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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
5055539-63.2014.4.04.7100/RS 

RELATOR: JUIZ FEDERAL JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI 

REQUERENTE: ELSA REGINA JUSTO GIUGLIANI 

REQUERIDO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS 

VOTO 

Trata-se de pedido nacional de uniformização de jurisprudência 
interposto pela parte autora contra acórdão da 5ª Turma Recursal do RS que, 
reformando a sentença de procedência, negou pretensão autoral a que, para fins de 
verificação do teto constitucional sobre os valores de seus proventos de 
aposentadoria somados aos vencimentos do cargo de professora universitária em 
atividade, fossem tais vinculações consideradas isoladamente pela licitude de sua 
cumulação (de dois cargos de professor). 

O julgado recorrido entendeu que a consideração individualizada dos 
cargos para aplicação do abate-teto somente exsurgiria viável na hipótes de serem 
os mesmos acumuláveis na atividade, circunstância indemonstrada em face de 
serem cargos de professor com regime de dedicação exclusiva. 

A recorrente sustenta contrariedade à jurisprudência dominante do 
Superior Tribunal de Justiça pela inexigibilidade da compatibilidade de horários 
quando se trata da cumulação de cargo de professor (ainda que com dedicação 
exclusiva) com proventos de aposentadoria. Cita, também, julgados do STJ no 
sentido de ser indevida a aplicação do teto constitucional sobre o somatório das 
remunerações referentes ao acúmulo legítimo de cargos públicos. Requer o 
afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração 
considerados protelatórios. 

 Admitido na origem e pela Presidência desta TNU, os autos vieram 
conclusos para apreciação do incidente de uniformização. 

Decido 

Inicialmente, ressalto que o incidente não merece ser conhecido 
quanto à aplicação de multa pelo manejo dos segundos embargos de declaração. 

Faço ver que a matéria se reveste de natureza eminentemente 
processual, vedado o seu exame em sede de juízo de uniformização, consoante 
Súmula 43 da TNU. 
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Ademais, a parte autora não indicou contrariedade de teses ou 
dissídio jurisprudencial sobre a matéria, pretedendo cooptar a atuação desta TNU 
como instância revisora da solução aplicada pela Turma de origem. 
Indemonstrada, pois, a necessidade de uniformização interpretativa, nos termos 
do artigo 14, §2°, da Lei 10.529/01, deixo de conhecer do incidente quanto ao 
ponto. 

Já quanto ao pedido principal, o incidente merece ser conhecido e 
provido. 

Ao negar o pleito da autora no sentido de ver afastado o teto 
constitucional remuneratório em relação às suas fontes de renda, a 5ª Turma 
Recursal do RS assim entendeu (VOTOTR69): 

(...) 

O dispositivo supratranscrito veda a percepção simultânea de proventos com a 

remuneração de cargo, à exceção dos casos em que os cargos sejam 

acumuláveis na atividade, na forma prevista na Constituição. 

Esse preceito, de um lado, veda a percepção simultânea de proventos de 
aposentadoria com a remuneração de cargo, se o cargo cujo exercício gerou 
direito aos proventos não for acumulável com o cargo exercido atualmente; e, de 
outro, autoriza, a contrario sensu, a percepção simultânea de proventos de 
aposentadoria com a remuneração de cargo, se ambos cargos forem 
acumuláveis na atividade. 

Conclui-se, portanto, que, sendo inviável a acumulação de dois cargos de 
professor com dedicação exclusiva, sequer poderia a autora receber 
cumulativamente os proventos e a remuneração pelo exercício do atual cargo 
junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quanto mais recebê-los 
extravasando o teto constitucional. 

(...) 

Analisando-se a documentação juntada aos autos - especificamente a portaria de 
aposentadoria (1-PORT10) e o valor recebido a título de retribuição por 
titulação no cargo em atividade, nos termos do Anexo IV, da Lei nº 
12.772/2012 (1-CHEQ8) -  verifica-se que em ambos os cargos, tanto naquele 
em que a autora é aposentada quanto no atualmente ocupado, a jornada de 
trabalho estipulada é de dedicação exclusiva. Assim, em que pese seja possível 
a acumulação de dois cargos de professor, no caso da autora não resta 
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preenchido o requisito da acumulabilidade na atividade, visto que ambos são de 
dedicação exclusiva. 

