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V

As acumulações não são, de seu natural, boas ou más. 
São más, ou boas, úteis, ou nocivas, consoante os casos, isto é, 

segundo a natureza dos cargos e a maneira de se proverem.
Casos até há em que elas resultam da natureza das coisas e são, por-

tanto, necessárias, imperiosas e quase subentendidas, 
algumas vezes, a respeito de certas funções, cargos ou serviços.

(BARBOSA, Rui. Obras completas de Rui Barbosa, 
vol. XL, t. II [1913]. Rio de Janeiro: 

Ministério da Educação e Cultura, 1962, p. 65)
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A título de moralizar a Administração Pública – e todos queremos  
isso – o que se tem buscado é estabelecer o pânico, enquadrando o  

servidor, a todo o transe, em certos esquemas adrede fixados por  
quem do assunto só tem uma notícia anedótica, de oitiva, por ouvir  

os maldizentes, os mal-sucedidos, os de-mal-com-o-mundo, a ponto  
de fazerem tabula rasa de direitos legitimamente adquiridos  

ou de situações legitimamente constituídas.

(SILVA, Corsíndio Monteiro da. Das razões de se acumularem  
cargos públicos. Brasília: Regional, 1989, p. 19)
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O tema deste livro tem muito que ver com a Faculdade de Direito 
da UFMT e com a sua história, eis que a “Primeira Semana de Estudos 
Jurídicos” da então Faculdade de Direito de Cuiabá,1 organizada pelo seu 
primeiro e saudoso Diretor, Prof. Alcedino Pedroso da Silva, realizada em 
29 de julho de 1969, contou com a conferência inaugural do Dr. Corsíndio 
Monteiro da Silva,2 então Assistente Jurídico do DASP, com o título “O 
regime de acumulação e de incompatibilidades no serviço público federal”.3

De lá para cá o tema ainda tem gerado dúvidas e confusões, mesmo 
que o texto constitucional atual tenha sido claro no que tange às exceções 
permissivas de acumulação remunerada de cargos públicos. Daí a premência 
em vir à luz uma obra capaz de sanar as dúvidas sobre quando é possível (e 
quando não é) acumular remuneradamente tais cargos, à luz das regras ex-
pressamente previstas na Constituição Federal de 1988. Concretamente, os 
casos flagrantes de desrespeito para com as normas constitucionais em vigor 
– desrespeito provindo, na maioria das vezes, dos próprios órgãos governa-
mentais de gestão – foram os motivos que levaram à detida sistematização, 
na presente obra, dos casos em que a Constituição garante aos servidores 
públicos a acumulação remunerada de cargos.

1 A Faculdade foi federalizada pela Lei 3.877, de 30.01.1961, e posteriormente incorporada à UFMT, com a 
criação desta última pela Lei 5.647, de 10.12.1970.

2 Cuiabano, nascido em 24.04.1918, Corsíndio Monteiro da Silva bacharelou-se em Ciências e Letras pelo 
Liceu Cuiabano (1940) e em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (1948), tendo ingressado em 22.02.1954 no (hoje extinto) Departamento Administrativo do 
Serviço Público – DASP, como Assistente de Administração, passando a Técnico de Administração e, 
finalmente, a Assistente Jurídico da Instituição. Foi também Consultor Jurídico da então Secretaria de 
Planejamento da Presidência da República – SEPLAN e Consultor Jurídico do Estado Maior das Forças 
Armadas – EMFA. Trata-se do jurista, no Brasil, que até então mais havia se dedicado ao tema da acumu-
lação de cargos públicos, dada a sua vasta experiência profissional junto ao extinto DASP. Neste livro, 
pretendemos esgotar a bibliografia de Corsíndio sobre o tema, resgatando os seus posicionamentos (na 
maioria válidos até os dias de hoje).

3 Para o texto publicado da referida palestra, v. Silva, Corsíndio Monteiro da, O regime de acumulação e de 
incompatibilidades no serviço público federal, Brasília: DASP, 1969, p. 15-39.

NotA PréviA
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Esperamos que o presente livro tenha utilidade para todos os segmentos 
do funcionalismo público brasileiro amparados pela Carta Magna de 1988, em 
especial aos professores, técnicos e cientistas, médicos e profissionais de saúde, 
militares e médicos militares, magistrados, membros do Ministério Público, 
Ministros do TCU, vereadores, vice-governadores, aposentados e pensionistas.

Agradecemos a todos os que, de uma forma ou de outra, nos incenti-
varam a escrever este livro, em especial a Isaura Vilela Penaforte e Marcos 
Prado de Albuquerque (UFMT) e Marcus Alan de Melo Gomes (UFPA).

