressaltar que a permissão do artigo 38, inciso II, da CF, é 
exclusivamente para a opção entre remunerações, não se admitindo o acúmulo de 
cargo efetivo com mandato eletivo municipal de prefeito (ou, por analogia, de vice-
prefeito). 

Nesse ínterim, os dispositivos em tela não parecem comportar interpretação 
extensiva, porquanto definidores de situações excepcionais, que devem ficar 
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circunscritas às hipóteses ali elencadas, sob pena de, a pretexto de buscar-se a 
exegese da lei, terminar-se por criar norma inédita, não prevista pelo constituinte 
brasileiro. 

Intelecção semelhante desposou o eminente Hely Lopes Meirelles, em sua 
Obra Direito Administrativo Brasileiro2, in verbis: 

“A   proibição   de   acumular,  sendo   uma   restrição   de   direito,   não   
pode   ser interpretada   ampliativamente.   Assim,   como   veda   a   
acumulação   remunerada, inexistem óbices constitucionais à acumulação 
de cargos, funções ou empregos do serviço público desde que o servidor 
seja remunerado apenas pelo exercício de uma das atividades acumuladas. 
Trata-se, todavia, de uma exceção, e não de uma regra, que as 
Administrações devem   usar   com   cautela,   pois,   como   observa   
Castro   Aguiar,   cujo   pensamento, neste   ponto,   coincide   com   o   
nosso,   em   geral,   as   acumulações   são   nocivas, inclusive porque 
cargos acumulados são cargos mal desempenhados.” 

 

É imperioso frisar que a regra trazida pela Constituição é a impossibilidade de 
cumulação de cargos ou funções públicas, o que impõe serem as exceções 
interpretadas de forma comedida, sempre em sintonia com as demais regras e 
princípios presentes no próprio ordenamento, como os princípios da eficiência e 
moralidade administrativa. 

Ademais, não se pode olvidar que o artigo 38, inciso II, da Carta, não permite a 
cumulação do cargo de prefeito (ou vice-prefeito) com outro cargo público, mas 
apenas permitiu a possibilidade de o agente, no exercício da função política de 
prefeito, optar pela remuneração do cargo efetivo eventualmente ocupado e do qual 
deverá licenciar-se para a assunção do mandato eletivo. 

Veja-se que o artigo 38, II da CF, que prevê a hipótese aqui ventilada, é 
posterior ao dispositivo que autoriza a acumulação de cargos públicos de forma 
excepcional (art. 37, XVI) e mesmo assim nada falou a respeito da eventual 
possibilidade do ocupante de cargo político municipal poder fazer opção por mais de 
uma remuneração de cargo efetivo, quando o servidor estiver cumulando licitamente 
cargos públicos, o que sugere que o silêncio do legislador constituinte não se deve 
apenas a displicência constitucional, senão eloquência proposital, que visa a evitar o 
indevido alargamento da norma. 

Em outras palavras, embora não haja vedação expressa na Constituição 
Federal à situação em tela, a análise sistêmica daquele diploma, mormente dos 
princípios da proporcionalidade, razoabilidade, moralidade e interesse público 
desaconselham a medida. 

Ressalta-se, todavia, a possibilidade de o servidor público, em exercício de 
mandato eletivo municipal, poder optar pela remuneração de um dos cargos públicos 
em detrimento do subsídio do cargo de prefeito (ou vice-prefeito, por analogia), 
conforme entender pertinente, pois aí o artigo 38, inciso II, da Lei Maior, se amolda 
perfeitamente, e, sendo norma de eficácia imediata, não tem sua aplicabilidade 
sujeita a edição de qualquer outro diploma, bem como dispensa maiores esforços 
exegéticos, diante da previsão literal do direito. 

Tal entendimento é sufragado pelos Tribunais pátrios, de modo que é oportuno 
transcrever alguns excertos. Veja-se:  

                                                           
2 Meirelles, H. Lopes. Direito Administrativo Brasileiro: 39ª edição, Malheiros Editores, São Paulo, 
2013, página 506. 
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“CONSULTA - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIDOR PÚBLICO - 1) 
ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO COM FUNÇÃO DE SECRETÁRIO 
MUNICIPAL – VEDAÇÃO - OPÇÃO PELA REMUNERAÇÃO DO CARGO 
EFETIVO, DESDE QUE AUTORIZADO PELA LEGISLAÇÃO LOCAL - 2) 
PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIO MUNICIPAL – 
ACUMULAÇÃO COM FUNÇÕES DE CARGO EFETIVO OU ELETIVO - 
IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE LICENCIAMENTO OPÇÃO 
REMUNERATÓRIA. 1.Possibilidade de o servidor público efetivo, investido, 
temporariamente, na função de Secretário Municipal, optar pela 
remuneração correlata ao cargo efetivo, desde que autorizado pela 
legislação local, sendo vedada a percepção remuneratória cumulativa. 
Nesse sentido, citam-se as consultas n. 796.063 (04/05/2011) e802.277 
(09/09/2009). 2. Impossibilidade de se acumular a função de Prefeito, 
Vice-Prefeito e Secretário Municipal com as funções de outro cargo 
(efetivo ou eletivo), com fulcro nos preceitos estampados no art. 37, 
incisos XVI e XVII e 38,inciso II, da CR/88, cabendo ao servidor 
licenciar-se e fazer a opção pela remuneração que preferir, conforme 
estampado nas Consultas n. 771.715 (24/08/2011), 812.461 (17/03/2010), 
774.957 (15/07/2009), 770.767 (12/08/2009),706.675 (26/04/2006), 443.606 
(08/10/1997) e 190.527 (22/11/1994).” (TCEMG, Consulta nº 862111) 

(grifou-se).  

SERVIDOR PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO DE VICE-
PREFEITO - NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DO EMPREGO, CARGO 
OU FUNÇÃO PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE O VICE-PREFEITO OPTAR 
ENTRE O SUBSÍDIO DO CARGO ELETIVO E A REMUNERAÇÃO DO 
CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO ANALÓGICA 
DO ARTIGO 38, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (TCEES 

Consulta. Processo n. TC-616/2005) (grifou-se). 

Acumulação de cargos pelo vice-prefeito (...) o vice-prefeito, ao 
assumir cargo na administração pública, deve fazer a opção por uma 
das duas remunerações, em razão da vedação contida no art.  37, XVI, da 
Constituição Federal, que veda a acumulação remunerada de cargos, 
empregos e funções públicas. (...) a partir da Constituição de 1988, a função 
de vice-prefeito passou a ser cargo e não expectativa de cargo. Daí ele ser 
remunerado e tomar posse junto com o prefeito, o titular. Antes era uma 
expectativa de cargo (...) (Consulta n. 699969. Rel. Cons. Sylo Costa. 
Sessão do dia08/03/2006) (grifou-se).  

 

Com efeito, a possibilidade de percepção cumulada de remunerações cujas 
jornadas extrapolam àquela a ser desempenhada pelo vice-prefeito, revela-se 
desproporcional e imoral, evidenciando senão o enriquecimento sem causa do 
servidor público em exercício de mandato eletivo. 

Ante o exposto, entende esta Secretaria pela impossibilidade de servidor 
público, em exercício de mandato eletivo de vice-prefeito, poder optar pela 
remuneração de dois cargos efetivos acumulados, em detrimento do subsídio. 

 

2.2.2. Da responsabilidade pelo pagamento da remuneração a agente 
político ocupante do cargo de vice-prefeito quando fizer a opção permitida pelo 
artigo 38, inciso II, da CF/88 

Como é cediço e já foi enfatizado, o servidor público investido no mandato de 
vice-prefeito, nos termos do artigo 38, inciso II, da Constituição Federal, deve afastar-
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se das suas funções, permitindo-se, entretanto, que o agente faça a opção pela 
remuneração do seu cargo efetivo ou pelo respectivo subsídio do cargo eletivo. 

Nos casos em que o servidor fizer a opção pela remuneração do cargo efetivo, 
mesmo estando licenciado deste, permanecerá na folha de pagamento referente ao 
seu Órgão de origem, onde lhe serão assegurados os direitos inerentes à sua 
categoria, décimo terceiro salário e gozo de férias anuais remuneradas com, pelo 
menos, um terço a mais do que o salário normal, na forma do quanto disposto no 
artigo 39, § 3º, da CF. 

Vale lembrar que a investidura no cargo político de vice-prefeito exige do titular 
dedicação exclusiva, sendo incompatível com o exercício de qualquer outra atividade 
laborativa. Por essa razão, o artigo 38, II, da CF, exige, para o exercício do mandato 
eletivo, o afastamento do cargo público. 

Em sintonia com esse entendimento, o Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado da Bahia, em consulta formulada pelo Município de Piraí do Norte, assim 
declinou: 

ACUMULAÇÃO DE CARGOS. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO E VICE-
PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO 
ARTIGO 38, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

1) Aplicando-se,  por  analogia,  o  artigo  38,  II,  da CF,   o   servidor   
público   efetivo   investido   no mandato de Vice-prefeito será afastado do 
cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração, hipótese   em   que   
permanecerá   na   folha   de pagamento   referente   ao   seu   Órgão   de   
origem  e lhe serão assegurados todos os direitos inerentes à   categoria,   
como   é   o   caso   da   percepção   do décimo terceiro salário e do gozo de 
férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do   que   o   
salário   normal,   na   forma   do   quanto disposto no artigo 39, § 3º, da CF. 

2)   A   investidura   no   mandato   de   Vice-prefeito(cargo   político)   exige   
de   seu   respectivo   titular dedicação       exclusiva,       sendo,       
portanto, incompatível   com   o   exercício   de   qualquer   outra atividade   
laborativa,   especialmente   no   horário regular de expediente da 
Prefeitura. Assim sendo, não   é   possível   o   exercício   do   cargo   
público   de professor pelo Vice-prefeito do Município, mesmo que de forma 
gratuita. (Autos n. 04144e19, Parecer n. 00762/19) 

 

Portanto, opina esta Especializada no sentido de que seja respondido ao 
consulente que nos casos em que o servidor fizer a opção pela remuneração do 
cargo efetivo, permanecerá na folha de pagamento referente ao seu Órgão de 
origem, onde lhe serão assegurados os direitos inerentes à sua categoria, na forma 
do quanto disposto no artigo 39, § 3º, da CF. 

 

2.2.3. Da contribuição previdenciária do servidor público em exercício de 
mandato eletivo 

O consulente questiona, ainda, acerca da contribuição previdenciária do 
servidor público em exercício de mandato eletivo. 

