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SECRETARIAS DO MUNICÍPIO
       

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações 

PROCESSO Nº 015/2015 

ASSUNTO: ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS 

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ 

NOTA DE ESCLARECIMENTO E POSIÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

  Em 31.07.2015, através do Ofício Circular nº 368/2015-TC, posteriormente ratificado e cobrado através do 

Oficio Circular nº 184/2016-GP/TCE, o Município foi notificado por parte do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande 

do Norte, acerca da existência de servidores do quadro permanente do Município de Extremoz/RN, os quais estariam acumulando, 

de forma indevida, cargos públicos juntoa outros Municípios e com o próprio Estado, mormente em que fez juntar, inclusive, relação 

analítica dos referidos servidores, assim como os locais em que estes mantinham os seus vínculos laborais e as respectivas cargas 

horárias, em numero equivalente a cinquenta (50) obreiros. 

  Ato contínuo, o Município passou a “notificar” os prováveis infratores, a se manifestarem acerca do particular, 

posto que o Egrégio Tribunal de Contas do Estado fixasse prazo para que os senões apresentados naquele momentofossem 

devidamente saneados. 

  Do total das notificações, se quedaram inertes em relação às providencias, algo em torno de quinze (15) 

servidores, ou seja, não apresentaram razões defensorias e muito menos exerceram opção acerca de onde haveriam de romper o 

vinculo laboral como forma de regularizar a incomoda situação. 

  Passado longo período e sem que houvesse qualquer iniciativa de parte dos referidos servidores omissos, a 

Administração Municipal, inclusive instado por parte do Egrégio Tribunal de Contas, adotou as medidas que lhes pareciam 

adequadas, ou seja, determinou a exoneração dos faltosos, posto que concluído o devido processo sem nenhuma repercussão das 

partes envolvidas, não tinha outra medida a adotar, sob pena.se solidarizar com a ilegalidade anunciada. 

 

Sobre o particular, ou seja, a existência de acumulação indevida de cargos públicos, vale salientar que o 

processo administrativo disciplinar para apuração dessas anomalias, com a edição da Lei nº 9.527, de 1997, passou a 

desenvolver-se mediante novo rito, denominado de procedimento sumário, que deve ocorrer em fases idênticas ao do rito comum, 

possuindo, entretanto, prazos abreviados para o seu desenvolvimento, conclusão e julgamento, que não poderão exceder trinta 

dias, admitindo-se, excepcionalmente, sua prorrogação por até quinze dias se circunstâncias imperiosas se fizerem presentes. No 

caso presente, esses prazos foram simplesmente extrapolados, em face da Administração Municipal aguardar as manifestações 
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das partes envolvidas, as quais se conduziram de forma inadequada em relação ao fato, ou seja, de forma deliberada tentaramos 

envolvidos, de várias formas,postergarem o resultado de alguma providencia que somente a estes cabia decidir, ou seja, a opção 

pelo local de trabalho que lhes fosse mais adequado e interessante. 

 É claro que a orientação de parte da Egrégia Corte de Contas no que foi exercitadapreliminarmente por parte 

da Administração Municipal, tiveram arrimo no que estatui a Lei nº 9.527/97, não em função do rito processual propriamente dito, 

mas, todavia, em razão da oportunidade que é dada ao servidor antes da instauração do processo, de optar por um dos cargos em 

regime de acumulação, e de caracterizar consequentemente, com esse ato, sua boa-fé, impedindo, com isso, o prosseguimento da 

ação disciplinar em face do cometimento da ilicitude. Assim, embora a acumulação de cargos públicos seja proibida pela 

Constituição Federal, e seja, ainda, causa ensejadora da aplicação da penalidade de demissão do cargo, conforme dispõe o art. 

132, inciso XII, da própria Lei nº 8.112/90, o processo disciplinar somente pode ser instaurado depois de ter sido oferecida ao 

servidor, como observado pela Administração Municipal, à oportunidade de optar por um dos cargos, hipótese em que restaria 

configurada, com esse ato apenas, sua boa-fé, e, em conseqüência, o processo sequer seria iniciado, caso o faltoso tivesse 

observado os cancelos fixados de inicio. É o que dispõe o art. 133 da Lei nº 8.112/90, senão vejamos: 

 

 

"Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções 
públicas, a autoridade a que se refere o art. 143 notificará o servidor, por 
intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável 
de dez dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará 
procedimento sumário para a sua apuração e regularização 
imediata".(grifamos) 

 

 

 O novo disciplinamento jurídico vai ainda mais longe, ao ponto de permitir que mesmo após o processo ter sido 

instaurado, o servidor tivesse nova oportunidade de optar por um dos cargos, escolha que pode ser manifestada até o último dia do 

prazo para apresentação da defesa (§ 5º do art. 133), o que redundaria no imediato arquivamento do processo, por perda de 

objeto, conforme ocorreu com a grande maioria dos servidores notificados. No caso, os apelantes simplesmente se quedaram 

inertes diante dos fatos, mesmo tendo pleno conhecimento de suas gravidades e decorrido um longo interregno temporal entre os 

extremos. 

