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Proposta de Emenda Constitucional nº: 01/2022  

Autores: Deputado Sérgio Majeski e Outros 

Assunto: Acrescenta o § 24 ao art. 32 da Constituição Estadual para 

disciplinar a acumulação de cargos públicos de natureza técnicopedagógica 

aos pós-graduados em uma das áreas da Pedagogia. 

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de proposta de emenda constitucional de iniciativa do 

Excelentíssimo Senhor Sérgio Majeski e Outros, que apresenta o seguinte 

assunto: Acrescenta o § 24 ao art. 32 da Constituição Estadual para 

disciplinar a acumulação de cargos públicos de natureza técnicopedagógica 

aos pós-graduados em uma das áreas da Pedagogia. 

 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa em exercício de 

juízo de delibação que lhe impõe o art. 1201 do Regimento Interno 

(Resolução nº 2.700/2009) proferiu o despacho da fl. 02, no qual admitiu a 

tramitação da proposição. Esta foi protocolizada no dia 23/02/2022, lida no 

expediente da sessão ordinária realizada no dia 30/03/2022. 

 

No que tange a publicação no Diário do Poder Legislativo, não 

se pode dispensá-la, o que deve ser providenciada pelo órgão competente 

desta Casa Legislativa em momento posterior a elaboração deste parecer. 

 

                                                 
1
 Art. 120. Todo e qualquer projeto, depois de recebido, autuado eletronicamente, numerado e publicado será  

incluído em pauta, por ordem numérica, em discussão especial, durante três sessões ordinárias consecutivas  
para apreciação preliminar e recebimento de emendas. 
Parágrafo único. Excetuam-se da exigência de discussão especial os projetos de origem governamental para os 
quais tenha sido solicitado prazo constitucional, os em regime de urgência e aqueles cujas votações sejam  
originariamente de competência das comissões. 
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Os presentes autos vieram conclusos para elaboração de 

parecer técnico, nos termos do art. 1212 do Regimento Interno. 

 

 É o relatório. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

A- ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 

MATERIAL  

Competência legislativa para dispor sobre a matéria e 

competência de iniciativa  

 

Preliminarmente, cumpre assentar que o exame a ser realizado 

sobre a presente proposição cingir-se-á aos aspectos estritamente jurídicos, 

especialmente com suporte nas matrizes constitucionais e legais que 

norteiam o processo legiferante pátrio. Com efeito, não incumbe a 

Procuradoria invadir o mérito da proposição legislativa, muito menos imiscuir-

se em questões que dizem respeito tão somente aos critérios políticos e de 

oportunidade e conveniência desta Casa de Leis. 

 

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XVI, dispõe 

sobre a vedação do acúmulo remunerado de cargos públicos, nos seguintes 

termos: 

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos 

públicos, exceto, quando houver compatibilidade de 

horários, observado em qualquer caso o disposto no 

inciso XI: 

a) a de dois cargos de professor; 

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou 

científico;  

                                                 
2
 Art. 121. Findo o prazo da permanência em pauta, juntadas as emendas, se houver, e o parecer técnico, será  

o projeto distribuído às Comissões. 
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c) a de dois cargos ou empregos privativos de 

profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas;  

  

Da mesma forma a Constituição Estadual em seu artigo 32, 

inciso XVII reproduz taxativamente de forma obrigatória as hipóteses de 

acumulação seguindo os parâmetros da constituição Federal, vejamos 

 

XVII  - é vedada a acumulação remunerada de cargos 

públicos, exceto quando houver compatibilidade de 

horários, observado, em qualquer caso, o disposto no 

inciso XII deste artigo:  

 a) de dois cargos de professor; 

 b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou 

científico; 

c) a de 2 (dois) cargos ou empregos privativos de 

profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.  

 

O poder constituinte derivado decorrente tem por objetivo 

conformar as Constituições dos Estados Membros aos princípios e regras 

impostas pela Lei Maior. 

 

Se faz presente, portanto, a necessidade de observância do 

princípio da simetria federativa. 

 

Acerca do tema acumulação de cargos públicos, o Supremo 

Tribunal Federal já se manifestou, ressaltando que a previsão do inciso XVI 

do art. 37 da Constituição da República é preceito de observância obrigatória 

por todos os entes da Federação. Esse posicionamento foi destacado na ADI 

281 do Mato Grosso, que restou assim ementada: 
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"ART. 145, § 7º, LETRA C, DA CONSTITUIÇÃO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, QUE PREVÊ A 

ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS 

PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. 

Hipótese não contemplada pelo art. 37, XVI, da 

Constituição Federal, de observância obrigatória por 

todos os entes integrantes da Federação, conforme 

expresso em seu caput. Procedência da ação, com 

declaração de inconstitucionalidade do texto 

impugnado." (ADI 281/MT, Tribunal Pleno, v.u, Relator 

Min. Ilmar Galvão, j. 05.11.1997, pub. DJ 06.02.98 

 

Verifica-se que o legislador permitiu, em caráter excepcional e 

respeitada a compatibilidade de horários, o acúmulo dos cargos de professor, 

professor e técnico ou científico e, por fim, de dois cargos ou empregos 

privativos de profissionais de saúde. 