Sobre o assunto, cumpre afirmar que o artigo 38, inciso V, da Constituição 
Federal, estabeleceu que na hipótese de o servidor público, em exercício de mandato 
eletivo, ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a 
esse regime, no ente federativo de origem. 

Assim, o questionamento que poderia surgir pertine à respectiva base de 
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cálculo da contribuição previdenciária, se a remuneração do cargo de origem do 
servidor ou o subsídio do cargo eletivo, bem como a responsabilidade pelo 
recolhimento do tributo. 

Inicialmente, imperioso observar que de acordo com o artigo 24, inciso XII, da 
Constituição Federal, é competência concorrente da União, Estados e Distrito 
Federal, legislar sobre previdência social, cabendo à União a edição de normas 
gerais. 

Nesse âmbito, foi promulgada a Lei n. 9717/98, que dispõe sobre regras gerais 
para a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos 
servidores da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  

De acordo com o art. 9º, I e II, da mencionada lei, compete à União, por 
intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social, a orientação, supervisão 
e o acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores 
públicos, bem como o estabelecimento de parâmetros e diretrizes gerais sobre o 
assunto. 

A fim de concretizar a citada previsão, foi editada a Orientação Normativa n. 
02/09, do então Ministério da Previdência Social, que em seu artigo 31 e seguintes, 
estabelece: 

Art. 31.  Nas hipóteses de cessão, licenciamento ou afastamento de 
servidor, o cálculo da contribuição ao RPPS será feito com base na 
remuneração do cargo efetivo de que o servidor for titular, observado o 
disposto nesta Subseção.  

Art. 32.  Na cessão de servidores ou no afastamento para exercício de 
mandato eletivo em que o pagamento da remuneração ou subsídio seja 
ônus do cessionário ou do órgão de exercício do mandato, será de 
responsabilidade desse órgão ou entidade: 

 I - o desconto da contribuição devida pelo segurado; 

 II - o custeio da contribuição devida pelo órgão ou entidade de origem; e 

 III -  o  repasse  das  contribuições,  de  que  tratam  os  incisos  I  e  II,  à  
unidade  gestora  do RPPS a que está vinculado o cedido ou afastado.  

§ 1º    Caso  o  cessionário  ou  o  órgão  de  exercício  do  mandato,  não  
efetue  o  repasse  das contribuições à unidade gestora no prazo legal, 
caberá ao órgão ou entidade de origem efetuá-lo, buscando o reembolso de 
tais valores.  

§ 2º O termo, ato, ou outro documento de cessão ou afastamento do 
servidor com ônus para  o  cessionário  ou  o  órgão  de  exercício  do  
mandato,  deverá  prever  a  responsabilidade  deste pelo  desconto,  
recolhimento  e  repasse  das  contribuições  previdenciárias  ao  RPPS,  
conforme valores informados mensalmente pelo órgão ou entidade de 
origem.  

§ 3º    O  disposto  neste  artigo  se  aplica  a  todos  os casos  de  
afastamento  do  cargo  para exercício de mandato eletivo com ônus para o 
órgão de exercício do mandato, inclusive no caso de afastamento para o 
exercício do mandato de prefeito ou de vereador em que haja opção pelo 
recebimento do subsídio do cargo eletivo. 

Art. 33.  Na cessão ou afastamento de servidores sem ônus para o 
cessionário ou para o órgão de  exercício  do  mandato,  continuará  sob  a  
responsabilidade  do  órgão  ou  entidade  de origem,   o   recolhimento   e   
o   repasse,   à   unidade   gestora   do   RPPS,   das   contribuições 
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correspondentes à parcela devida pelo servidor e pelo ente.  

Parágrafo  único.    O disposto  neste  artigo  se  aplica  aos  casos  de  
afastamento  do  cargo para  exercício  de  mandato  eletivo  de  prefeito  ou  
de  vereador  em  que  haja  opção  pelo recebimento da remuneração do 
cargo efetivo de que o servidor seja titular.  

Art. 34. Não incidirão contribuições para o RPPS do ente de origem, para o 
RPPS do ente cessionário ou de exercício do mandato, nem para o RGPS, 
sobre as parcelas remuneratórias não componentes da remuneração do 
cargo efetivo, pagas pelo ente cessionário ou de exercício do mandato, ao 
servidor  cedido  ou  licenciado para exercício de mandato  eletivo em outro 
ente federativo  exceto  na  hipótese em que houver  a  opção  pela 
contribuição facultativa ao RPPS do ente de origem, na forma prevista em 
sua legislação, conforme caput do art. 29.  

Parágrafo único. Aplica-se ao servidor cedido ou afastado para exercício de 
mandato eletivo no mesmo ente, a base de cálculo de contribuição 
estabelecida em lei conforme art. 29.  

Art. 35.  O servidor afastado ou licenciado temporariamente do exercício do 
cargo efetivo sem recebimento de remuneração ou de subsídio pelo ente 
federativo, somente contará o respectivo tempo de afastamento ou 
licenciamento para fins de aposentadoria, mediante o recolhimento mensal 
das contribuições, conforme lei do respectivo ente. 

§ 1º A contribuição efetuada pelo servidor na situação de que trata o caput 
não será computada para cumprimento dos requisitos de tempo de carreira, 
tempo de efetivo exercício no serviço público e tempo no cargo efetivo para 
concessão de aposentadoria.  

§ 2º Na omissão da lei quanto ao ônus pelo recolhimento da contribuição da 
parcela do ente federativo durante o período de afastamento ou 
licenciamento, o repasse à unidade gestora do RPPS do valor 
correspondente continuará sob a responsabilidade do ente. 

 

Como se verifica da leitura da norma, independentemente da opção pela 
remuneração pelo cargo de origem ou pelo cargo eletivo, o cálculo da contribuição do 
servidor público para o Regime Próprio de Previdência Social sempre será feito com 
base na remuneração do cargo efetivo do servidor. Ademais, convém lembrar que, 
nos termos do inciso V, do artigo 38, da CF, mesmo no exercício do mandato eletivo, 
o servidor permanece filiado ao regime próprio. Pois bem. 

No caso de afastamento do servidor para exercício de mandato eletivo em que 
o pagamento do subsídio seja ônus do órgão de exercício do mandato, será de 
responsabilidade desse órgão ou entidade o desconto da contribuição devida pelo 
segurado, o custeio da contribuição devida pelo órgão ou entidade de origem, bem 
como o repasse dessas contribuições à unidade gestora do RPPS a que está 
vinculado o afastado. 

Em outras palavras, no caso de servidor público afastado do seu cargo de 
origem para o desempenho de mandato de vice-prefeito, sendo remunerado pelo 
subsídio desse cargo, caberá ao município descontar a contribuição previdenciária a 
que o servidor estiver obrigado por força do regime próprio ao qual se encontra 
vinculado, no limite do valor da remuneração do cargo efetivo que esse servidor 
titulariza, e repassá-la à respectiva unidade gestora da previdência, bem como arcar 
com a contribuição a cargo do ente de origem desse servidor. 
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Já nos casos em que o servidor pedir afastamento do órgão de origem, para 
exercício de mandato eletivo, mas fizer opção pela remuneração do seu cargo efetivo, 
nos termos permitidos pelo art. 38, II, da CF, continuará sob a responsabilidade do 
órgão ou entidade de origem o recolhimento e o repasse à unidade gestora do RPPS, 
das contribuições correspondentes à parcela devida pelo servidor e pelo ente. 

Em análise a esse assunto, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 
assim se pronunciou: 

RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo, em sessão realizada no dia três de maio de dois mil e onze, 
à unanimidade, acolhendo o voto do Relator, Conselheiro José Antônio 
Almeida Pimentel, responder a presente consulta nos termos da Orientação 
Técnica de Consulta nº 02/2011, da 8ª Controladoria Técnica, firmada pelo 
Controlador de Recursos Públicos, Sr. Lyncoln de Oliveira Reis, abaixo 
transcrita: 

[...] 

CONCLUSÃO. Por todo o exposto, opina-se no sentido de que a presente 
consulta deve ser respondida no sentido de que responsabilidade pelo 
recolhimento das contribuições previdenciárias do servidor afastado para 
exercer mandato de vereador e do ente respectivo é da Câmara Municipal, 
em conformidade com o art. 44, da LC n. 282/2004 c/c o art. 32 da ON-MPS 
n. 2/09. Os descontos deverão ter como base de cálculo a remuneração do 
cargo efetivo (art. 31, da ON-MPS n. 2/09), ainda quando haja optado pelo 
recebimento do subsídio do mandato eletivo, devendo ser repassados pelo 
órgão legislativo ao IPAJM até o 5º (quinto) dia útil após a data do efetivo 
pagamento dos segurados ativos, sob pena de multa, juros e de incidência 
de correção pelo mesmo índice adotado para meta atuarial (art. 42, da LC n. 
282/2004. (Autos n. TC-8200/2010) 

 

III. CONCLUSÃO 

Diante das considerações de fato e de direito retro expendidas, em especial as 
regras constitucionais, legais e jurisprudenciais que regem a matéria, opina seja 
respondido ao consulente, no mérito, que: 

I. Quanto ao primeiro questionamento: 

a) A Constituição possui como regra a vedação à acumulação de cargos 
públicos, sendo as hipóteses de acumulação lícita excepcionais e expressamente 
autorizadas pelo texto constitucional (a exemplo do artigo 37, inciso XVI e artigo 38, 
inciso II), o que impõe uma interpretação restritiva das hipóteses de acumulação de 
cargos. 

b) É preciso obtemperar que a Constituição, antes de mais nada, veda o 
acúmulo de cargos públicos (e, consequentemente, de remunerações pagas por 
entes públicos), sendo a norma do artigo 37, inciso XVI, uma exceção, que reclama 
interpretação restritiva, portanto. 

c) Na mesma senda, a norma do artigo 38, inciso II, da Constituição Federal, 
traz outra hipótese excepcional, quando permite ao ocupante do cargo de prefeito 
optar pela remuneração do seu cargo efetivo em detrimento do subsídio do cargo 
político. Veja-se que o objetivo abraçado pelo constituinte é que o titular do mandato 
eletivo seja remunerado pela via do subsídio, abrindo-se uma exceção; contudo, ao 
titular de mandato eletivo municipal, de poder optar pela remuneração de cargo 
público que lhe for mais favorável, quando titular de cargo efetivo na Administração. 
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d) Nesse ínterim, os dispositivos em tela não parecem comportar interpretação 
extensiva, porquanto definidores de situações excepcionais, que devem ficar 
circunscritas às hipóteses ali elencadas, sob pena de, a pretexto de buscar-se a 
exegese da lei, terminar-se por criar norma inédita, não prevista pelo constituinte 
brasileiro. 

e) Logo, é vedado ao servidor público, em exercício de mandato eletivo de 
vice-prefeito, optar pela remuneração de dois cargos efetivos acumulados, em 
detrimento do subsídio. Ressalta-se apenas a possibilidade de o servidor público, em 
exercício de mandato eletivo municipal, poder optar pela remuneração de um dos 
cargos públicos em detrimento do subsídio do cargo de prefeito (ou vice-prefeito, por 
analogia), conforme entender pertinente, pois aí o artigo 38, inciso II, da Lei Maior, se 
amolda perfeitamente, e, sendo norma de eficácia imediata, não tem sua 
aplicabilidade sujeita a edição de qualquer outro diploma, bem como dispensa 
maiores esforços exegéticos, diante da previsão literal do direito. 

