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PARECER CREMEB Nº 03/11 

(Aprovado em Sessão Plenária de 22/02/2011) 
 
 
EXPEDIENTE CONSULTA Nº 193.749/10 
 
Assunto: Exercício da Medicina concomitante a mandato eletivo.  
Relator: Cons. José Augusto da Costa 
 

EMENTA: O médico eleito no exercício de agente público, 
poderá exercer suas atividades profissionais médicas na 
esfera privada, sendo vedado tal exercício na hipótese de 
tratar-se de cargo, emprego ou função pública, caso em que 
caberá seu afastamento durante o período de seu mandato. 

 
 
EXPOSIÇÃO 
Consulente pergunta “se médico eleito prefeito pode continuar exercendo a profissão de médico, ou seja, 
continuar prestando atividades médicas no mesmo período”. 
 
FUNDAMENTAÇÃO: 
 
Em parecer, a Assessoria Jurídica do CREMEB tece comentários no tocante ao papel exercido pelos 
agentes públicos, (São agentes públicos: Presidente da República, Governadores, Prefeitos, respectivos 
Vices, Ministros e Secretários, Senadores, Deputados federais e estaduais e Vereadores), com 
argumentos de juristas, que afirmam serem estes agentes, titulares dos cargos estruturais à organização 
política do País, ocupantes constitucionais e fundamentais ao esquema de Poder. 
 
A relação jurídica de vinculação com o Estado é de natureza institucional estatutária. Seus direitos e 
deveres advêm de contrato que descendem diretamente da Constituição e das leis. 
 
 A matéria em analise se reporta a princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição 
Estadual, e traz os seguintes preceitos: 
Art. 29, inciso XIV – perda do mandato do prefeito, nos termos do art. 28, parágrafo único. (Renumerado 
do inciso XII pela emenda Constitucional nº 1, de 1992). 
Art. 28, § 1º - Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração 
pública direta ou indireta, ressavalda a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no 
art. 38, incisos I, IV e V. (Renumerado do parágrafo único e pela emenda Constitucional nº 19, de 1998). 
Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato 
eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: 

I - Tratando-se de mandato federal, estadual, distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou 
função; 
II - Investido no mandato de Prefeito será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado 
optar por sua remuneração; 
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Do exposto vale ressaltar as lições do jurista Hely Lopes Meirelles, que declara serem duas as principais 
regras oriundas da norma constitucional: 
1ª) O servidor público pode exercer mandatos eletivos sem perder o cargo, emprego ou função, devendo 
apenas afastar-se, com prejuízo da remuneração; 
2ª) O tempo de serviço do servidor afastado para exercer mandato eletivo será contado para todos os 
efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. 
 
Acrescenta que o afastamento do cargo, emprego ou função com prejuízo da correspondente 
remuneração é decorrência do princípio geral da inacumulabilidade de cargos, empregos e funções 
públicas, constando do art. 37, incisos XVI e XVII da Constituição Federal.  
Com efeito, o servidor que se afastar do cargo, emprego ou função para exercer o cargo de Prefeito ou 
Vereador poderá optar entre a remuneração e os subsídios (art. 38, II). 
 
Do quanto apresentado, fica claro a vedação ao exercício do cargo de prefeito concomitante com outro 
cargo, emprego ou função pública, ante a legislação do regime jurídico dos servidores públicos: 

 
• Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 

autarquias e das fundações públicas federais, em seu art. 94 dispõe: Ao servidor investido em 
mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições: 

 I-Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo; 
 II-Investido no mandato de prefeito será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua 
remuneração; 
 

• Lei nº 6.677/94 que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos civis estaduais, das 
autarquias, das fundações estaduais, em seu art. 177 dispõe: É vedada a acumulação, 
remunerada ou não, de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. 

Acumulação preservada: 
a)de dois cargos de professor; 
b)de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 
c)de dois cargos de médico. 
§ 1º - A proibição de acumular estende-se a cargos, funções e empregos em autarquias, fundações 
públicas, sociedade de economia mista da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. 
§ 2º - A compatibilidade de horários consiste na conciliação entre horários de trabalhos correspondentes a 
mais de um vínculo funcional, e definidos ao servidor em razão das necessidades de serviço, 
considerando os intervalos indispensáveis de locomoção, às refeições e ao repouso. 
  
 
PARECER 
 
O exercício de mandatos eletivos não é vedado constitucionalmente aos servidores da administração 
direta, autárquica e fundacional da união ou do estado. 
 
No que concerne ao exercício profissional concomitante ao mandato eletivo, por se tratar de cargo em 
função pública, tem toda sua regulamentação pautada em legislações próprias às suas esferas de poder, 
com definições claras quanto à acumulação e remuneração de servidor público em cargo eletivo.  
 



                                                            

 
 
 

Rua Guadalajara, nº 175, Barra (Morro do Gato). Salvador - Bahia. CEP: 40.140-460 
Tel.: 71 3339-2820 / Fax: 71 3245-5751 • e-mail: corregedoria@cremeb.org.br • www.cremeb.org.br 

 

3 

Em se tratando de exercício profissional privado, analisar a compatibilidade de horários e as necessidades 
de serviço, respeitados os intervalos definidos em lei. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
Respondendo a questão pontual, o médico eleito prefeito poderá exercer sua atividade profissional 
médica, sendo vedado tal exercício na hipótese de tratar-se de cargo, emprego ou função publica, caso 
em que caberá seu afastamento durante o período de seu mandato, podendo optar pela sua remuneração. 
 
SMJ este é o parecer. 
 
Salvador, 10 de fevereiro de 2011. 
 
Cons. José Augusto da Costa 
RELATOR 


