
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMENTA

ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA EM CARGO EFETIVO COM 
VENCIMENTOS DE CARGO EM COMISSÃO. TETO CONSTITUCIONAL. 
JULGAMENTO DO RE 612.975/MT, COM REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM 
JULGADO. RETOMADA DO JULGAMENTO. REMUNERAÇÃO CONSIDERADA DE 
FORMA ISOLADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Julgamento suspenso até que, transitado em julgado o acórdão do STF no RE 
612975/MT, haja orientação do Conselho da Justiça Federal sobre a questão.

2. Os embargos de declaração opostos no RE 612.975 foram rejeitados, não houve 
modulação de efeitos, e o trânsito em julgado do acórdão do STF se deu em 28/9/2018.

3. Tese firmada no RE 612975/MT, relator Ministro Marco Aurélio, por maioria, com 
repercussão geral: TETO CONSTITUCIONAL - ACUMULAÇÃO DE CARGOS - 
ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a 
acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de 
cada um deles, e não ao somatório do que recebido.

4. A orientação do STF é no sentido de que o teto remuneratório constitucional deve ser 
aplicado de forma isolada para cada cargo, função e emprego público licitamente 
acumulado.

5. Não há dúvida de que a Constituição, em seu § 10 do art. 37, autoriza a acumulação de 
proventos de aposentadoria com vencimentos dos cargos em comissão declarados em lei 
de livre nomeação e exoneração.

6. Ainda que o § 11 do artigo 40 da CF determine que se aplica o teto remuneratório ao 
montante que resulta da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo 
em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, deve-se considerar a 
sistemática dos preceitos constitucionais e o princípio da unidade da Constituição. Não se 
admite a observância de um dispositivo isoladamente; é necessária a interpretação da 
norma como um todo. A aplicação do teto remuneratório não pode afastar a vedação 
constitucional do trabalho não remunerado e do enriquecimento sem causa, bem como 
dos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Por ser lícita a acumulação de proventos de servidor público com vencimentos dos cargos 
em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração — § 10 do art. 37 da CF 
—, para aplicação do teto remuneratório devem ser considerados os 
vencimentos/proventos isoladamente.

8. Nesse sentido, foi o voto do Ministro Marco Aurélio — relator dos REs 602.043 e 
612.975 —, ao afirmar que idêntica orientação há se de ser observada no tocante às 
demais circunstâncias constitucionais de acumulação de cargos, empregos e funções 
públicas, alusivas a vencimento, subsídio, remuneração oriunda do exercício de cargos 

em comissão, proventos e pensões, ainda que os vínculos digam respeito a diferentes 
entes federativos.
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9. Em razão do julgado do STF, para conferir maior racionalidade ao sistema jurídico e com 

base no princípio da segurança jurídica, o TCU entendeu — no Acórdão 501/2018, 

julgado na sessão de 14/3/2018 — que, aos cargos públicos definidos como acumuláveis 
na Constituição da República, dos quais cita o inciso XVI e o § 10 do art. 37, o teto-
limite deve ser aplicado sim, (...) de forma a incidir sobre cada uma das remunerações, 
per si, assim consideradas de forma isolada, com contagem separada para fins de teto 
vencimental.

10. Recurso a que se dá provimento.

ACÓRDÃO

Decide o Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Brasília/DF, 6 de agosto de 2020.

Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso

Relatora

Documento assinado eletronicamente por Maria do Carmo Cardoso, Desembargadora 
Federal, em 03/09/2020, às 19:04 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da 

Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código 

verificador 11046323 e o código CRC 16830798.
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