II. Quanto ao segundo questionamento, opina esta Especializada no sentido 
de que seja respondido ao consulente que nos casos em que o servidor fizer a opção 
pela remuneração do cargo efetivo, permanecerá na folha de pagamento referente ao 
seu Órgão de origem, onde lhe serão assegurados os direitos inerentes à sua 
categoria, na forma do quanto disposto no artigo 39, § 3º, da CF. 

III. Quanto ao terceiro questionamento, no caso em que o servidor afastado 
para exercício de mandato eletivo fizer a opção pelo subsídio, será de 
responsabilidade do órgão de exercício do cargo político os descontos das 
contribuições devidas pelo segurado e o custeio das contribuições devidas pelos 
órgãos com os quais mantenha o servidor vínculo funcional, competindo-lhe ainda o 
respectivo repasse dessas contribuições às unidades gestoras dos RPPS as quais o 
servidor afastado esteja vinculado. 

 

II – DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

9. O Ministério Público de Contas (MPC), por meio do Parecer n. 

0476/2021 (fls. 30/37), em parcial divergência da Secretaria, manifestou-se nos 

termos abaixo: 

(...) 

Em preliminar. 

Dispõe a Lei Orgânica deste Tribunal - Lei Estadual nº 15.958/07: 

Art. 1º Ao Tribunal de Contas dos Municípios, órgão de controle externo, 
compete, nos termos da Constituição Estadual e na forma estabelecida 
nesta Lei: 

(...) 

XXV - decidir sobre consulta que lhe seja formulada por autoridade 
competente, a respeito de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos 
legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, na 
forma estabelecida no Regimento Interno; 

 

Mais adiante, ao tratar especificamente do tema, estabelece os pressupostos 
autorizadores da formulação consultiva:  
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Art. 31. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada na 
aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria 
de sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades: 

(...) 

§ 1º As consultas devem conter a indicação precisa do seu objeto, ser 
formuladas articuladamente e instruídas com parecer do órgão de 
assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente. 

§ 2º Cumulativamente com os requisitos do § 1º deste artigo, as autoridades 
referidas nos incisos III e IV deverão demonstrar a pertinência temática da 
consulta às respectivas áreas de atribuição das instituições que 
representam. 

§ 3º A resposta à consulta a que se refere este artigo tem caráter normativo 
e constitui prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto. 

Art. 32. O relator ou o Tribunal não conhecerá de consulta que não atenda 
aos requisitos do art. 31 ou verse apenas sobre caso concreto, devendo o 
processo ser arquivado após comunicação ao consulente. (grifei) 

 

Tais disposições constam também do Regimento Interno deste Tribunal, em 
seus arts.199 a 201.  

Verifica-se da instrução que o Parecer Jurídico apresentado, quanto ao 
primeiro questionamento, sustentou ser possível ao vice-prefeito optar pela 
remuneração dos dois cargos acumulados. Não tratou, contudo, dos demais pontos 
da formulação, nem trouxe os dispositivos legais e/ou regulamentares que suscitam 
dúvida na aplicação, deixando, assim, de atender, na íntegra, o requerido pelo § 1º do 
art. 31 da norma em referência.   

Ausente, portanto, um dos pressupostos processuais para a formulação de 
consulta a este Tribunal, requerido pelo § 1º do art. 31, da norma em questão, quanto 
ao parecer instrutivo que deve acompanhar todo o questionamento. 

Desse modo, em preliminar, opina este Órgão Ministerial pelo não 
conhecimento da postulação, por inobservância de requisito legal, prescrito pela Lei 
Estadual nº 15.958/07, em seu art. 31, § 1º, consistente na ausência de parecer 
jurídico instrutivo que aborde todo o questionamento formulado a este tribunal, com o 
consequente arquivamento do feito, comunicando-se o interessado, nos termos do 
art. 32 do diploma legal em referência. 

 

Entretanto, em vista do disposto no art. 115, § 2º do Regimento Interno3, 
manifesta-se a seguir quanto ao mérito.   

Sobre o tema, dispõe a Constituição Federal que: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

                                                           
3 Art. 115.Compete aos Procuradores de Contas, em sua missão de guarda da lei e fiscal de sua 
execução, além de outras estabelecidas neste regimento: 
(...) 
§ 1ºNa oportunidade em que emitir seu parecer, o Ministério Público, mesmo que suscite questão 
preliminar, manifestar-se-á também quanto ao mérito, ante a eventualidade daquela não ser 
acolhida.(§ 1ºacrescido pela RA nº331/2013, art. 1º) 
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princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte:               (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

(...) 

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 19, 
de 1998) 

 

Mais adiante, ao tratar do servidor público no exercício de mandato eletivo, 
estabelece: 

Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e 
fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes 
disposições:                (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 

(...) 

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou 
função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração; 

III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de 
horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem 
prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, 
será aplicada a norma do inciso anterior; 

(...) 

 

E, quanto à remuneração de pessoal, assim prescreve: 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão 
conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado 
por servidores designados pelos respectivos Poderes            (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)           (Vide ADIN nº 2.135-4) 

(...) 

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de 
Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados 
exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo 
de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação 
ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto 



 
 

 
__________________________________________________________________________ 

 

Rua 68, nº 727 – CENTRO – FONE: 3216 -6219  –  FAX: 3216 6292  CEP: 74 055 -100 – GOIÂNIA-GO. 
www.tcm.go.gov.br / e-mail: as.vascocicero@tcm.go.gov.br 

c:\tcm\secretaria\resultado\01400004-21-resultado.docx 
16 

Fls. 

no art. 37, X e XI.               (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998)  

 

Vê-se dos dispositivos constitucionais citados que a regra na administração 
pública é a vedação à acumulação remunerada de cargos públicos, sendo taxativas 
as hipóteses exceptivas autorizadas pela Constituição Federal, que não podem ter 
sua interpretação estendida para outras situações que não aquelas previstas 
expressamente, ante a regra elementar de hermenêutica jurídica que diz que normas 
de exceção não comportam interpretação extensiva.    

Em que pese o art. 38, II, acima transcrito ter tratado apenas do mandato de 
Prefeito, não dispondo textualmente sobre o Vice-Prefeito, o Supremo Tribunal 
Federal colmatou essa lacuna quando, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
199, decidiu que ao servidor no exercício de mandato de Vice-Prefeito seriam 
aplicadas, por analogia, as disposições daquele dispositivo, nos seguintes termos:  

(...) 

2.4 Servidor público investido no mandato de vice-prefeito. Aplicam-se-lhe, 
por analogia, as disposições contidas no inciso II do art. 38 da CF. [ADI 199, 
rel. min. Maurício Corrêa, j. 22-4-1998, P, DJ de 7-8-1998.]4 

 

Então, a primeira premissa posta para responder a hipótese é de que aplica-se 
no caso, por analogia, o disposto no art. 38, II da Constituição Federal, ou seja, o 
servidor público investido no mandato de Vice-Prefeito será afastado do cargo, 
emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 

Pois bem, sendo servidor público que ocupe cargos acumuláveis, nos termos 
expressamente autorizados pela Constituição Federal e desde que observadas as 
condições impostas para tanto, tendo assim direito à acumulação remunerada por tais 
cargos, não nos parece que a melhor leitura a se fazer do referido dispositivo legal 
seja a que imponha a escolha de apenas uma delas para exercer outro direito, 
previsto igualmente na norma fundamental, em seu art. 14 e, uma vez eleito, investir-
se no mandato. 

Demais disso, no dispositivo que antecede o da vedação à acumulação (inc. 
XVI, art. 37) há o de proteção à irredutibilidade de vencimentos dos ocupantes de 
cargos e empregos públicos (inc. XV), ressalvando-se somente as situações trazidas 
pelos incisos XI e XIV. Não é o caso. Ademais, não há uma vedação expressa 
àqueles que, ocupando cargos licitamente acumuláveis, possam optar pela 
remuneração de ambos na hipótese do art. 38, II, todos da Constituição Federal. 
Antes, diz o referido dispositivo que o servidor pode optar pela sua remuneração. 
Então se a remuneração do servidor se constitui de duas acumuláveis, não se vê 
razão para escolher apenas uma. Posta, assim, a segunda premissa.   

Nesse contexto, uma interpretação sistemática do texto constitucional conduz 
muito mais ao entendimento de que não há nenhum óbice à opção por receber as 
duas remunerações a que faz jus em cargos licitamente acumuláveis do que aquele 
que o nega, por entender que estaria extrapolando a vontade constitucional – que, 
afinal, nada disse sobre isso. Tanto mais que acabaria por restringir direitos do 
servidor. 

Ou, ainda, como se manifesta a Unidade Técnica, por entender que, mesmo 
não havendo vedação expressa, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, 

                                                           
4 http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar 
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moralidade e interesse público desaconselhariam a medida, pois a possibilidade de 
percepção cumulada de remunerações cujas jornadas extrapolem àquela a ser 
desempenhada pelo vice-prefeito, revelar-se-ia desproporcional e imoral, 
evidenciando senão o enriquecimento sem causa do servidor público em exercício de 
mandato eletivo. 

Ora, a intenção em se estipular jornadas para aqueles cargos que podem ser 
acumulados é limitativa, para que não haja um comprometimento da saúde e do 
desempenho do servidor e não para que ele seja obrigado a cumprir determinadas 
jornadas para ter direito à percepção da remuneração dos dois cargos acumuláveis. 
Evidente que o servidor deve cumprir o horário estipulado para cada um dos cargos, 
tanto que é condição imposta pela própria Constituição que haja compatibilidade de 
horários. Todavia, o cumprimento desse limite máximo não é condição para a 
percepção da acumulação remunerada.     