 Com essa nova disciplina jurídica, jamais administração pública alguma não teria como comprovar a má-fé do 

servidor que se encontre acumulando cargos ilicitamente, já que a sua opção por um dos cargos dentro do prazo estabelecido pela 

lei caracterizaria sua boa-fé e ensejaria a não instauração do processo, ou, caso isso já tenha se verificado, no seu imediato 

arquivamento, como antes delineados. Nenhum servidor, evidentemente, deixará de fazer a opção por um dos cargos dentro 

do prazo que lhe é facultado, pois se assim o fizer, verá o processo seguir seu curso até o final, quando então fatalmente 

lhe será aplicada a pena de demissão em relação aos dois cargos. É óbvio que o servidor fará opção antes de se iniciar o 

processo ou durante o prazo da defesa.  

 Evidentemente que em alguns casos, certamente que poderá ocorrer que o servidor acumule cargos públicos 

durante anos, até que a situação irregular seja detectada pelos órgãos de controle e a ele seja formulado um convite para optar 

por um dos cargos, resolvendo-se, com isso, a situação ilícita, sem que o mesmo fique sujeito à obrigação de ressarcir os valores 

recebidos indevidamente durante esses anos. 

 Segundo se processou, conforme se aplicou nos casos colacionados pelo Eg. Tribunal de Contas em relação 

ao nosso Município, a dispensa dos valores recebidos por cada servidor em tais condições, deveria destinar-se apenas aos casos 

em que ficasse constatada a verdadeira boa-fé do obreiro, como por exemplo, nos casos em que pairasse dúvida razoável sobre a 
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natureza jurídica dos vários cargos, e de sua possível acumulação legal, muito embora não nos parecesse razoável admitir, por 

mera presunção legal, que a boa-fé possa ser obtida por meio de uma simples opção. No caso seria atentar contra a razoabilidade, 

além de servir como verdadeiro incentivo legal para a prática de atos que são vedados pela Constituição Federal. Ora, se o 

servidor é obrigado a declarar no ato de sua posse que não acumula cargos públicos, como fazer, posteriormente, vista 

grossa a essa afirmação? Se tiver prestado declaração falsa ele cometeu crime. Não é, portanto, juridicamente razoável 

que, constatada a acumulação, as declarações prestadas no ato da posse não sirvam para absolutamente nada. Suprima-

se, então tal exigência. 

 Parece-me, portanto, que as regras anteriormente vigentes guardavam maior consonância com a Constituição 

Federal, pois, constatada a legítima e verdadeira boa-fé - não essa admitida por presunção - oferecia-se ao servidor a oportunidade 

de optar por um dos cargos, hipótese em que era dispensado da devolução dos valores, que, embora indevidos, foram percebidos 

sem dolo ou má-fé. Entretanto, constatada sua má-fé, o servidor ficava sujeito à demissão dos dois cargos, além de ter que 

ressarcir as quantias que recebeu indevidamente ao longo da acumulação. A opção ora instituída por lei fere de morte os bons 

propósitos que levaram o constituinte a proibir a acumulação de cargos públicos, qual seja, o de evitar que poucos cidadãos 

monopolizem a ocupação desses cargos para obterem duplo ganho, sem a dedicação necessária para o exercício de cada um 

deles, trazendo reflexo negativo na exigente prestação do serviço público.  

 Ainda em relação à devolução dos valores recebidos resultantes de tais acumulações, há de se destacar o fato 

de que tenha ocorrido a não contraprestação dos serviços em algum dos locais contratantes, fato que desbordaria na aplicação da 

Lei de Improbidade Administrativa, posto que demonstrado que houve efetivo prejuízo para a Administração Pública, como no caso 

da incompatibilidade de horários (que obviamente leva à conclusão de que os serviços não foram efetivamente prestados nos dois 

ou mais órgãos concomitantemente), não restando dúvidas quanto à aplicação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92).  

