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 Sistema constitucional de remuneração 

 
-Vencimento X Remuneração X Subsidio 
 
Vencimento - a própria retribuição pecuniária básica a que tem 
direito o servidor pelo exercício de cargo público, com valor fixado 
em lei, sem qualquer vantagem adicional. 

 
 

Remuneração: compreende os vencimentos e todas as vantagens 
pecuniárias variáveis ou não fixas. A Lei 8.112, art. 41, definiu a 
remuneração como "o vencimento do cargo efetivo, acrescido das 
vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei". 
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Subsísdio: nova modalidade de retribuição pecuniária paga a 
certos agentes públicos, em parcela única, sendo vedado o 
acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, 
verba de representação ou outra espécie remuneratória. 
 
 
-O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e 
empregos públicos, em regra, são irredutíveis (art. 37, XV, CF). 
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TETO REMUNERATÓRIO 
 
A CF/88 prevê, em seu art. 37, XI, o chamado “teto 
remuneratório”, ou seja, o valor máximo que os agentes públicos 
podem receber no país. O objetivo do constituinte foi o de evitar 
que alguns agentes públicos recebessem os chamados 
“supersalários”, que são incompatíveis com o serviço público. 
Além de um teto geral (nacional), o dispositivo constitucional 
prevê limites específicos para o âmbito dos Estados e Municípios 
(chamados de subtetos). 
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Teto NACIONAL: subsídio dos Ministros do STF 
 
Ninguém poderá receber acima desse valor; as 
Constituições estaduais e leis orgânicas podem fixar 
subtetos para Estados/DF e Municípios; tais subtetos 
também deverão respeitar o teto nacional. 
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Subteto  na Estados/DF 
 
Opção 1 (subtetos diferentes para cada um dos Poderes – art, 
37, XI, CF): 
 
-Executivo: subsídio do Governador. 
-Legislativo: subsídio dos Deputados Estaduais. 
-Judiciário (inclui MP, Defensoria e Procuradoria): subsídio dos 
Desembargadores do TJ, limitado a 90,25% do subsídio mensal, 
em espécie, dos Ministros do STF. 
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Subteto  na Estados/DF 
 
Opção 2 (subteto único para todos os Poderes): o valor máximo 
seria o subsídio dos Desembargadores do TJ, limitado a 90,25% do 
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do STF. 

 
O subsídio dos Deputados Estaduais/Distritais seguirá regras 
próprias (§ 2º do art. 27), não estando sujeito ao subsídio dos 
Desembargadores mesmo que se adote esta 2ª opção. 

 
Vale ressaltar que quem define se o Estado-membro adotará 
subtetos diferentes ou único é a Constituição estadual. 
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A CF/88 dá a entender que o subsídio dos 
Desembargadores e dos juízes estaduais não poderia ser 
maior que 90,25% do subsídio do Ministro do STF. O STF, 
contudo, declarou que esta interpretação é inconstitucional 
(STF ADI 3.854). O teto para os Desembargadores e juízes 
estaduais é 100% do subsídio dos Ministros do STF, ou 
seja, eles podem, em tese, receber o mesmo que os 
Ministros do STF. Vale ressaltar, no entanto, que o limite de 
90,25% do subsídio dos Ministros do STF aplica-se sim para 
os servidores do Poder Judiciário estadual (na opção 1) e 
para os servidores dos três Poderes estaduais (na opção 2). 
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O artigo 1º da EC 41/03, ao alterar o artigo 37, inciso XI, da 
Constituição Federal, previu o subteto para a magistratura estadual 
em desacordo com os “princípios constitucionais da isonomia e da 
proporcionalidade”, de acordo com o disposto no artigo 5º, caput e 
inciso LIV e o artigo 37, caput da Carta Magna. Essa diferenciação, 
segundo a impetrante, “viola cláusulas pétreas fundamentais 
concernentes à estrutura do Poder Judiciário”. 
 
-Subteto nos Municípios: Subsídio do Prefeito 
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A QUEM SE APLICA O TETO 
O teto é aplicado aos agentes públicos independentemente do tipo 
de vínculo: estatutário, celetista, temporário, comissionado, político. 
 
O teto vale também para a Administração direta e indireta? 
• Agentes públicos da administração direta: SEMPRE 
• Agentes públicos das autarquias e fundações: SEMPRE 
• Empregados públicos das empresas públicas e sociedades de 
economia mista: o teto somente se aplica se a empresa pública ou a 
sociedade de economia mista receber recursos da União, dos 
Estados, do DF ou dos Municípios para pagamento de despesas de 
pessoal ou de custeio em geral (art. 37, § 9º). 
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Os proventos recebidos pelo agente público aposentado também 
estão submetidos ao teto? 
Sim. A redação do art. 37, XI, menciona expressamente os 
proventos. 
Se a pessoa acumular cargos em uma dessas hipóteses, ela poderá 
receber acima do teto? Em caso de acumulação lícita de cargos, o 
teto será considerado para a remuneração de cada cargo 
isoladamente? 
SIM. O limite do teto deverá ser considerado separadamente para 
cada um dos vínculos (STF RE 612975/MT e RE 602043/MT, Rel. 
Min. Marco Aurélio, julgados em 26 e 27/4/2017- repercussão geral) 
(Info 862).*** 
  


