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Declaração de Acúmulo de Cargo/Emprego Público 

Nome Social: 

Nome Completo: 

Cargo: 

Regime: horas (  ) 20 horas (  ) 40 horas (  ) ____horas (  ) Dedicação Exclusiva 

I) Legislação Vigente

1) Acúmulo de Cargo/Emprego Público

Via de regra, é vedada a acumulação de cargos públicos (CF/1988, art. 37, XVI). Essa vedação

estende-se a funções e empregos públicos (inclusive em subsidiárias de empresas estatais), assim como 

a aposentadorias de regimes próprios de servidores públicos ou a reformas e reservas remuneradas de 

militares (CF/1988, art. 37, XVI, XVII e § 10). 

Admite-se, contudo, a acumulação de: 

(a) dois cargos de professor, um de professor com outro técnico/científico, ou dois privativos de

profissionais de saúde, com profissões regulamentadas (CF/1988, art. 37, XVI); 

(b) proventos de aposentadoria com um cargo eletivo ou em comissão (CF/1988, art. 37, § 10);

(c) cargo público com o exercício de mandato eletivo (CF/1988, art. 38);

(d) cargo de magistrado ou de membro do Ministério Público com um cargo de professor

(CF/1988, art. 95, Parágrafo Único, I, e art. 128, § 5º, II, d); 

(e) cargo militar privativo de profissionais de saúde com outro cargo também privativo de

profissionais da saúde (CF/1988, art. 142, § 3º, II); 

(f) militar dos estados em atividade com outro cargo público sob quaisquer das configurações

autorizadas no art. 37, XVI, da Constituição (art. 42, § 3º, da Constituição); 

g) aposentadoria em regime próprio dos servidores públicos com cargo efetivo fora das exceções

previstas no art. 37, XVI, da CF/1988 enquanto permanecer em atividade, desde que a data de ingresso 

neste cargo tenha sido anterior a 16/12/1998 e posterior à data da aposentadoria (EC 20/1998, art. 11); 
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h) militar inativo com aposentadoria fora das exceções previstas no art. 37, XVI, da CF/1988, se a

data de ingresso em ambos os cargos foi anterior a 16/12/1998 e já estava inativo quando ingressou no 

segundo cargo (EC 20/1998, art. 11);  

i) duas aposentadorias fora das exceções previstas no art. 37, XVI, da CF/1988, se não houve

exercício concomitante dos cargos que lhes deram origem e se a segunda aposentadoria ocorreu antes 

de 16/12/1998 (Ag MS 32833, STF);  

j) cargo efetivo federal com o desempenho de atividades noutro órgão ou entidade pública (Lei

8.112/1990, art. 93); 

k) reparação econômica em prestação mensal paga a anistiados políticos com vencimentos de

cargos/empregos públicos ou proventos de aposentadorias em regimes próprios (Lei 10.559/2002, arts. 

1º e 19);  

l) cargo público federal com a participação em conselhos de administração ou fiscal de empresas

ou entidades da União (art. 117, Parágrafo Único, da Lei 8.112/1990); 

m) militar inativo com cargo de magistério público (Acórdão 1151/2013-TCU-Plenário, Rel. Min.

Aroldo Cedraz). 

Cabe ainda ressaltar que é proibida, em qualquer hipótese, a acumulação de mais de dois cargos 

efetivos (ARE 848993, STF); cargo técnico/científico é aquele que exige habilitação legal específica 

ou curso de nível superior (AI 192.918-AgR, STF; RMS 14456/AM e MS 7.216/DF, STJ); não há 

decadência quando se trata de acumulação inconstitucional, devendo as unidades jurisdicionadas 

regularizarem esse tipo de situação mesmo quando o ato de admissão ou concessão já tenha sido 

registrado pelo Tribunal de Contas, necessitando de revisão de ofício apenas se a acumulação em 

questão houver sido objeto do acórdão (Acórdão 5.955/2018-TCU-2C; Acórdão 1.707/2019-TCU-

Plenário; MS 28.279 e MS 28.371, STF; MS 20.148/DF e MS 9.425/DF, STJ); a Súmula 246/TCU 

estabelece que o fato de o servidor licenciar-se, sem vencimentos, do cargo público ou emprego que 

exerça em órgão ou entidade da administração direta ou indireta não o habilita a tomar posse em outro 

cargo ou emprego público, sem incidir no exercício cumulativo vedado pelo artigo 37 da Constituição 

Federal, pois que o instituto da acumulação de cargos se dirige à titularidade de cargos, empregos e 

funções públicas, e não apenas à percepção de vantagens pecuniárias. 