 Sobre o particular, em sentido inverso, vejamos o que sumulou a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais, ao julgar acumulação irregular de cargos em municípios distintos, mormente em que reforça que a boa-fé do servidor 

é sempre presumida, uma vez que deve ser comprovada a má-fé de maneira inequívoca para que se possa aplicar a LIA: 

“EMENTA: Remessa oficial e apelação cível voluntária. Ação civil pública. 
Acumulação indevida de cargos públicos. Má-fé ausente. Direito de opção. Falta de 
oportunidade para ser exercido. Improbidade administrativa não caracterizada. 
Sentença confirmada. 1. Rejeitada a petição inicial da ação civil pública na qual foi 
veiculada pretensão de ressarcimento do erário público, está presente o duplo grau 
de jurisdição obrigatório. A remessa deve ser, de ofício, conhecida. 2. A boa-fé 
sempre é presumida. Assim, a má-fé desafia comprovação. 3. O funcionário público 
que esteja acumulando mais de um cargo público de forma irregular tem o direito 
de optar por apenas um deles. 4. Ausente a prova da má-fé na acumulação 
indevida de cargos e não tendo sido ensejada oportunidade para a opção, resta 
afastada a suposta improbidade administrativa. Revela-se, portanto, correta a 
sentença que deixou de receber a petição inicial. 5. Remessa oficial conhecida de 
ofício. 6. Apelação cível voluntária conhecida. 7. Sentença que deixou de receber a 
petição inicial confirmada no reexame necessário, prejudicado o recurso 
voluntário”. 

 

 Como visto, a referida jurisprudência conduz ao direito previsto no artigo 133, caput, da Lei 8.112/90, que prevê 

a notificação do servidor para apresentar opção nos casos em que for detectada a acumulação ilegal. Há, inclusive, o entendimento 

jurisprudencial de que o elemento subjetivo não está relacionado com a notificação para o exercício do direito de opção, devendo o 

julgador se ater somente à comprovação, ou não, do efetivo prejuízo para a Administração Pública para concluir se houve boa ou 

má-fé. O servidor não pode alegar desconhecimento da lei, logo não há necessidade de que haja notificação para que o mesmo 

tome conhecimento da irregularidade da acumulação. Embora o §5º, do art. 133 da Lei 8.112/90 preconize que “a opção pelo 

servidor até o último dia de prazo para defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido 

de exoneração do outro cargo”, não resta dúvida de que a presunção de boa-fé prevista na norma restringe-se apenas ao processo 

administrativo disciplinar de que trata o próprio art. 133 da Lei 8.112/90 e não cabe sua aplicação nos procedimentos da Lei de 

Improbidade Administrativa, ou seja, a condenação pela devolução dos valores recebidos decorrentes de tais acumulações. 
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DIANTE DE TODO O EXPOSTO SE CONCLUI: 

 Assim, verifica-se que os servidores foram demitidos em razão de que simplesmente não exerceram opção por 

determinado vinculo dentre os vários que exerciam, dentro do prazo que lhes foi fixado, como forma de comprovarem a sua boa fé 

em relação à administração pública, assim como não comprovaram intempestivamente os seus afastamentos de outros vínculos 

através de documentos hábeis, razão determinante da medida extrema adotada pelo Município, diante da notificação de parte do 

Egrégio Tribunal de Contas do Estado, assim como, pelo fato de que, insistentemente, tentaram os infratores postergar o exercício 

da referida opção por determinado cargo como preconizado pela norma legal, à qual não podem negar o seu conhecimento, 

inclusive, à partir do momento em que, por ocasião de suas nomeações, prestaram declarações formais de que não eram 

detentores de cargos públicos, seja perante o Município de Extremoz/RN, seja diante das demais entidades publicas 

empregadoras, fato que, só por si, a princípio constitui crime. 

 Basta atentar, por exemplo, para circunstancia de que o Juízo sobre o mal procedimento dependerá muito, não 

só da categoria do funcionário, como da natureza de suas atribuições, sendo certo que, sob esse aspecto, “muitos mais estritos 

serão os deveres de um Juiz ou professor, por exemplo, do que os de um agente de pequena categoria ou operário do Estado”. 

 O processo administrativo nº 015/2015, com quase 800 páginas, é fato predominante da aplicação da Lei. O 

Município não agiu na Anômia. 

 As exonerações ocorridas em função do processo administrativo citado, estão no aguardo do prazo de 10 (dez) 

dias a espera de algum recurso, vencido o prazo o Município emitirá Decreto estabelecendo a vacância dos cargos exonerados, e 

determinando a contratação em caráter especial e imediata para que não ocorra prejuízos ao atendimento do serviço público. 

 Não procede as veiculações que estão acontecendo na mídia, de que os referidos atos adotados nos termos 

do que preconiza a norma vigente, seriam revogados. 

 Essas informações serão prestadas aos advogados constituídos pelas partes e a quem interesse demonstrar, 

inclusive considerando que o Município já disponibilizou cópia dos autos respectivos, como prova de que o assunto vem sendo 

tratado com a transparência necessária. 

Atenciosamente, 

 
Extremoz, 13 de maio de 2016. 

 

ANTONIO LISBOA GAMELEIRA 
Secretária Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações 
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