Segundo Luciano Ferraz, em artigo acerca do tema – Acumulação lícita de 
cargos não está sujeita a 60 horas semanais: 

A acumulação de cargos, empregos e funções públicas desde há muito 
tempo é tratada como possibilidade excepcional no Direito brasileiro, pois a 
regra é o exercício de um único cargo, emprego ou função, subordinado ao 
regime de dedicação integral (que não se confunde com dedicação 
exclusiva).  

Essa vedação teve origem no Decreto de Regência, de 8/6/1822, da lavra 
de José Bonifácio de Andrada, e, em nossa história constitucional, a 
vedação é repetida sistematicamente desde a primeira Carta Republicana, 
sendo que as exceções começaram a ser previstas com a Constituição de 
1934, que excluiu da proibição “os cargos do magistério e técnico-
científicos, que poderiam ser exercidos cumulativamente desde que 
houvesse compatibilidade horários de serviço” (artigo 172, parágrafo 1º). 

Todas as Constituições brasileiras subsequentes dispuseram de idêntica 
forma, possibilitando a acumulação quando determinados cargos — e 
apenas estes — pudessem ser exercidos sem prejuízo das respectivas 
jornadas de trabalho (compatibilidade de horários).  

A Constituição de 1988 seguiu a tradição e, após algumas alterações 
pontuais, dispõe 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; (Incluída pela Emenda Constitucional no 
19, de 1998) 
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; (Incluída 
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)”. 

Para além da natureza do cargo ou emprego (técnico, professor ou de 
profissionais de saúde com profissões regulamentadas), o constituinte 
exigiu a compatibilidade de horários — obviamente porque a 
acumulação dos cargos não poderia trazer prejuízos ao exercício de 
ambos os cargos ou empregos ocupados pelo servidor. Registre-se a 
inexistência de qualquer definição específica sobre o número de horas 
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trabalhadas semanalmente pelo servidor, em ordem a determinar qual seria 
o montante máximo a determinar a possibilidade ou não de acumulação dos 
cargos, empregos ou funções  públicos.  

Acontece, todavia, que, nos idos de 1998, a Advocacia-Geral da União 
emitiu o Parecer Normativo GQ-145 (com força vinculativa para a 
administração federal[1]), no sentido de que “a acumulação de cargos 
públicos exige compatibilidade de horários para ser considerada legal, 
sendo o limite máximo do somatório das jornadas de trabalho 60 horas”. 

Esse parecer, com o devido respeito, fez uma indevida analogia entre as 
disposições sobre servidores públicos estatutários (não regidos pela CLT) e 
as regras da Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT prevê descanso 
mínimo diário de 11 horas para o trabalhador (artigo 66), com uma hora de 
intervalo para descanso ou alimentação (artigo 71). Assim sendo, restaram 
12 horas diárias de trabalho e 12 x 5 dias = 60 horas/semana.  

O Tribunal de Contas da União, que antes não reconhecia a limitação 
constante do parecer, passou a se manifestar favoravelmente a partir do 
Acórdão 2.133/05 (1ª Câmara, ministro Marcos Bemquerer), revendo, 
todavia, este mesmo posicionamento em julgados mais recentes, como se 
pode verificar do Acórdão 1.412/2016 (Plenário), do Acórdão 5.827/2018 (1ª 
Câmara), do Acórdão 9.098/2018 (2ª Câmara) e do Acórdão 2.296/2019 
(2ª Câmara).  

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, também prevalecia o 
entendimento contrário ao Parecer GQ 145 da AGU, até que a 1ª Seção, no 
julgamento do MS 19.336/DF, DJE 14/10/2014, passou a compreender que 
“a acumulação de cargos constitui exceção, devendo ser interpretada de 
forma restritiva, de forma a 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. Desse modo, revela-se coerente o 
limite de 60 (sessenta) horas semanais, fato que certamente não decorre de 
coincidência, mas da preocupação em se otimizarem os serviços públicos, 
que dependem de adequado descanso dos servidores públicos. É limitação 
que atende ao princípio da eficiência sem esvaziar o conteúdo do art. 37, 
XVI, da Constituição Federal”. 

Em trabalho de doutrina, escrito em parceria com o professor Fabrício 
Motta[2], tivemos a oportunidade de criticar a mudança de posicionamento 
do STJ, ao asseverar que a mudança jurisprudencial não se afigurava 
adequada “sendo que o próprio TCU (cuja antiga orientação é citada como 
alicerce do leading case no STJ) já reviu seu posicionamento sobre o tema. 
A atual jurisprudência do TCU, acertada, registra a necessidade de 
apuração da compatibilidade caso a caso. Havendo extrapolação da 
carga horária de sessenta horas semanais, a instância responsável pela 
análise da viabilidade da acumulação deve verificar, junto à autoridade 
hierarquicamente superior ao servidor, a qualidade e o não 
comprometimento do trabalho, fundamentando sua decisão e anexando ao 
respectivo processo administrativo a documentação comprobatória”. 

Os fundamentos apresentados para a crítica foram:  

(a) o STJ partiu de uma presunção, a de que a jornada de trabalho superior 
a 60 horas semanais afronta o princípio constitucional da eficiência, para 
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concluir pela incompatibilidade de horário. Essa presunção não pode ser 
uma presunção absoluta, admitindo, portanto, prova em contrário;  

(b) não existe norma constitucional ou legal que estabeleça essa presunção 
de impossibilidade de acumulação de cargos quando a jornada somada seja 
superior a 60 horas;  

(c) a acumulação, embora seja uma exceção, é um direito 
constitucionalmente assegurado ao servidor, que tem a prerrogativa de 
comprovar que é capaz de desempenhar ambos os cargos 
cumulativamente, sem prejuízo do escorreito exercício de suas funções.  

Em 27 de março, mediante acórdão divulgado no DJe de 3/4/2019, a 1ª 
Seção do Superior Tribunal de Justiça voltou atrás no seu anterior 
entendimento para, com esteio um julgados da suprema corte, novamente 
compreender como indevida a orientação do Parecer GQ 145 da AGU, que 
limita a jornada cumulada dos servidores em 60 horas semanais. O acórdão 
apresente a seguinte ementa: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. 
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS. ÁREA DA 
SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 
COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO ÚNICO. AFERIÇÃO 
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO 
ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A Primeira Seção desta Corte Superior tem reconhecido a 
impossibilidade de acumulação remunerada de cargos ou empregos 
públicos privativos de profissionais da área de saúde quando a jornada de 
trabalho for superior a 60 (sessenta) horas semanais. 
2. Contudo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, 
reiteradamente, posicionam-se "[...] no sentido de que a acumulação de 
cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, 
XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto 
em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na 
Constituição Federal" (RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de 
Moraes, Primeira Turma, julgado em 11/5/2018, DJe 24/5/2018). 
3. Segundo a orientação da Corte Maior, o único requisito estabelecido 
para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das 
funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração 
pública. Precedentes do STF. 
4. Adequação do entendimento da Primeira Seção desta Corte ao 
posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 
5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1767955/RJ, Rel. 
Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 
03/04/2019). 

Com efeito, nos julgamentos do RE 1.023.290 AgR-segundo (ministro Celso 
de Mello, 2ª Turma, julgado em 6/10/2017 – processo eletrônico DJe-251, 
divulgação em 31/10/2017, publicação em 6/11/2017), do ARE 859.484 AgR 
(ministro Dias Toffoli, 2ª Turma, julgado em 12/5/2015 – processo eletrônico 
DJe-118, divulgação em 18/6/2015, publicação em 19/6/2015), no MS 
31.256 (ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, julgado em 24/3/2015 – processo 
eletrônico DJe-073, divulgação em 17/4/2015, publicação em 20/4/2015), no 
RE 679.027 AgR (ministra Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 9/9/2014 – 
acórdão eletrônico DJe-185, divulgação em 23/9/2014, publicação 
em 24/9/2014) e no MS 24.540 (ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 
julgado em 19/5/2004 — DJ 18/6/2004, PP-00045 ement. vol. 02156-01, 
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PP-00175 RTJ vol 00191-02 PP-00540), os eminentes ministros do STF 
afirmaram a convicção de que a acumulação lícita de cargos 
acumuláveis não se encontra limitada ao patamar de 60 horas 
semanais, restabelecendo, desta feita, as balizas constitucionais sobre 
o tema.5  

 

A citação de tal artigo tem por finalidade, para além de mostrar que, conforme 
decidiram os Ministros do STF nos casos mencionados no artigo, não se encontra 
limitada ao patamar de 60 horas semanais a acumulação lícita de cargos 
acumuláveis, a intenção dessa limitação seria resguardar o princípio da eficiência, na 
medida em que o profissional precisa estar em boas condições físicas e mentais para 
bem exercer 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. 

Veja-se que tal limitação é fator de proteção ao servidor e a eficiência no 
desempenho das funções. Não se presta, portanto, a servir de argumento para o fato 
de que, aquele que tem direito de assumir um cargo eletivo, tenha que abrir mão de 
uma das suas remunerações quando ocupa dois cargos acumuláveis, porque no 
exercício do mandato supostamente não trabalharia o número de horas dos dois 
cargos acumuláveis. 

Discordamos, portanto, do argumento de que a opção do servidor pela sua 
remuneração, como garante o art. 38, II da Constituição Federal, para o cargo de 
Prefeito, que se aplica ao de Vice-Prefeito, como entendeu o STF, revelar-se-ia 
desproporcional e imoral, evidenciando senão o enriquecimento sem causa do 
servidor público em exercício de mandato eletivo, como entende a Unidade Técnica. 

A norma que trata dessa situação de forma específica no art. 38, diz que 
ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no 
exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: II - investido 
no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe 
facultado optar pela sua remuneração. 

Parece-nos que o texto no singular deve-se ao fato de que a regra é que não 
pode haver acumulação de cargo, emprego ou função na administração pública. Tal 
circunstância, todavia, não pode cercear a análise somente à regra posta, pois a 
própria Constituição Federal traz exceções em que se permite a acumulação 
remunerada de cargos públicos.  

Relevante mencionar aqui julgado correlato constante do portal do STF 
que comenta os dispositivos constitucionais: 

Julgado correlato 

Não pode o vice-prefeito acumular a remuneração decorrente de emprego 
em empresa pública estadual com a representação estabelecida para o 
exercício do mandato eletivo (...). O que a Constituição excepcionou, no art. 
38, III, no âmbito municipal, foi apenas a situação do vereador, ao 
possibilitar-lhe, se servidor público, no exercício do mandato, perceber as 
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração 
do cargo eletivo, quando houver compatibilidade de horários; se não se 
comprovar a compatibilidade de horários, será aplicada a norma relativa ao 
prefeito (CF, art. 38, II). 