Por fim, esperamos vivamente receber dos estimados leitores críticas e 
sugestões para o aprimoramento das edições futuras. Todas elas serão mui-
tíssimo bem-vindas!

Os Autores
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PreFácio

Já de há muito a burocracia brasileira entrou para o anedotário popular, 
tanto e tão variado se faz o repertório de contradições relacionadas ao gigan-
tismo do aparelho administrativo, a permear diariamente os movimentos dos 
cidadãos, empresas e até os próprios órgãos públicos. Nada obstante, é preciso 
considerar no mínimo apressada a visão que reduz qualquer sistema burocrá-
tico à parafernália de instruções e à rigidez de trâmites, cumpridos à risca por 
funcionários com inclinações despóticas. O equívoco se acentua principal-
mente se a tudo isso se associa apenas certo conjunto monocórdio de aspectos 
negativos, como lentidão, ineficiência, irracionalidade e obsolescência.

Se compulsarmos alfarrábios que remontam ao século XVIII, fica fácil 
verificar quantas vezes a simples existência de normas claras e regulares, 
somadas à divisão de tarefas e à responsabilidade dela decorrente, já salvou 
a História das armadilhas obscuras do patrimonialismo, a conduzir quase 
sempre à tirania ou à corrupção.

Max Weber, ao teorizar sobre a emergência do processo de racionaliza-
ção da sociedade europeia e, consequentemente, acerca da instauração e do 
desenvolvimento da administração público-burocrática, visou à eficiência 
máxima dos sistemas produtivos. E é exatamente nesse sentido que se deve 
aplaudir as sucessivas tentativas do legislador brasileiro na busca pela pro-
fissionalização do setor público, aspecto essencial para o desenvolvimento 
de país continental como o nosso, a exigir nada menos que excelência na 
articulação e na coordenação dos serviços estatais indispensáveis ao enorme 
contingente de pessoas que ainda orbitam em torno da linha de pobreza. 
Daí as exigências impostas ao aparato administrativo público pelo legisla-
dor constituinte, até mesmo diante do rol de direitos sociais abrigados nos 
textos constitucionais, sobretudo em se tratando da Constituição de 1988.

O crônico quadro de desigualdade que conspurca a imagem do Brasil 
agrava-se diante dessas demandas reprimidas ou secularmente mal equacio-
nadas, principalmente quando se cuida de áreas nevrálgicas como saúde ou 
educação. Acresça-se a tamanho caldeirão de pólvora o tão contínuo quanto 
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abissal déficit orçamentário, bem como a notória deficiência de qualificação 
do quadro funcional, e facilmente compreende-se a motivação dos permis-
sivos constitucionais que facultam a acumulação remunerada de cargos pú-
blicos, tema da obra cuja honra de prefaciar coube a mim.

À primeira vista, o assunto não parece dado a polêmicas, tal a clareza 
com que dispôs o Constituinte. Essa, todavia, não se mostrou a prática 
cotidiana. Intermináveis discussões em torno de filigranas linguísticas e até 
de deduções pretensamente racionais, devidamente acompanhadas de extra-
vagantes argumentos logísticos, acabaram por revelar a franca intenção de 
órgãos de controle em moldar os comandos constitucionais. Assim é que 
não raros se afiguram os casos em que o Judiciário depara com tentativas de 
restringir o texto dessas normas mediante gama de instrumentos que vão de 
pareceres a atos, instruções ou resoluções normativas internas.

É contra tais arbitrariedades interpretativas que se batem os autores em 
obra cuja edição em boa hora vem a preencher o vácuo doutrinário ainda 
notado em torno das questões aqui minudentemente analisadas.

Com vasta experiência na docência universitária, Valerio Mazzuoli, Pós-
-Doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa, e Waldir 
Alves, Doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
utilizam-se dos melhores métodos didáticos possíveis – a exemplo da clareza e 
da precisão da linguagem, da limpidez de ideias, à mercê de sólidos argumen-
tos, respaldados em atualizado repertório jurisprudencial – para esgotar as 
tergiversações que até hoje buscam obnubilar o reto sentido das normas cons-
titucionais sobre o tema. É empreitada de fôlego cujo sucesso já se prenuncia 
para os interessados no assunto, o que obviamente não exclui diletantes nem 
restringe o universo de leitores à comunidade jurídica ou à academia.

Portanto, é com grande satisfação que recomendo Acumulação de Car-
gos Públicos – Uma Questão de Aplicação da Constituição, obra que, ultra-
passando os limites e o formato de simples manual, contribui para a neces-
sária construção doutrinária do Direito Constitucional brasileiro.

Boa leitura e excelente aprendizado a todos.
Brasília, julho de 2013.
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