2) Descumprimento de Jornada de Trabalho
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O inciso XVIII, do art. 117 da Lei 8.112/90 estabelece a vedação que o servidor desempenhe 

quaisquer atividades incompatíveis com o exercício do cargo e com o horário de trabalho. A 

compatibilidade de horário é essencial para que haja o pleno cumprimento da carga horária do servidor 

em ambas instituições e cargos/empregos acumulados, conforme caput do inciso XVI, do artigo 37 

CF, conjuntamente com o entendimento do artigo 118, § 2º da Lei 8.112/90.  

Apesar de não tratar especificamente de situação de acumulação de cargo público com emprego 

na iniciativa privada, considera-se que a vedação a jornadas de trabalho excessivas esteja albergada 

nesta restrição, pois pressupõe-se no exercício das atividades desenvolvidas sob o regime da Lei 

8.112/1990 a compatibilidade com o horário de trabalho: “Art. 117. Ao servidor é proibido: (...) XVIII 

- exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o

horário de trabalho”. 

No âmbito da CLT, caso haja acúmulo envolvendo emprego público, o art. 482 estabelece que 

constitui motivo ensejador de dispensa por justa causa o fato de um empregado desempenhar suas 

funções com DESÍDIA. Age com desídia o empregado que no curso do contrato de trabalho, comete 

atos repetitivos que prejudicam a empresa e demonstram o desinteresse do empregado pelas suas 

funções. A desídia é o tipo de falta grave que, na maioria das vezes, consiste na repetição de pequenas 

faltas leves, que se vão acumulando até culminar na dispensa do empregado. Isto não quer dizer que 

uma só falta não possa configurar desídia. Os elementos caracterizadores são o descumprimento pelo 

empregado de obrigações de maneira diligente e desrespeitando orientações da empresa. Podemos ter 

como exemplo, a pouca produção, os atrasos frequentes, as faltas injustificadas ao serviço, a produção 

imperfeita, abandono do local de trabalho durante a sua jornada, entre outros.  

No âmbito do Poder Executivo, deve-se observar os critérios previstos na Orientação Normativa 

CNU/CGU/AGU nº 005/2017, de 29 de março de 2017, com a redação aprovada em despacho 

presidencial de 09 de abril de 2019, a saber: é admissível, em caráter excepcional, a acumulação de 

cargos ou empregos públicos que resulte em carga horária superior a 60 (sessenta) horas semanais 

quando devidamente comprovada e atestada pelos órgãos e entidades públicos envolvidos, através de 

decisão fundamentada da autoridade competente, além da inexistência de sobreposição de horários, a 

ausência de prejuízo à carga horária e às atividades exercidas em cada um dos cargos ou empregos 

públicos. No caso da Magistratura, observar a Resolução nº 34/2007 do CNJ. Outros precedentes: 
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Constituição Federal, art. 37 inciso XVI e XVII; Acórdãos 625/2014-TCU-P e 2315/2012-TCU-P 

(item 9.1.2 e 9.1.2.1); Decreto nº 1.59 0, 10/08/1995; Lei 12.772/2012, art. 20, 20-A, 21 e 22; Lei. 