                                                           
5 https://www.conjur.com.br/2019-abr-25/interesse-publico-acumulacao-licita-cargos-nao-limitada-60-
horas-semanais 
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[RE 140.269, rel. min. Néri da Silveira, j. 1º-10-1996, 2ª T, DJ de 9-5-1997.] 

= ARE 659.543 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 30-10-2012, 2ª T, DJE de 

20-11-20126 

Acumulação de vencimentos e subsídios: impossibilidade.  

O Vice-Prefeito não pode acumular a remuneração percebida como servidor 
público municipal (Escriturário III), e posteriormente como Secretário de 
Obras do Município, com os subsídios do cargo eletivo: firmou-se o 
entendimento do STF no sentido de que as disposições contidas no 
inciso II do art. 38 da Constituição Federal, relativas ao Prefeito, 
aplicam-se, por analogia, ao servidor público investido no mandato de 
Vice-Prefeito (ADIn 199, Pleno, Maurício Corrêa, DJ7.8.1998). (grifou-se) 
(...)(C. Pr. Civil, art. 557, § 2º). (AI 476390 AgR, Relator(a): Min. 
SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 22/03/2005,DJ 15-
04-2005 PP-00014 EMENT VOL-02187-07 PP-01485 (grifei) 

 

Em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, citam-se 
duas decisões do Tribunal de Contas do Estado do Paraná: 

Não é possível o exercício de mandato eletivo de Vice-Prefeito acumulado 
com cargo público efetivo, em virtude do exposto no art. 38, II, da 
Constituição Federal, na ADI n.º 199 do STF, e na Instrução Normativa n.º 
72/2012 do TCE-PR, nesse caso, o servidor deverá se licenciar do 
respectivo cargo, podendo optar pela remuneração de um deles. 

Consulta com Força Normativa - Processo n° 561901/13 - Acórdão n° 
3473/14 -Tribunal Pleno - Rel. Cons. José Durval Mattos do Amaral. 

 

Não é possível funcionário público concursado, ocupante de dois cargos de  

médico, perceber cumulativamente os subsídios do mandato de vice-
Prefeito. Estabelecendo-se duplicidade de vínculo no âmbito municipal, 
cabe o direito de opção, entre a percepção do subsídio de vice-prefeito 
e a remuneração do cargo de médico.  

Consulta com Força Normativa - Processo nº 66725/05 - Acórdão n° 271/06 
- Tribunal Pleno - Rel. Auditor Caio Marcio Nogueira Soares.7 (grifei) 

 

Veja-se que nenhum desses casos traz a questão que ora se discute. O que se 
afirma nessas decisões é a impossibilidade de o vice-prefeito acumular o exercício de 
mandato eletivo com o cargo público efetivo e, com isso, acumular o subsídio com a 
remuneração do cargo efetivo, como eventualmente o pode fazer aquele servidor 
investido no mandato de vereador, se houver compatibilidade de horários.    

De igual modo são as decisões citadas na peça técnica (págs. 08 e 09, do 
Certificado nº 443/21), ou seja, no sentido de não poder acumular as funções e não 
poder acumular subsídio com remuneração. Algumas dizem não poder acumular 
remuneração, no sentido amplo do termo, mas referindo-se à acumulação do 
exercício do mandato com o exercício do cargo de provimento efetivo.     

                                                           
6 http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar 
7 https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/11-acumulacao-de-cargos-e-ou-empregos-
publicos/308463/area/242 
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Importante mencionar que há entendimento inclusive no sentido de que o 
servidor público que ocupa cargos acumuláveis, investido no mandato de 
vereador pode receber pelos dois cargos e também o subsídio. Veja-se a 
propósito a seguinte decisão do TCE-MG – Consultas nº 862.810 e 876.280, Relator: 
Conselheiro Wanderley Ávila: 

EMENTA: CONSULTAS — PREFEITO — ACUMULAÇÃO DE CARGOS 
PÚBLICOS —LIMITE DE DOIS CARGOS — I. EXERCÍCIO 
CONCOMITANTE DE MANDATO ELETIVO DE VEREADOR — 
POSSIBILIDADE — II. PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO E SUBSÍDIO — 
COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO DE TRABALHO — TETO 
REMUNERATÓRIO — CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

Admite-se que servidor público ocupante de um ou dois cargos públicos 
acumuláveis na forma do art. 37, XVI, da CR/88, eleito para mandato 
político de vereador, acumule a remuneração dos cargos ocupados e o 
subsídio de vereador, nos casos em que houver comprovada 
compatibilidade de horário para desempenho da função eletiva e das 
atribuições dos cargos públicos e desde que o somatório não exceda o 
subsídio do prefeito do município. 

(...) 

(...) o preceito contido no art. 37, XVI, que agasalha o princípio da não 
acumulação de cargos públicos, não alcança o mandato de vereador. Quero 
dizer: o mandato decorrente de representação política não se confunde com 
o cargo público de que trata o inciso XVI do art. 37. Sem embargo, o 
princípio da não acumulação de cargo, emprego ou função pública, 
insculpido nos incisos XVI e XVII do art. 37, há que ser considerado 
conjuntamente com a regra do art. 38, III, da Constituição, quando se trata 
de servidor eleito.  

Assim, com esses fundamentos, tenho que a regra do art. 38, III, da 
Constituição da República deve ser interpretada para se considerar a 
possibilidade de o servidor eleito vereador não se afastar dos cargos 
públicos acumuláveis ocupados, em número máximo de dois, desde que, ao 
ser eleito, observe os seguintes requisitos: 

a) seja ocupante de dois cargos públicos acumuláveis;  

b) comprove a compatibilidade de horário para o exercício da vereança 
e para o exercício dos cargos públicos ocupados. 

Tal conclusão reside no fato de que, nessa hipótese, estar-se-á 
acumulando dois cargos públicos com um mandato eletivo, duas 
remunerações com um subsídio, o que é permitido, e não três vínculos 
em três cargos públicos, o que, como vimos, é vedado.8 

O fundamento de tal decisão apoia-se no fato de que na hipótese ali tratada 
estar-se-ia acumulando dois cargos públicos com um mandato eletivo, duas 
remunerações com um subsídio, o que é permitido, e não três vínculos em três 
cargos públicos, que é vedado. 

                                                           
8 As consultas em epígrafe foram respondidas pelo Tribunal Pleno na Sessão do dia 24/04/2013, 
presidida pela conselheira Adriene Andrade; presentes o conselheiro Wanderley Ávila, conselheiro 
Sebastião Helvecio, conselheiro Cláudio Terrão, conselheiro Mauri Torres, conselheiro José Alves 
Viana e conselheiro em exercício Gilberto Diniz. Foi aprovado, por unanimidade, o voto do relator, 
conselheiro Wanderley Ávila. 
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Em paralelo, se o servidor ocupa dois cargos acumuláveis e atende os 
requisitos impostos para tal autorização, não se vê óbice legal a que ele opte por 
receber as duas remunerações, ainda que no exercício de mandato de vice-prefeito, 
pois, em tal caso o que é vedado é acumular o exercício do cargo e do mandato, 
cumulando assim o recebimento do subsídio e da remuneração, pois o dispositivo 
constitucional determina textualmente que ele opte pela remuneração ou pelo 
subsídio.       

Frise-se, por relevante, que a vedação está em perceber cumulativamente a 
remuneração e o subsídio e não em receber a remuneração pelos dois cargos 
acumuláveis.  

Nosso entendimento, portanto, é no mesmo sentido da decisão exarada 
no Acordão nº 529/19 do TCE-PR, citada no Parecer Jurídico, que instrui a 
inicial:  

Em interpretação sistêmica da Constituição Federal, especialmente 
com base nos seus arts. 37, XVI, e 38, II, é possível que o ocupante de 
cargo eletivo opte pela remuneração derivada do acúmulo dos cargos 
públicos, em detrimento do subsídio do cargo de Prefeito;9 

 

Referida decisão baseou-se na manifestação da Unidade Técnica 
(Coordenadoria de Gestão Municipal), endossada pelo Ministério Público de Contas, 
que sustentou: 

(...) 

Sendo assim, no âmbito municipal, o eleito vereador, se houver 
compatibilidade de horários entre os cargos, poderá acumular o cargo 
efetivo mais o de vereador. Já ao eleito Prefeito Municipal não é dada a 
opção de escolha, deve se afastar do cargo, porém poderá optar pela 
remuneração do cargo efetivo que ocupava.  

Observa-se que a Constituição Federal em nenhum momento determina 
que o servidor público deva exercer cargo no mesmo ente federativo em 
que foi eleito para ter direito a opção.  

Na realidade, o objetivo da Constituição foi o de permitir que a vontade 
popular se sobreponha às necessidades da Administração Pública 
considerada individualmente em relação a um determinado órgão estatal, 
independentemente da esfera federativa ou do cargo.  

A limitação da opção ao recebimento da remuneração de apenas um 
cargo, quando lícita a acumulação, iria de encontro a intenção do 
Constituinte, tendo em vista que o eleito Prefeito poderia ter sua 
remuneração reduzida, já que o afastamento dos cargos é imposição 
constitucional.  

Portanto, ao servidor efetivo eleito Prefeito Municipal, ocupante de 
dois cargos privativos na área da saúde, ainda que em entes 
federativos distintos, é possível optar entre o subsídio do cargo eletivo 
ou a remuneração de ambos os cargos efetivos. (grifei) 

 

Tendo-se que as disposições constitucionais referentes ao prefeito 
aplicam-se, por analogia, ao vice-prefeito e do quanto foi dito, conclui-se que ao 
servidor público efetivo, eleito vice-prefeito, é possível optar pela remuneração 

                                                           
9 https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/3/pdf/00335195.pdf 
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de ambos os cargos efetivos, sendo-lhe vedado, contudo, acumular tais 
remunerações com o subsídio.      

Discorda-se, portanto, do entendimento da Secretaria de Atos de Pessoal em 
sentido inverso. 

Assim sendo, havendo a opção do servidor pela remuneração dos cargos 
efetivos, mesmo estando licenciado destes, permanecerá o mesmo na folha de 
pagamento referente aos seus órgãos de origem, sendo-lhe assegurados os direitos 
inerentes à sua categoria, décimo terceiro salário e gozo de férias anuais 
remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, nos termos 
do art. 39, § 3º, da Constituição Federal. Essa, portanto, a formalidade a ser adota.  