Diante do exposto, a sentença merece reforma para julgar improcedente o 

pedido. 

Conforme se pode depreender, a Turma de origem consideou que a 
incidência do teto constitucional de forma individualizada restaria obstada pela 
circunstância de o cargo atualmente titulado e aquele outro pelo qual recebe 
proventos de aposentadoria serem de dedicação exclusiva, restando obstada sua 
acumulabilidade. 

Não obstante, em assim o fazendo, o acórdão recorrido discrepou do 
entendimento fixado na jurisprudência do C. STJ acerca do alcance da 
acumulabilidade quando se está a tratar do exercício de cargo em atividade em 
face da percepção de proventos da inatividade, reputando inservível, para casos 
que tais, o argumento da (in)compatibilidade de horários, nos seguintes termos: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. 
ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE PROFESSOR. 
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 
COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. IMPERTINÊNCIA. CARGO EM 
INATIVIDADE. 
JURISPRUDÊNCIA DO STF. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. 
SÚMULA 456/STF E ART. 257 DO RISTJ. 
1. Hipótese em que a autora pretende ver reconhecido o direito de permanecer 
no cargo de professora, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, 
continuando a receber proventos de aposentadoria de forma integral, por ter se 
aposentado em outro cargo de professora, com a mesma carga horária. 
2. Não ocorre a decadência do direito da Administração Pública em adotar 
procedimento para equacionar ilegal acumulação de cargos públicos, uma vez 
que os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo. 
Precedente. 
3. A teor do que dispõe os art. 257 do RISTJ e da Súmula 456/STF, uma vez 
conhecido o recurso especial, deve este Superior Tribunal aplicar o direito à 
espécie. Precedentes. 
4. Segundo orientação da Suprema Corte, é impertinente a exigência de 
compatibilidade de horários como requisito para a percepção simultânea de um 
provento de aposentadoria com a remuneração pelo exercício de outro cargo 
público. (Precedentes do Pretório Excelso: RE 547731 AgR, Relator(a): Min. 
EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 31.07.2008 e RE 701999 AgR, Rel. Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/10/2012, DJe 
19.10.2012). 
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5. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(AgRg no AREsp 415.292/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 10/12/2013) 
  

O Superior Tribunal de Justiça, de fato, referenda a licitude da 
cumulação de proventos e remuneração referentes a dois cargos de professor, a 
despeito da compatibilidade da carga horária, pois assume que as respectivas 
atribuições não estariam sendo exercidas de forma simultânea:  

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROFESSOR. DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA. CUMULAÇÃO COM OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA 
ANTERIOR. POSSIBILIDADE. 
1. A jurisprudência desta Corte entende ser possível a cumulação de proventos 
de professor decorrentes dos respectivos cargos em dedicação exclusiva, desde 
que tenham sido exercidos em períodos distintos pois, nessa hipótese, resta 
perfeitamente observado o requisito da compatibilidade de horários. 
Precedentes: AgRg no REsp 992.492/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia 
Filho, Quinta Turma, DJe 25/10/2010; REsp 872.503/RO, Rel. Ministra Laurita 
Vaz, Quinta Turma, DJe 29/11/2010; AgRg no AgRg no REsp 817168/RJ, Rel. 
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 3/8/2011. 
2. Agravo regimental não provido. 
(AgRg no AREsp 548.537/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 05/03/2015) 

