
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE  F ILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2008717-85.2014.815.0000.
Origem : 4ª Vara da Comarca de Cajazeiras.
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza. 
Agravante : Município de Cajazeiras. 
Advogado : Paula Laís de Oliveira Santana. 
Agravado : Creudomar Ignácio da Mota.
Advogado : João de Deus Quirino Filho.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CONCESSÃO
DE  TUTELA  ANTECIPADA.  MANDADO  DE
SEGURANÇA  PREVENTIVO.  PRELIMINAR
DE  NULIDADE.  INOCORRÊNCIA.  MÉRITO.
ABSTENÇÃO  DA  EDILIDADE  QUANTO  A
PROCEDIMENTOS  REFERENTES  À
ACUMULAÇÃO  INDEVIDA  DE  CARGOS
PÚBLICOS.  AGENTE  COMUNITÁRIO
MUNICIPAL.  INEXISTÊNCIA  DO  CARÁTER
DE CARGO PRIVATIVO DE PROFISSIONAL
DE  SAÚDE  COM  PROFISSÃO
REGULAMENTADA.  SITUAÇÃO  DE
IRREGULAR CUMULAÇÃO. PROVIMENTO.

- Em não havendo decisão em âmbito administrativo
– ou mesmo não se tendo verificado  a incidência de
elementos que indiquem a existência concreta de um
ato administrativo do qual caiba recurso com efeito
suspensivo –, vislumbra-se nitidamente a  existência
de um mandado de segurança de natureza preventiva.
Trata-se,  pois,  de  ameaça  de  lesão  que  não  pode
deixar de ser apreciada sob o argumento inadequado
da  possibilidade  de  interposição  de  recurso
administrativo dotado de efeito suspensivo.

-  O desempenho de atividades preventivas, por meio
de visitas, orientando famílias quanto à prevenção de
doenças e encaminhando seus membros a postos de
saúde,  acrescentado  pela  circunstância  de  se  exigir
como requisito para exercício a conclusão de ensino
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fundamental,  revela  que  o  Agente  Comunitário  de
Saúde  não  desempenha  um  cargo  privativo  de
profissional da saúde,  sendo a sua acumulação com
outro cargo público aparentemente irregular.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária,  rejeitar a preliminar,  à unanimidade. No mérito, por igual
votação, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município
de Cajazeiras contra decisão (fls.  11/13)  proferida pelo Juízo da  4ª Vara da
Comarca de  Cajazeiras que,  nos autos do Mandado de Segurança impetrado
por  Creudomar  Ignácio  da  Mota contra  suposto  ato  ilegal  e  abusivo
imputado à Prefeita de Cajazeiras e ao Secretário Municipal de Administração,
deferiu o pleito liminar formulado pelo impetrante, nos seguintes termos:

“DEFIRO A LIMINAR e determino que o impetrado
se  abstenha  de  proceder  a  qualquer  bloqueio  dos
vencimentos  do  impetrante  referente  ao  cargo  de
Agente  Comunitário  de  Saúde,  sob  a  alegação  de
acúmulo  indevido  de  cargo,  como  também,  se
abstenha de proceder qualquer ato de desligamento
ou  exoneração  do  impetrante,  sob  o  mesmo
fundamento,  até  ulterior  deliberação,  sob  pena  de
sujeição às responsabilidades pela desobediência”.

Em  suas  razões  (fls.  02/08),  a  edilidade  agravante  alega  a
preliminar de nulidade da decisão impugnada sob o fundamento de que “não
se concederá mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba
recurso  administrativo  com  efeito  suspensivo,  independentemente  de
caução”, aduzindo que “uma das exigências para a impetração do mandado
de segurança é o esgotamento da via administrativa”.

Assevera que a manutenção do decisum é suscetível de causar
lesão de difícil reparação, argumentando que “caso não seja suspensa e, neste
caso,  anulada,  poderá  gerar  grave  lesão  à  ordem  constitucional,  pois
permitir  que  o  agravado  continue  acumulando  ilegalmente  dois  cargos,
contrariando o determinado na Constituição Federal, causará danos não só
ao município, mas também à ordem jurídica”.

Relata que o agravado ajuizou a ação constitucional contra um
suposto ato ilegal, que a peça exordial do  mandamus narrou como sendo o
bloqueio do salário do impetrante,  funcionário público municipal  exercente
dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Técnico em Enfermagem, após
a  notificação  da  Administração  para  manifestação  sobre  a  legalidade  da
cumulação de cargos públicos.
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Aduz  que  o  apontado  ato  ilegal  “nada  mais  é  do  que  o
cumprimento de uma recomendação encaminhada pelo Tribunal de Contas
do Estado, no sentido de restabelecer a legalidade da composição do quadro
de servidores do Município,  visto que foi  detectado que muitos servidores
acumulavam  cargos  públicos  ilegalmente,  sendo  um  desses  servidores  o
agravado”. 

Assevera que houve, então, a criação da Comissão Municipal
de  Acumulação  de  Cargos,  tendo  sido  notificada  a  parte  recorrida  para
apresentar justificativa ou optar por algum dos cargos, ofertando o servidor
impetrante defesa de compatibilidade da cumulação.