E, de acordo com o art. 38, V da norma fundamental: 

Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e 
fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes 
disposições:     

(...) 

V - na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, 
permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem. (grifei) 

 

Assim, aos agentes políticos, em regra, é aplicado o regime geral de 
previdência. No entanto, conforme o dispositivo acima citado, os servidores efetivos 
que se afastam do seu cargo para o exercício de mandato eletivo continuam 
vinculados ao regime do cargo de origem. Para efeito de benefício previdenciário, no 
caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. 

A Lei nº 8.212/91, que trata da Seguridade Social, assim dispõe:  

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 
pessoas físicas:  

I - como empregado:  

(...) 

j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que 
não vinculado a regime próprio de previdência social; (grifei) 

 

No mesmo sentido, a Orientação Normativa nº 02/2009, da Secretaria de 
Políticas da Previdência Social:  

Art. 13. O servidor público titular de cargo efetivo da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, mantém o vínculo ao regime 
previdenciário adotado pelo ente do qual é servidor nas seguintes situações:  

(...) 

III - durante o afastamento do cargo efetivo para o exercício de mandato 
eletivo em quaisquer dos entes federativos; (grifei) 

 

Portanto, o servidor público afastado para o exercício do mandato de Vice-
Prefeito Municipal deve continuar recolhendo para o regime próprio de previdência 
social, independentemente da opção por receber o subsídio do mandato político ou a 
remuneração do cargo de origem. 

Ressalta-se que não há na Constituição Federal nenhuma determinação no 
sentido de que o servidor público deva exercer cargo no mesmo ente federativo em 
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que foi eleito para ter direito a opção. O objetivo é o de permitir que a vontade popular 
se sobreponha às necessidades da Administração Pública considerada 
individualmente em relação a um determinado órgão estatal, independentemente da 
esfera federativa ou do cargo.  

Caso o servidor afastado para o exercício de mandato eletivo faça a opção pelo 
subsídio, caberá ao órgão de exercício do cargo político efetivar os descontos das 
contribuições devidas pelo segurado e o custeio das contribuições devidas pelos 
órgãos com os quais mantenha o servidor vínculo funcional, competindo-lhe ainda o 
respectivo repasse dessas contribuições às unidades gestoras dos RPPS as quais o 
servidor afastado esteja vinculado. 

Isso posto, e discordando do entendimento da Unidade Técnica quanto ao 
primeiro questionamento, opina este Órgão Ministerial por responder ao Consulente 
nos seguintes termos: 

1) Ao servidor efetivo, eleito vice-prefeito, ocupante de dois cargos de 
provimento efetivo acumuláveis, na forma do art. 37, XVI, da Constituição Federal, 
ainda que em entes federativos distintos, é assegurado optar pela remuneração de 
ambos os cargos efetivos, renunciando ao subsídio do cargo de vice-prefeito.     

2) Havendo a opção do servidor pela remuneração dos cargos em questão, o 
ônus da remuneração cabe aos órgãos de origem, assegurando-lhe todos os seus 
direitos, nos termos do art. 39, § 3º, da Constituição Federal, permanecendo, mesmo 
licenciado, nas folhas de pagamento dos citados órgãos, sendo que as contribuições 
para os regimes de previdência social deverão continuar a ser efetuadas 
regularmente. 

 

10. É o Relatório. 

 

DA PROPOSTA DE DECISÃO 

I – DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

11. Preliminarmente, em relação ao previsto no art. 31 da Lei Orgânica 

(LO-TCMGO), verifica-se que a presente consulta atende aos seguintes requisitos: 

a) versa acerca de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e 

regulamentares concernentes à matéria de sua competência; b) a autoridade 

consulente possui legitimidade para formular consultas; c) contém a indicação 

precisa do seu objeto; e d) foi formulada articuladamente. 

12. Constata-se, também, que a matéria não possui nítido caráter de caso 

concreto, possuindo o devido grau de abstração, não incorrendo na vedação do art. 

200, segunda parte, do Regimento Interno. 
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13. Ademais, verifica-se que as resoluções já emitidas por este Tribunal de 

Contas não respondem aos questionamentos suscitados pelo consulente. 

14. Encontra-se presente o parecer do órgão de assistência técnica ou 

jurídica da autoridade consulente, exigido na parte final do § 1º do art. 31 da LO-

TCMGO. Porém, como bem apontado pelo Ministério Público de Contas e já 

mencionado no Despacho n. 006/2021 – GABVJ, nele apreciou-se somente a 

possibilidade de, ao ser eleito vice-prefeito, o servidor optar pela remuneração dos 

dois cargos de professor que exercia, em detrimento do subsídio do cargo eletivo, 

não tendo sido abordados, portanto os demais questionamentos. 

15. Apesar disso, no mesmo despacho, diante do caráter pedagógico da 

atuação do TCMGO e da possibilidade de serem estas as dúvidas de outros entes, o 

que eleva o grau de relevância da matéria, ressalvou-se a falha. Razão pela qual, 

divergindo-se da preliminar arguida pelo Ministério Público de Contas, reitera-se a 

manifestação pelo conhecimento da presente consulta. 

16. Passa-se à análise meritória do feito. 

 

II – DO MÉRITO 

17. A questão central recai sobre a possibilidade de servidor público, que 

exerce dois cargos efetivos legalmente acumuláveis, ao ser eleito e empossado no 

cargo de vice-prefeito, optar pela remuneração que recebia nos dois cargos, em 

detrimento dos subsídios do cargo eletivo. 

18. A Secretaria de Atos de Pessoal e o Ministério Público de Contas 

divergiram quanto à questão central e concordaram quanto às demais questões, já 

que a legislação não deixa dúvidas quanto às respostas. 

19. A fim de se aprimorar o devido grau de abstração, reescreve-se o 

questionamento: 

i.o servidor público, que exerce dois cargos efetivos acumuláveis, no 

mesmo ou em distintos entes federativos, ao ser investido em 
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mandato de vice-prefeito, pode optar pela remuneração desses dois 

cargos, em detrimento do subsídio do cargo eletivo? 

ii.havendo a possibilidade e exercida essa opção, a qual ente federativo 

caberá o ônus do pagamento do servidor, o de origem ou o do cargo 

eletivo? e qual a formalidade que deverá ser adotada? 

iii. como seriam realizadas as contribuições previdenciárias? 

20. Pelas razões a seguir apresentadas, no mérito, acompanha-se 

parcialmente as manifestações da SAP e totalmente as do MPC. 

 

II.1 – Da Possibilidade de Servidor Público, Investido em Mandato de Vice-

Prefeito, Optar pela Remuneração de Dois Cargos Efetivos Acumuláveis, que 

Exercia 

21. A argumentação apresentada, tanto pela SAP quanto pelo MPC, em 

sua essência, contempla os mesmos aspectos e evolui de forma semelhante. 

Contudo, chega a conclusões distintas. Aquela, pela possibilidade de opção pela 

remuneração de apenas um cargo efetivo, e este, pela dos dois. 

22. Ambas as áreas concordam que houve a preocupação do legislador 

com o exercício responsável do mandato eletivo, evitando a acumulação de funções 

públicas. No caso dos cargos eletivos municipais, que houve ainda a intenção de 

resguardar as finanças do servidor público, facultando-lhe a opção pela sua 

remuneração ou mesmo a sua acumulação, conforme se extrai do disposto nos 

incisos II e III, do art. 38, da CF. E que a regra, na administração pública, é a da 

vedação à acumulação remunerada de cargos públicos, sendo expressas as 

exceções. 

23. Importa assinalar que, apesar de o constituinte ter sido omisso no caso 

do vice-prefeito, diante do julgamento do STF, na ADI 119, não restam mais dúvidas 

quanto à aplicabilidade das mesmas disposições relativas ao prefeito (inciso II), 

conforme delineado nas manifestações.  
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24. Ocorre, no entanto, que a CF tampouco tratou da possibilidade de 

opção pela remuneração de dois cargos públicos efetivos. Seja no sentido de 

autorização ou vedação. E sequer há decisões dos Tribunais Superiores a respeito. 

Daí a necessidade de se proceder a uma análise interpretativa, que permita extrair 

da norma o seu melhor sentido e o desejo do legislador. 

25. E foi sob esse aspecto que surgiram os distintos entendimentos, entre 

a SAP e o MPC.  

26. A Secretaria de Atos de Pessoal defendeu que, diante da regra geral 

de proibição de acumulação remunerada de cargos públicos (art. 37, XVI, CF) e do 

silêncio da CF, quanto à possibilidade de o prefeito (e vice-prefeito) eleito optar pela 

remuneração de dois cargos efetivos, que exercia, seria “prudente adotar-se o 

posicionamento que melhor se amolde aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como da indisponibilidade do interesse público e da 

moralidade administrativa.”   

27. Prosseguiu, afirmando que o inciso II, do art. 38, da CF, não permite a 

acumulação da remuneração do cargo eletivo com a do cargo efetivo, como no caso 

do inciso III, para vereador, com compatibilidade de horário. Dessa forma, não 

comportaria uma interpretação extensiva, o que caracterizaria criação “de norma 

inédita, não prevista pelo constituinte brasileiro”.  

28. Pontuou que a análise sistêmica da CF, sobretudo “dos princípios da 

proporcionalidade, razoabilidade, moralidade e interesse público desaconselham a 

medida”. E que, do contrário, estaria configurado o enriquecimento sem causa do 

servidor público. 

29. Por fim, concluiu pela impossibilidade de o servidor público, em 

exercício de mandato eletivo de vice-prefeito, poder optar pela remuneração de dois 

cargos efetivos acumulados. 

30. O Ministério Público de Contas, por sua vez, posicionou-se de forma 

diversa, entendendo não ser a melhor leitura do inciso II, do art. 38, da CF, a que 

imponha a escolha de apenas uma das remunerações, no caso do exercício de 



 
 

 
__________________________________________________________________________ 

 

Rua 68, nº 727 – CENTRO – FONE: 3216 -6219  –  FAX: 3216 6292  CEP: 74 055 -100 – GOIÂNIA-GO. 
www.tcm.go.gov.br / e-mail: as.vascocicero@tcm.go.gov.br 

c:\tcm\secretaria\resultado\01400004-21-resultado.docx 
29 

Fls. 

outro direito fundamental previsto na CF, em seu art. 14 (soberania popular e 

sufrágio universal), Capítulo IV – Dos Direitos Políticos.  

