
A QUESTÃO DA CUMULATIVIDADE REMUNERATÓRIA 
 
 

1. Atualmente, o inc. XI do art. 37 da Constituição Federal dispõe que as parcelas 
remuneratórias, percebidas cumulativamente ou não, submetem-se ao teto salarial 
aplicado aos servidores públicos; 
 

2. Tal dispositivo constitucional poderá ser alterado pela PEC-05/2011(de autoria de mais de 
200 parlamentares, dos diferentes partidos políticos), em redação final aprovada 
unanimemente na Comissão Especial da Câmara Federal, a qual aglutinou o objeto da 
PEC-89/2007 (que tratou do assunto), impedindo a permanência de grave ofensa aos 
direitos trabalhistas de servidores públicos de todo o país; 
 
 

3. O teto salarial único para todos os servidores continua em vigor, e os ganhos 
remuneratórios do serviço público continuam sendo submetidos a esse limite salarial. 
Entretanto, ocorrem algumas situações de injustiça para com trabalhadores/servidores, 
que seriam eliminadas pela alteração constitucional, as quais passamos a comentar: 
 
3.1 – trabalhadores, servidores ou agentes políticos que percebem a sua aposentadoria 

(pela qual pagaram durante 30 ou 35 anos de trabalho/serviço público, e, portanto, 
tem o direito de receberem o benefício previdenciário, de obrigação estatal), os quais 
pela sua experiência e competência profissional passam a exercer nova atividade 
laborativa. Neste caso específico, se a soma dos valores da aposentadoria e da nova 
remuneração pelo novo trabalho superarem o teto salarial tem ocorrido o redutor 
remuneratório. Trata-se de injustiça trabalhista, pois ou o Estado está confiscando 
parte de seu benefício previdenciário (pelo qual foi pago durante toda a vida), ou este 
servidor/trabalhador não está recebendo pelo exercício do novo trabalho. Numa ou 
noutra situação, constata-se grave ofensa aos direitos trabalhistas. Importante 
destacar que a norma vem prejudicando o Estado, pois impede que os mais 
experientes e competentes servidores possam permanecer em atividade, no interesse 
da coletividade; 
 

3.2  - trabalhadores ou servidores que exercem mais de um emprego, ou acumulem a sua 
aposentadoria com a pensão decorrente do falecimento de cônjuge, cuja soma 
supere o teto salarial, sofre atualmente redutores salariais, em ofensa aos direitos 
trabalhistas e previdenciários; 

 
 

4. Pelo exposto, esclarecemos que a PEC-05/2011,  em sua redação final, não ofende o 
interesse público, não contraria a solidez das contas públicas, mas ao contrário, corrige 
pontualmente as injustiças e ofensas aos direitos trabalhistas ou previdenciários de 
uma parcela ínfima de trabalhadores/servidores/agentes políticos, sendo falsas e 
inverídicas as informações veiculadas pela mídia que apontam as suas consequências em 
direção contrária. 
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