Frisa  que  a  função  de  Agente  Comunitário  de  Saúde  exige
dedicação exclusiva, possuindo uma jornada de 40 horas semanais, da mesma
forma que a de Técnico de Enfermagem. Defende que a decisão atentou os
princípios constitucionais da razoabilidade, ampla defesa e contraditório.

Por  fim,  pugna  pela  anulação da  decisão interlocutória  ou  a
suspensão de seus efeitos até o julgamento final do agravo, pleiteando, após, o
provimento do recurso para modificar o decisum vergastado.

Juntou documentos (fls. 09/104).

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  112/119),  sustentando  a
ausência de nulidade, sob o argumento de que não há que se falar em negativa
de jurisdição por não ter sido interposto recurso administrativo e exaurida a
instância  administrativa.  Alega  ser  possível  o  controle  judicial  dos  atos
administrativos. No mérito, destaca que os cargos de Agente Comunitário de
Saúde e de Técnico em Enfermagem transparecem profissões regulamentadas
na área de saúde, e que a decisão não traz prejuízos à edilidade agravante.

Liminar deferida (fls. 122/127).

Informações prestadas (fls. 133).

O Ministério  Público,  por meio de sua Procuradoria,  ofertou
parecer (fls. 136/142), opinando pelo provimento do agravo, sob o fundamento
de acumulação inconstitucional de cargos públicos, haja vista que o de Agente
Comunitário não consiste em cargo privativo de profissional de saúde.

É o relatório. 

VOTO.  

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
agravo, passando à análise de seus argumentos recursais.

Conforme  se  infere  dos  autos,  a  edilidade  agravante,  após
intervenção  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  da  Paraíba,  procedeu  à
instauração de uma Comissão especialmente designada para a verificação de
casos de cumulação de cargos públicos no âmbito da municipalidade. 
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Diante desse cenário, o Município de Cajazeiras enxergou na
situação  funcional  de  Creudomar  Ignácio  da  Mota  a  possibilidade  de
existência de irregularidade no desempenho de dois cargos públicos efetivos,
quais sejam um municipal de Agente Comunitário de Saúde (fls. 22) e outro
estadual de Técnico em Enfermagem (fls. 21).

O ente político agravante alega que: “após ser notificada para
apresentar sua justificativa ou para optar por alguns dos cargos, o agravado
apenas  apresentou  justificativa  afirmando  que  ambos  os  cargos  seriam
compatíveis quanto ao horário por ele laborado. Porém, importante frisar
que a função de Agente Comunitário de Saúde (ACS), desempenhada pelo
agravado desde 09 de maio de 2011, exige dedicação exclusiva e possui uma
jornada de 40 (quarenta) horas semanais, assim como a função de Técnico
de Enfermagem” (fls. 04). 

Além disso, ainda aduz que  “(...) os regramentos que tratam
acerca do exercício da função de Agente Comunitário de Saúde,  a Lei  nº
11.350/2006  e  a  Portaria  nº  648/GM  do  Ministério  da  Saúde,  além  da
própria Constituição Federal, que não engloba em seu art.  37, XVI, 'c',  a
presente situação fática, de modo que, é ilegal a acumulação dos cargos de
agente comunitária de saúde e de técnica de enfermagem” (fls. 04).

 
- Da Preliminar de Nulidade

Pois bem, primeiramente, quanto  a preliminar de nulidade da
decisão sob a assertiva de impossibilidade da utilização da via mandamental
com fulcro na hipótese prevista no art. 5º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009,
verifico que a situação dos autos, tal qual consignado pelo parecer ministerial,
revela-nos a sua improcedência.

Isso  porque,  ainda  não  houve  decisão  em  âmbito
administrativo,  ou  mesmo  a  incidência  de  elementos  que  indiquem  a
existência concreta de um ato administrativo do qual caiba recurso com efeito
suspensivo.  O  presente  mandado  de  segurança  tem  natureza  preventiva,
devidamente  lastreada em notificação encaminhada ao impetrante  para  que
justificasse sua situação funcional de cumulação ou optasse por um dos dois
cargos públicos de que é titular efetivo.

Trata-se, pois, de ameaça de lesão que não pode deixar de ser
apreciada sob o argumento inadequado e desvinculado da hipótese quanto à
suposta  possibilidade  de  interposição  de  recurso  administrativo dotado  de
efeito suspensivo.

Isto posto, REJEITO a preliminar de nulidade da decisão.

- Do Mérito

No que se refere ao pleito meritório, é cediço que a acumulação
de cargos públicos é, via de regra, proibida pela Constituição Federal de 1988,
à  exceção  das  hipóteses  autorizadoras  expressamente  previstas  no  próprio

Agravo de Instrumento nº 2008717-85.2014.815.0000. 4



texto  constitucional.  Nesse  cenário,  o  art.  37,  inciso  XVI,  da  Carta
Fundamental, assim preceitua:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos
princípios  de  legalidade,  impessoalidade,
moralidade,  publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
(...)
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;
c)  a  de  dois  cargos  ou  empregos  privativos  de
profissionais  de  saúde,  com  profissões
regulamentadas”. (grifo nosso).