31. Argumentou que o inciso XV, do art. 37, da CF, estabelece que o 

subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são 

irredutíveis, e que no texto constitucional “não há uma vedação expressa àqueles 

que, ocupando cargos licitamente acumuláveis, possam optar pela remuneração de 

ambos na hipótese do art. 38, II”. Acrescentou que, “se a remuneração do servidor 

se constitui de duas acumuláveis, não se vê razão para escolher apenas uma.”  

32. Pontuou que “uma interpretação sistemática do texto constitucional 

conduz muito mais ao entendimento de que não há nenhum óbice à opção por 

receber as duas remunerações.”  

33. Mencionou decisões dos Tribunais de Contas do Estado de Minas 

Gerais e do Estado do Paraná, no sentido dessa possibilidade. O primeiro, em 

relação à investidura no mandato de vereador, e o outro, no de prefeito, caso destes 

autos, por analogia. Transcreve-se trechos de maior interesse: 

TCE-MG – Consultas nº 862.810 e 876.280, Relator: Conselheiro Wanderley 
Ávila: 

(...) 

Admite-se que servidor público ocupante de um ou dois cargos públicos acumuláveis 
na forma do art. 37, XVI, da CR/88, eleito para mandato político de vereador, acumule 
a remuneração dos cargos ocupados e o subsídio de vereador, nos casos em que 
houver comprovada compatibilidade de horário ... 

(...) 

... estar-se-á acumulando dois cargos públicos com um mandato eletivo, duas 
remunerações com um subsídio, o que é permitido, e não três vínculos em três 
cargos públicos, o que, como vimos, é vedado. 

 

TCE-PR – Acordão nº 529/19: 

Em interpretação sistêmica da Constituição Federal, especialmente com base nos 
seus arts. 37, XVI, e 38, II, é possível que o ocupante de cargo eletivo opte pela 
remuneração derivada do acúmulo dos cargos públicos, em detrimento do subsídio 
do cargo de Prefeito. 

34. Por fim, concluiu que, ao servidor público efetivo, eleito vice-prefeito, é 

possível optar pela remuneração de ambos os cargos efetivos, sendo-lhe vedado, 

contudo, acumular tais remunerações com o subsídio. 
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35. A relatoria comunga do mesmo entendimento, pelas razões já expostas 

pelo MPC, acrescidas das considerações que seguem. 

36. Verifica-se que o deslinde da questão se sujeita à necessidade de uma 

interpretação sistêmica, com intuito de se aproximar ao máximo do sentido da 

norma, pretendido pelo legislador. 

37. Nesse sentido, não se tem como coerente vedar ao servidor público, 

investido no mandato de vice-prefeito, a opção de percepção das remunerações, 

relativas aos seus dois cargos efetivos, licitamente acumuláveis. 

38. Pensar em sentido oposto significa menosprezar as alegações de que 

o legislador teria se preocupado em resguardar as finanças do servidor público, 

investido no mandato de vice-prefeito ou vereador, como também em evitar o seu 

desestímulo à atuação política, mediante o exercício de cargo eletivo. 

39. Nesse ponto, vale observar que o entendimento firmado pela SAP se 

mostra incoerente com tais alegações, que também defendeu, pois certamente 

promoveria o oposto do expresso no parágrafo anterior. Veja-se trecho de sua 

manifestação que, contrariamente à sua conclusão, acaba reforçando a tese 

desenvolvida pelo MPC e ora acatada: 

De outro turno, quando possibilita ao servidor optar pela remuneração do seu cargo 
efetivo, quando se tratar de mandato eletivo municipal, o constituinte demonstra 
preocupação com as finanças do servidor público, que, em certas situações, poderia 
sofrer prejuízos, e desestimular o interesse pela atividade política. 

(grifo nosso) 

40. Ademais, não merece acolhida a alegação da SAP de que constituiria 

enriquecimento sem causa do servidor público, em exercício de mandato eletivo, em 

razão de percepção cumulada de remunerações cujas jornadas extrapolariam 

aquela a ser desempenhada pelo vice-prefeito. 

41. Acerca desta questão, corrobora-se o argumento trazido pelo Ministério 

Público de Contas de que:  

(...) tal limitação é fator de proteção ao servidor e a eficiência no desempenho das 
funções. Não se presta, portanto, a servir de argumento para o fato de que, aquele 
que tem direito de assumir um cargo eletivo, tenha que abrir mão de uma das suas 



 
 

 
__________________________________________________________________________ 

 

Rua 68, nº 727 – CENTRO – FONE: 3216 -6219  –  FAX: 3216 6292  CEP: 74 055 -100 – GOIÂNIA-GO. 
www.tcm.go.gov.br / e-mail: as.vascocicero@tcm.go.gov.br 

c:\tcm\secretaria\resultado\01400004-21-resultado.docx 
31 

Fls. 

remunerações quando ocupa dois cargos acumuláveis, porque no exercício do 
mandato supostamente não trabalharia o número de horas dos dois cargos 
acumuláveis. 

(grifos nossos) 

42. Ademais, como mencionado pela própria Secretaria, no seguinte 

trecho, o mandato de vice-prefeito exige dedicação exclusiva: 

Vale lembrar que a investidura no cargo político de vice-prefeito exige do titular 
dedicação exclusiva, sendo incompatível com o exercício de qualquer outra atividade 
laborativa. Por essa razão, o artigo 38, II, da CF, exige, para o exercício do mandato 
eletivo, o afastamento do cargo público. 

(grifo nosso) 

43. Ante o exposto, conclui-se que, ao servidor público efetivo, eleito vice-

prefeito, é possível optar pela remuneração de ambos os cargos efetivos, sendo-lhe 

vedado, contudo, acumular tais remunerações com o subsídio.  Importa ressaltar, no 

entanto, que devem ser considerados os valores e as cargas horárias 

correspondentes ao que percebia antes das eleições, em compatibilidade de 

horários. 

 

II.2 – Dos Questionamentos Complementares 

44. Uma vez respondido positivamente, no tópico anterior, quanto à 

possibilidade de opção pelas duas remunerações do cargo efetivo, passa-se às 

demais questões. 

45. Ressaltando-se não ter havido discordâncias entre as áreas, analisa-se 

primeiramente a relacionada a qual ente federativo caberá o ônus do pagamento do 

servidor, se o de origem ou o do cargo eletivo, em caso de opção pela remuneração 

de seu cargo efetivo.  

46. Com já antecipado, tanto a Secretaria de Atos de Pessoal quanto o 

Ministério Público de Contas afirmam que o servidor permanecerá na folha de 

pagamento de seu(s) órgão(s) de origem, independentemente do ente federativo a 

que estiver vinculado, sendo-lhe assegurados os direitos inerentes à sua categoria, 
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décimo terceiro salário e gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um 

terço a mais do que o salário normal.  

47. Esse também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado 

no RE 1044280 / TO – Tocantins10, no qual se discutiu o ônus do pagamento da 

remuneração de servidor público efetivo do Estado de Tocantins, eleito para 

mandato de Prefeito, tendo ele optado por perceber a remuneração de seu cargo de 

origem: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO ELEITO PARA 
MANDATO DE PREFEITO. DIREITO DE OPTAR PELA REMUNERAÇÃO DO CARGO 
EFETIVO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 38, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  

Servidor público efetivo eleito para o mandato de prefeito, por expressa previsão 
constitucional (artigo 38, II, da Constituição Federal), possui o direito líquido e certo de optar 
pela remuneração do cargo efetivo, motivo pelo qual cabe a autoridade impetrada manter o 
impetrante na folha de pagamento do ente estatal, no caso, Estado do Tocantins”. (eDOC 

2, p. 121)  

(...) 

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em 
parecer assim ementado: 

“Recurso extraordinário. Servidor público estadual. Eleição para o cargo de prefeito. 
Opção pela remuneração do cargo estadual. Discussão sobre o ônus do pagamento. 

A investidura no mandato de prefeito por servidor público de qualquer das esferas da 
Federação importa o afastamento do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado receber 
sua remuneração de origem, por se tratar de matéria regida por exceção constitucional 
expressa no art. 38, II, da CR. 

O art. 38, II, da CR existe precisamente para permitir a transferência de ônus de 
servidor de uma para outra entidade federativa. Dado que a estrutura federal tem índole 

constitucional, apenas regra de mesma hierarquia está em condições de compelir a União, os 
estados ou os municípios a remunerar servidor que, embora integre seus quadros efetivos, 
encontra-se transitoriamente a serviço de outra pessoa jurídica de direito público. 

(...)”. 

Decido.  

O recurso não merece prosperar.  

O Tribunal a quo aplicou à espécie norma prevista no art. 38, II, da Constituição Federal. 
Naquela oportunidade, conferiu a prefeito municipal a faculdade de optar pela remuneração de 
mandato eletivo ou de benefício do cargo que ocupava na Administração antes de sua posse, 
ainda que dele afastado. 

Reitero que este dispositivo tem aplicabilidade restrita tão somente a prefeitos, de 
forma personalíssima, e, ainda, a vice-prefeitos, por analogia, não cabendo eventual 

extensão desse direito a mandatários políticos eleitos para quaisquer outros cargos.  

Isso exposto, enfatizo que a norma constitucional em comento é de reprodução 
obrigatória pelos Estados federados, não podendo estes legislar de forma diferenciada 
ou mesmo negar a sua aplicação.  

(...) 

(grifos nossos) 

                                                           
10 https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho820521/false 
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48. No mesmo sentido foi o entendimento do TCEBA11: 

ACUMULAÇÃO DE CARGOS. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO E VICE-PREFEITO. 
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ARTIGO 38, II, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  

1) Aplicando-se, por analogia, o artigo 38, II, da CF, o servidor público efetivo 
investido no mandato de Vice-prefeito será afastado do cargo, sendo-lhe facultado 
optar pela sua remuneração, hipótese em que permanecerá na folha de pagamento 
referente ao seu Órgão de origem e lhe serão assegurados todos os direitos inerentes 
à categoria, como é o caso da percepção do décimo terceiro salário e do gozo de 
férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário 
normal, na forma do quanto disposto no artigo 39, § 3º, da CF.  

2) A investidura no mandato de Vice-prefeito (cargo político) exige de seu respectivo 
titular dedicação exclusiva, sendo, portanto, incompatível com o exercício de qualquer 
outra atividade laborativa, especialmente no horário regular de expediente da 
Prefeitura. Assim sendo, não é possível o exercício do cargo público de professor 
pelo Vice-prefeito do Município, mesmo que de forma gratuita.  