8.112/90 Art. 19; AgRg no AREsp 291.919-RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 

18/4/2013; REsp 1.565.429-SE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/11/2015, DJe 4/2/2016; 

MS 19.336-DF, Rel. originária Min. Eliana Calmon, Rel. para acórdão Min. Mauro Campbell 

Marques, julgado em 26/2/2014; MS 27539 MC/DF - Medida Cautelar no Mandado de Segurança, 

relatora Min. Ellen Gracie, julgado em 03/12/2008; Código de Ética da Magistratura Nacional, art. 21, 

§1º; Acórdão 1.707/2019-TCU-Plenário.

3) Dedicação Exclusiva:

O servidor submetido ao Regime de Dedicação Exclusiva (RDE) deve se dedicar exclusivamente

a esse vínculo empregatício ou cargo exercido, não cabendo ponderações de qualquer natureza, ficando 

impedido de:  

a) praticar atos de gestão em empresa privada e/ou ser sócio administrador.

b) manter outro vínculo empregatício, seja público ou privado, conforme Lei 12.772/2012, art. 20

a 21; Decreto nº 94.664 /87, anexo, art. 14 e 15; Decreto nº 8.239/2014. 

II) Declarações

☐ Declaro que NÃO ACÚMULO cargo/emprego/função/proventos de inatividade/pensão em órgãos

da Administração Direta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, bem assim de suas Autarquias, inclusive as em regime especial, empresas públicas, 

sociedade de economia mista, suas subsidiárias e controladas, fundações mantidas pelo Poder Público 

e demais entidades sob seu controle direto ou indireto. 

a) Acumula cargo/emprego/função acumulável com compatibilidade de horários com o vínculo

assumido no IFSP? ☐ Não ☐ Sim 

Se sim, anexar declaração do órgão com as informações: 

1. Órgão de Lotação;
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2. Local de Lotação;

3. Cargo/emprego ou função;

4. Jornada de Trabalho semanal em horas. Obs.: Nos casos de docente anexar o Plano Individual de Trabalho

que desenvolve na Instituição de ensino; 

5. Nível de escolaridade do cargo/emprego/função;

6. Data do ingresso no órgão;

7. Situação (permanente, temporário, comissionado etc.);

8. Remuneração (vencimento, salário, proventos, etc);

9. Área de atuação do cargo (Técnica/científica, Saúde ou Magistério);

10. Subordinação (Ministério, Secretaria de Estado/Município);

11. Esfera do Governo (Federal, Estadual ou Municipal);

12. Distância em km entre este órgão e a unidade em que o contratado irá atuar;

13. Tempo de percurso entre as Instituições em horas/minutos

b) Desenvolve atividade em empresa privada? Não ☐ Sim 

Se sim, anexar declaração com as seguintes informações: 

1. Nome da empresa;

2. Função ou emprego ocupado;

3. Nível de escolaridade da função/emprego;

4. Jornada de trabalho semanal em horas;

5. Data de início da atuação;

6. Distância em quilômetros entre este órgão e a unidade em que o contratado irá atuar;

7. Tempo de percurso entre as Instituições em horas/minutos

c) Acumula proventos de aposentadoria? Não ☐ Sim ☐

Se sim, anexar comprovante com as informações: 

1. Nome do Órgão que concedeu o benefício;

2. Cargo que concedeu a aposentadoria

3. Data início de concessão

4. Ato legal da aposentadoria: (  ) Portaria  (    Carta de Concessão (  )____________________ 
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5. Área de atuação do cargo: : (  ) técnica ou científica   (  ) saúde   (    magistério (  ) _____________

6. Esfera do Governo: (  ) Federal      ) Estadual   (    Municipal  (    ___________________ 

d) Acumula provento de Pensão? Não ☐ Sim ☐

Se sim, anexar comprovante com as informações: 

1. Ato legal da pensão: : (  ) Portaria          Carta de Concessão   ( )______________________ 

2. Data início de concessão do benefício:

e) Participa de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, 

ou exerce o comércio? Não ☐ Sim ☐ 

Se sim, anexar comprovante com as informações: 

(    Gerência ou Administrador  (    Acionista, cotista ou comanditário  (  ) MEI  (  )______________ 

1. CNPJ ou Razão Social da empresa:

São Paulo, 

_______________________ 

Assinatura do Candidato 
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