 

Em que pese a nobre intenção da proposta de emenda 

constitucional nº 01/2022,”a taxatividade das hipóteses constitucionais de 

cumulação remunerada de cargos públicos foi proclamada pelo Supremo 

Tribunal Federal, que havia decidido, antes da alteração da EC nº 34/01, pela 

impossibilidade de acumulação remunerada de dois cargos públicos de 

profissionais de saúde, por ausência de previsão constitucional, afirmando 

que “ a possibilidade de acumulação de dois cargos privativos de médico é 

exceção que não se estende a outros profissionais da saúde (CF, artigo 37, 

XVI, redação anterior à EC 19/98)”3 

 

Nesse sentido também encontra-se posicionamento na 

jurisprudência pátria: 

                                                 
3
 STF-1ª turma  ADIN 281-MT 
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI 

QUE DISPÕE SOBRE A ACUMULAÇÃO DE CARGOS 

PÚBLICOS - NORMA DE REPETIÇÃO OBRIGATÓRIA 

- INOVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DEFINIÇÃO DE 

CARGO MUNICIPAL - INGERÊNCIA DO PODER 

LEGISLATIVO NO EXECUTIVO - 

INCONSTITUCIONALIDADE. 1- Não pode a lei 

municipal inovar o ordenamento jurídico alterando 

norma de repetição obrigatória pelos Estados e 

Municípios, sob pena de ser declarada a sua 

inconstitucionalidade. 2- Na esteira da orientação 

dominante nesta Corte Superior, é de competência 

privativa do Chefe do Poder Executivo, ou seja, do 

Prefeito no âmbito municipal, a iniciativa de lei que verse 

sobre a definição, atuação e organização dos servidores 

públicos municipais. Inteligência do artigo 66, inciso III, 

alíneas 'b' e 'c' da Constituição do Estado de Minas 

Gerais. 3- Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada 

procedente. (ADI 0570902-35.2010.8.13.0000 TJ/MG) 

 

A regra constitucional (CF, art. 37, XVI) é pela vedação de 

qualquer hipótese de acumulação remunerada de cargos públicos, exceto 

quando houver compatibilidade de horários: (1) a de dois cargos de 

professor; (2) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (3) 

a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com 

profissões regulamentadas. 

 

A previsão constitucional é excepcional e taxativa, vedando-se 

edição de atos normativos extensivos, sob pena de ferimento inconstitucional 

à amplitude do direito de livre exercício de profissão. CANOTILHO e VITAL 

MOREIRA, ao analisarem semelhante regra na Constituição portuguesa (art. 

269), que acarreta a regra de cada servidor público somente poder ocupar 
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um lugar nas entidades públicas, apontam que somente a previsão expressa 

do texto constitucional, imposta em face do interesse coletivo, afasta eventual 

colidência com o livre exercício de profissão, pois concluem no sentido de 

que "esta proibição de acumulação em nada contraria a liberdade de 

profissão, pois, além de não atingir o conteúdo essencial do direito, é 

certamente uma das restrições impostas pelo interesse coletivo" 

(Constituição da República Portuguesa anotada. 3. ed. Coimbra: Coimbra 

Editora, 1993. p. 948). 

(...) 

Essa restrição estende-se, nos termos do inciso XVII, do art. 37, 

também à possibilidade de acumular empregos e funções e abrange 

autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, 

suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo 

poder público São dois, portanto, os requisitos que permitem a acumulação 

remunerada de cargos, empregos ou funções públicas: (1) hipóteses 

taxativamente previstas na Constituição Federal; 2)compatibilidade de 

horários. 

 

Dessa forma, a incompatibilidade de horários na acumulação 

dos cargos públicos autorizados pela Carta Magna configura requisito 

proibitivo. 

 

Logo, a presente proposta de emenda constitucional inovou o 

ordenamento jurídico em matéria de observância obrigatória pelos entes da 

federação, restando flagrante a sua inconstitucionalidade. 

 

Por fim, se faz também presente inconstitucionalidade formal 

uma vez que as normas de atribuição de iniciativa no processo legislativo 

previstas na Constituição Federal constituem clausulas elementares de 

distribuição de poder no contexto da federação, razão pela qual deve ser 

necessariamente observadas pelos estados membros independente da 

espécie legislativa envolvida. 
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Nesse sentido já se pronunciou em diversas oportunidades o 

Supremo Tribunal Federal: “Assim a emenda a constituição estadual ora 

questionada, ao prever hipótese específica de acumulação de cargos 

público, está a tratar de regime jurídico de servidor público, matéria de 

iniciativa reservada ao chefe do poder executivo” (ADI 5087) 

 

Assim, após análise, deixa-se de analisar os demais aspectos do 

projeto de lei, uma vez que não há outro vício de inconstitucionalidade a ser 

apontado e não é possível sugerir emenda visando sanear o vício de 

inconstitucionalidade, nos termos do parágrafo único, do art. 16, do Ato n. 

964/2018. 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opina-se pela inconstitucionalidade 

formal e material da Proposta de Emenda Constitucional n.º 01/2022, de 

autoria do Deputado Sérgio Majeski e outros. 

 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória/ES, 08 de abril de 2022. 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Procurador da Assembleia Legislativa  
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