(grifo nosso) 

49. Numa apreciação mais recente e didática da questão, a Procuradoria-

Geral do Estado12, em orientação jurídica acerca de diversas questões relativas a 

desincompatibilização, licença para atividade política e afastamento funcional para 

exercício de mandato eletivo, de exercentes de funções públicas que pretendiam 

candidatura nas eleições municipais de 2020, respondeu aos seguintes 

questionamentos: 

43. Apesar de o servidor afastado, na hipótese acima, manter-se filiado ao regime 
próprio de previdência de origem, caberá ao órgão em que vier a ser 
desempenhado o mandato eletivo o encargo pela remuneração do eleito, bem 
como a responsabilidade pelo desconto da contribuição previdenciária devida pelo 
segurado e o custeio daquela a cargo do ente de origem, com o correspondente 
repasse ao órgão gestor do regime próprio de previdência social (RPPS) ao qual 
vinculado o servidor.  

 

“11. E no caso do afastamento para mandato de Prefeito, previsto no inciso II, do 
art. 170, da Lei nº 20.756/2020, na opção pela remuneração ou subsídio do 
cargo, o ônus será para origem ou município? E como ficará a contribuição 

previdenciária desse período para efeitos de aposentadoria?”  

44. Caso o eleito opte pela remuneração do cargo de origem, certamente 
mantém-se no órgão correspondente - com o qual o servidor mantém vínculo 
efetivo - a incumbência pelo pagamento remuneratório e pelo recolhimento e 
repasse das contribuições previdenciárias (do segurado e do ente) ao RPPS. Se a 
opção for pelo subsídio do mandato eletivo, a lógica deve ser tal qual à do item 
43 acima. 

                                                           
11 https://www.tcm.ba.gov.br/sistemas/textos/juris/04144e19.odt.pdf 
12 https://www.procuradoria.go.gov.br/files/Despchos2019/Despacho2020/Despacho930.pdf 
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(grifos nossos) 

50. Destaca-se, ainda, trecho da manifestação do Ministério Público de 

Contas, no qual reforça o entendimento de que é possível que o servidor continue 

percebendo a remuneração de seu cargo efetivo, ainda que vinculado à ente 

federativo diferente daquele para o qual foi eleito: 

Ressalta-se que não há na Constituição Federal nenhuma determinação no sentido 
de que o servidor público deva exercer cargo no mesmo ente federativo em que foi 
eleito para ter direito a opção. O objetivo é o de permitir que a vontade popular se 
sobreponha às necessidades da Administração Pública considerada individualmente 
em relação a um determinado órgão estatal, independentemente da esfera federativa 
ou do cargo.  

(grifo nosso) 

51. Portanto, sendo pacífica a questão, a relatoria acompanha as 

manifestações. 

52. Quanto à formalidade a ser adotada, cita-se trecho de MADEIRA, em 

“Acumulação de cargos e funções públicas na atualidade”13: 

Neste caso, em face da expressa disposição constitucional, é irrelevante o 
que possa estar dito nas Constituições Estaduais, nas Leis Orgânicas, em legislações 
estatutárias ou na Consolidação das Leis do Trabalho, o direito de opção do servidor 
é irrecusável. 

A data do afastamento verifica-se com a posse, pois o inc. II do art. 38 utiliza 
a expressão “investido no mandato de Prefeito”, e isto significa ter sido empossado no 
cargo de Prefeito, estar no exercício do cargo de Prefeito. 

Nos termos do inc. II, do art. 38, “será afastado do cargo, emprego ou 
função”, entendeu-se que o afastamento do servidor não será automático. Neste 
caso, torna-se necessário o pedido de afastamento e o seu deferimento, 
especialmente se for servidor federal ou estadual. 

O pedido e o ato de afastamento não poderão ser negados. O afastamento 
para o exercício de mandato de Prefeito é direito subjetivo do servidor eleito. Se 
até a véspera da posse não for dado o deferimento, o servidor deverá informar à 
autoridade competente que a partir da posse no cargo de Prefeito considerar-
se-á afastado de seu cargo, emprego ou função pública, ficando, assim, 
regularizado o afastamento para todos os fins. 

(...) 

Esta regra tem a intenção de não prejudicar o servidor que se dedique ao 
mandato eletivo no que alude à preservação de seus direitos funcionais, pois que 

                                                           
13 MADEIRA, Jansen Amadeu do Carmo; MADEIRA, José Maria Pinheiro. Acumulação de cargos e 
funções públicas na atualidade. Fórum Administrativo – Direito Público – FA, Belo Horizonte, ano 8, n. 
86,p. 40-50, abr. 2008. 
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estes, uma vez adquiridos, não poderão ficar prejudicados pela opção do servidor no 
ingresso no Legislativo.  

(grifos nosso) 

53. Vê-se que o servidor público efetivo deverá formular ao seu órgão de 

origem o pedido de afastamento, sendo o deferimento impositivo, vez que é direito 

subjetivo do servidor eleito. 

54. No que tange à forma de realização das contribuições previdenciárias, 

também se acompanha as manifestações da Secretaria de Atos de Pessoal e do 

Ministério Público de Contas. 

55. Ainda que em conclusões redigidas de formas distintas, ambos 

entenderam que, no caso em que o servidor afastado para exercício de mandato 

eletivo fizer a opção pelo subsídio, será de responsabilidade do órgão de exercício 

do cargo político os descontos das contribuições devidas pelo segurado e o custeio 

das contribuições devidas pelos órgãos com os quais mantenha o servidor vínculo 

funcional, competindo-lhe ainda o respectivo repasse dessas contribuições às 

unidades gestoras dos RPPS as quais o servidor afastado esteja vinculado. 

56. No outro caso, ou seja, de opção pela remuneração dos seus cargos 

de origem, nos termos permitidos pelo art. 38, II, da Constituição Federal, continuará 

sob a responsabilidade de cada órgão ou entidade de origem o recolhimento e o 

repasse à unidade gestora do RPPS, das contribuições correspondentes à parcela 

devida pelo servidor e pelo ente. 

57. De qualquer sorte, como resumiu o MPC em sua conclusão, em caso 

de opção pela remuneração dos cargos em questão (em detrimento do subsídio), 

“as contribuições para os regimes de previdência social deverão continuar a ser 

efetuadas regularmente”.  

58. Isso porque o inciso V, do art. 38, da CF, estabeleceu que na “hipótese 

de (o servidor público, em exercício de mandato eletivo) ser segurado de regime 

próprio de previdência social (RPPS), permanecerá filiado a esse regime, no ente 

federativo de origem”. 
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59. Por outro lado, caso o servidor seja vinculado ao Regime Geral de 

Previdência Social, seja seguindo o raciocínio da manutenção do vínculo (art. 13 da 

Orientação Normativa n. 02/09), seja aplicando-se a regra geral para exercentes de 

mandato eletivo federal, estadual ou municipal (art. 12 da Lei 8.112/91), também 

continuará a ele filiado. 

60. A fundamentação decorre da Orientação Normativa n. 02/09, que 

estabelece detalhadamente a forma de recolhimento das contribuições 

previdenciárias, na hipótese de afastamento do servidor para exercício de mandato 

eletivo, editada em decorrência da Lei n. 9.717/98, que delegou ao Ministério da 

Previdência e Assistência Social a orientação dos regimes próprios de previdência 

social dos servidores públicos. 

61. Transcreve-se os trechos mais relevantes, eis que a previsão é clara e 

capaz de esclarecer quaisquer dúvidas acerca do assunto: 

Art. 32.  Na cessão de servidores ou no afastamento para exercício de mandato 
eletivo em que o pagamento da remuneração ou subsídio seja ônus do 
cessionário ou do órgão de exercício do mandato, será de responsabilidade 
desse órgão ou entidade: 

 I - o desconto da contribuição devida pelo segurado; 

 II - o custeio da contribuição devida pelo órgão ou entidade de origem; e 

 III -  o  repasse  das  contribuições,  de  que  tratam  os  incisos  I  e  II,  à  
unidade  gestora  do RPPS a que está vinculado o cedido ou afastado.  

§ 1º    Caso  o  cessionário  ou  o  órgão  de  exercício  do  mandato,  não  efetue  
o  repasse  das contribuições à unidade gestora no prazo legal, caberá ao órgão 
ou entidade de origem efetuá-lo, buscando o reembolso de tais valores.  

§ 2º O termo, ato, ou outro documento de cessão ou afastamento do servidor com 
ônus para  o  cessionário  ou  o  órgão  de  exercício  do  mandato,  deverá  prever  
a  responsabilidade  deste pelo  desconto,  recolhimento  e  repasse  das  
contribuições  previdenciárias  ao  RPPS,  conforme valores informados 
mensalmente pelo órgão ou entidade de origem.  

§ 3º    O  disposto  neste  artigo  se  aplica  a  todos  os casos  de  afastamento  do  
cargo  para exercício de mandato eletivo com ônus para o órgão de exercício do 
mandato, inclusive no caso de afastamento para o exercício do mandato de 
prefeito ou de vereador em que haja opção pelo recebimento do subsídio do 
cargo eletivo. 

Art. 33.  Na cessão ou afastamento de servidores sem ônus para o cessionário ou 
para o órgão de  exercício  do  mandato,  continuará  sob  a  
responsabilidade  do  órgão  ou  entidade  de origem,   o   recolhimento   e   o   
repasse,   à   unidade   gestora   do   RPPS,   das   contribuições 
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correspondentes à parcela devida pelo servidor e pelo ente.  

Parágrafo  único.    O disposto  neste  artigo  se  aplica  aos  casos  de  
afastamento  do  cargo para  exercício  de  mandato  eletivo  de  prefeito  ou  
de  vereador  em  que  haja  opção  pelo recebimento da remuneração do cargo 
efetivo de que o servidor seja titular.  

62. Desta feita, a relatoria acompanha as manifestações. 

63. Diante de todo o exposto, amparado na fundamentação supra, nos 

termos do artigo 85, § 1º da Lei 15.958/2007, com redação acrescida pela Lei 

17.288/2011, art. 83 do Regimento Interno, regulamentado pela Resolução 

Administrativa nº 232/2011, cujo artigo 6º, IV foi disciplinado pela Portaria n. 

557/2011, proponho que o Tribunal Pleno adote a minuta de Acórdão Consulta que 

submeto à sua deliberação. 

64. É a Proposta de Decisão.  

Gabinete do Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo, Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, aos 28 de maio de 2020.  

 
Vasco C. A. Jambo 

Conselheiro Substituto – relator  
 


