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Documento n° 04500.008470/2007-16
Interessado: Departamento de Polícia Federal -DPF
Assunto: Possibilidade de Policial Federal acumular o cargo de professor;

DESPACHO
Por intermédio do Oficio n° 461/2007-CRH/DPF,. de 29/11/2007, que originou o
Documento acima epigrafado, a Diretoria de Gestão de Pessoal do Departamento de Polícia
Federal solicita reconsideração do entendimento contido no Despacho de 20/4/2007, desta
Coordenação-Geral, que estab~leceuque "os cargos integrantes da Carreira Policial Federal
inserem-se no conceito de cargos Técnico-Científico, entretanto é vedado aos ~eus ocupantes a
acumulação com o cargo de professor ou qualquer outro cargo, emprego ou função na
Administração Pública, bem como o exercício de qualquer atividade na iniciativa privada, tendo
em vista a Gratificação por Operações Especiais -GOE integrar o subsídio dessa Carreira,
sujeitando os seus ocupantes a integral e exclusiva dedicação às atividades do cargo, conforme
determina o Decreto-Lei n° 1.714/1979, Medida Provisória n° 2.116-14/2000 e a Lei n°
11.358/2006"
2.
Antes de entrarnlos no mérito da questão, devemos observar o que determina os
incisos XVI e XVII do art. 37 da Constituição Federal:
"XVI -é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando
houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no
inciso XL (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)
a) a de dois cargos de professor; (Incluída pela Emenda Constitucional n° 19, de
1998)
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Incluída pela
Emenda Constitucionalno19, de 1998)
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com
profissões regult;lmentadas;(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 34, de

2001)
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Deve-sefri~ar
que, estaacum~l~çaos~raconsI~~rada
hCIt~
enquantose~9~'p~.?~~/
matenalmenteque o servIdorçonse~e concIlIar a cargahorana,dosdOIScargos,sendoque ~
poderáocorrer prejuízo, ainda que parcial, em nenhpmadelasdevido o exercíciodo outro cargo
público. EUi-cãS~cõntt:àrio,caberáao órgão que co~statarque o servidornão estáconciliandoa
carga horária das funções públicas que exerce, declarar a acumulaçãoilícita, por falta de
compatibilidadede horário, procedendode imedi~to ao que deternlina o art. 133 da Lei n°
8.112/90:

"Art. 133. Detectada a qualquer temAo a acumulação ilegal de cargos, empregos
ou funções públicas, a autoridade a que se refere Q 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 fua apuração e regularização imediata, cujo
processo administrativo disciplinar sei desenvolverá nas seguintesfases:(Redação
dadapelaLeino9.527, de 10.12.97)'; ,\
11.
Por todo exposto, esta Coordenação-Geral retifica o entendimento contido no
Despacho, de 20/4/2007, no sentido de que aos integr~tes da Carreira Policial Federal é facultaQQ
a acumulação dec~gospúblicos,desde que não sujeit~ o seuocupante a carga horária superior a
60 horas seman~is. Deverá a Administração, por intfrmédio das chefias imedi~tas, assegurar o
cumprimento integral da carga horária em cada cargo durante toda a vida profissional do servidor,
sendo que ao se constatar que o servidor não está conei1iandoa carga horária dos cargos públicos
que exercer, tal acumulação deverá ser declarada iljci~a, devendo-se proceder de imediato ao que
estabeleceo art. 133 da Lei n° 8.112/90.
i

12.
Com estes esclarecimentos,submetemoso assunto à apreciaçãoda Senhora
Coordenadora-Geral
de Elaboração,SistematizaçãoelAplicação das Normas/COGES/SRH/MP,
sugerindoa restituiçãodos autosao Departamentode P lícia Federal.
I

Brasília, :;;;;)-- de 6
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HOLANDA

Admlmstrador

De acordo. À consideração do Senhor Diretor do D~artamento de Nonnas e Procedimentos
Judiciais.
I
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Aprovo. EnCaminhe-se.
ao Senhor Diretor de ao-:
Federal,na fonnasugenda.
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