Bem estabelecida a licitude da acumulação dos cargos (na ativa e na 
inatividade) e, por consequência, dos respectivos vencimentos e proventos, 
afigura-se impositiva a conclusão de que, para efeitos do abate-teto, devem ser 
consideradas essas fontes de renda individualizadamente, conforme entendimento 
também remansoso  na jurisprudência do STJ, segundo os julgados abaixo 
transcritos: 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE 
ORDEM. 
MATÉRIA SUBMETIDA AO CRIVO DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTE SUPERIOR 
TRIBUNAL. 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 
CUMULAÇÃO DE CARGOS PERMITIDA CONSTITUCIONALMENTE. 
CARGOS CONSIDERADOS, ISOLADAMENTE, PARA APLICAÇÃO DO TETO 
REMUNERATÓRIO. 
1. "Tratando-se de cumulação legítima de cargos, a remuneração do servidor 
público não se submete ao teto constitucional, devendo os cargos, para este fim, 
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ser considerados isoladamente". 
(Precedentes: AgRg no RMS 33.100/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 
15/05/2013 e RMS 38.682/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 
05/11/2012). 
2. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança provido. 
(RMS 33.134/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 27/08/2013) 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE 
ORDEM. MATÉRIA SUBMETIDA AO CRIVO DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTE 
SUPERIOR TRIBUNAL. 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 
CUMULAÇÃO DE CARGOS PERMITIDA CONSTITUCIONALMENTE. 
CARGOS CONSIDERADOS, ISOLADAMENTE, PARA APLICAÇÃO DO TETO 
REMUNERATÓRIO. 
1. "Tratando-se de cumulação legítima de cargos, a remuneração do servidor 
público não se submete ao teto constitucional, devendo os cargos, para este fim, 
ser considerados isoladamente". (Precedentes: AgRg no RMS 33.100/DF, Rel. 
Ministra ELIANA CALMON, DJe 15/05/2013 e RMS 38.682/ES, Rel. Ministro 
HERMAN BENJAMIN, DJe 05/11/2012). 
2. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. 
(RMS 33.171/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgado em 25/02/2016, DJe 04/03/2016) 

Como se pode observar, o Superior Tribunal de Justiça é firme no 
sentido de estabelecer que, se a acumulação de cargos públicos é legítima, o teto 
constitucional deve incidir isoladamente sobre cada um dos vínculos. A conexão 
de tais entendimentos leva a uma única e inafastável conclusão lógica: se a 
cumulação de proventos e de remuneração referentes a cargos de professor é 
legítima mesmo na hipótese de dedicação exclusiva, então o teto constitucional 
deve incidir individualmente, nos moldes requeridos pela autora.  

Verificado que o acórdão recorrido está em desacordo com tal 
orientação do STJ e tratando-se de matéria que prescinde de reexame probatório, 
o feito deve ser julgado desde já de modo definitivo, forte na Questão de Ordem 
n° 38 (Em decorrência de julgamento em pedido de uniformização, poderá a 
Turma Nacional aplicar o direito ao caso concreto decidindo o litígio de modo 
definitivo, desde que a matéria seja de direito apenas, ou, sendo de fato e de 
direito, não necessite reexaminar o quadro probatório definido pelas instâncias 
anteriores, podendo para tanto, restabelecer a sentença desconstituída por Turma 
Recursal ou Regional.) com o restabelecimento da sentença de procedência 
proferida no juízo de primeiro grau e fixação da tese de que a incompatibilidade 
de horários não determina a inacumulabilidade do exercício de cargo de professor 
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com a percepção de aposentadoria pelo mesmo cargo, ainda que em regime de 
dedicação exclusiva, pois as respectivas atribuições não se exercem 
simultaneamente, impondo-se sejam essas fontes de renda consideradas 
individualizadamente para efeito de abate-teto. 

Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do 
incidente interposto pela parte autora e, no ponto em que conhecido, LHE DAR 
PROVIMENTO para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença 
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. Condeno a parte ré, 
recorrente vencida, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% 
sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95 e art. 98, §3º, do 
CPC/2015. Custas na forma da lei. 

 
JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI 

JUIZ FEDERAL 
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
5055539-63.2014.4.04.7100/RS 

RELATOR: JUIZ FEDERAL JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI 

REQUERENTE: ELSA REGINA JUSTO GIUGLIANI 

REQUERIDO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS 

EMENTA 

PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA 
PELO MANEJO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
PROTELATÓRIOS. MATÉRIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA 
DA INDICAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 
INCIDENTE NÃO CONHECIDO NO PONTO. 
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. RECEBIMENTO 
SIMULTÂNEO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E 
REMUNERAÇÃO POR CARGOS DE 
PROFESSOR UNIVERSITÁRIO EM REGIME DE 
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA 
DO TETO DE FORMA ISOLADA SOBRE CADA UMA 
DESSAS REMUNERAÇÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO 
STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RESTABELECIDA. 
QUESTÃO DE ORDEM N° 38. INCIDENTE CONHECIDO EM 
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu 
CONHECER PARCIALMENTE do incidente de uniformização e, no ponto 
conhecido, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Juiz Relator. 

Brasília, 12 de setembro de 2018. 

 

JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI 
JUIZ FEDERAL 

 
 

 