Quanto  ao  inciso  destacado  no  dispositivo  acima  transcrito,
sabe-se que o texto constitucional passou por profunda modificação desde a
redação  originária  da  Constituição  Federal  de  1988  –  que  autorizava  a
acumulação  em  qualquer  situação  na  qual  houvesse  compatibilidade  de
horários –, passando pela modificação conferida pela Emenda Constitucional
nº 19/1988 – permitindo a cumulação compatível de dois cargos de professor,
um de professor com outro técnico ou científico ou dois privativos de médico
–  até  chegarmos  à  atual  redação  vigente  do  texto  conferida  pela  Emenda
Constitucional nº 34/2001, a qual apenas alterou a alínea “c” do inciso XVI do
art. 37 da Carta Fundamental, expandindo a autorização para além do cargo de
médico, abrangendo todos os  cargos ou empregos privativos de profissionais
da saúde com profissões regulamentadas.

No caso em apreço, em relação ao enquadramento material da
possibilidade  de  cumulação  dos  cargos  questionados  pela  Administração
municipal,  entendo  que  o  Agente  Comunitário  de  Saúde  não  desempenha
funções exclusivas de profissionais da área de saúde. 

A  respeito  do  tema,  o  Tribunal  Superior  do  Trabalho  já
destacou as atividades desempenhadas pelos Agentes Comunitários de Saúde,
enfatizando que possuem “natureza predominantemente preventiva, uma vez
que constitui em visitas às famílias, com orientação quanto à prevenção de
doenças,  e  em encaminhamento  a postos  de saúde”  (TST,  1ª  Turma, RR:
125800-02.2010.5.16.0007,  Relator:  Ministro  Lelio  Bentes  Corrêa,  DEJT
20/09/2013).

Ora,  o  desempenho  de  atividades  preventivas,  por  meio  de
visitas, orientando famílias quanto à prevenção de doenças e encaminhando
seus membros a postos de saúde, acrescentado pela circunstância de se exigir
como requisito para exercício a conclusão de ensino fundamental, não revela
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um cargo privativo de profissional da saúde, consoante têm decidido os nossos
Tribunais, a exemplo seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.
ACUMULAÇÃO  REMUNERADA  DE  CARGO  E
EMPREGO  PÚBLICOS.  CARGO  PÚBLICO  DE
PROFESSOR  TEMPORÁRIO  E  EMPREGO
PÚBLICO  DE  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE
SAÚDE.  REQUISITO  PARA  INVESTIDURA:
CONCLUSÃO  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL.
ACUMULAÇÃO  ILÍCITA.  SENTENÇA  MANTIDA.
1.  A  Constituição  Federal,  excepcionando  a  regra
geral da vedação à acumulação de cargos públicos,
permite  tal  possibilidade  nas  hipóteses
expressamente  previstas  no  dispositivo
constitucional, dentre as quais a de acumulação de
um  cargo  de  professor  com  outro  técnico  ou
científico, assim como de dois cargos ou empregos
privativos  de  profissionais  da  área  de  saúde  com
profissões  regulamentadas  e  desde  que  haja
compatibilidade  de  horários.  2.  A  Lei  nº
11.350/2006, ao regulamentar a atividade do agente
comunitário de saúde, impõe como exigência para o
aludido  emprego  público  a  conclusão  do  ensino
fundamental  e  realização  de  curso  introdutório,
restando  incabível  conferir-lhe  a  qualificação  de
emprego público privativo de profissional de saúde,
tampouco  de  natureza  técnica  ou  científica.  3.
sentença mantida”.
(TJ-DF  -  APC:  20130110388932  DF  0001996-
56.2013.8.07.0018,  Relator:  GISLENE  PINHEIRO,
Data  de  Julgamento:  09/04/2014,  5ª  Turma  Cível,
Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/04/2014
Pág.: 128). 

Assim,  verifica-se  que  a  fumaça  do  bom  direito  reside  nas
alegações do ente público recorrente, porquanto não se vislumbra hipótese que
se enquadre nas exceções constitucionalmente estipuladas para a acumulação
remunerada de cargos públicos.

No  que  se  refere  ao  perigo  da  demora  da  prestação
jurisdicional, não se requer maiores delongas para vislumbrar a potencialidade
de lesão de  difícil  reparação aos  cofres  públicos,  pela  própria  natureza  de
cunho  econômico  inerente  à  concessão  de  tutela  antecipada  proferida  em
primeiro grau de jurisdição.  

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  em  estrita  consonância  com  o
parecer  ministerial,  REJEITO a  preliminar  e,  no  mérito, DOU
PROVIMENTO ao  Agravo  de  Instrumento  interposto  pela  edilidade
municipal, para o fim de reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a  quo  e,  consequentemente,  não  conceder  o  pedido  de  tutela  antecipada
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formulada  pela  parte  agravada  no  sentido  de  determinar  a  abstenção  de
procedimentos referentes ao acúmulo indevido de cargos públicos.

É COMO VOTO. 

Presidiu a  sessão o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza, juiz
convocado, com jurisdição limitada, em substituição ao Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (juiz
convocado,  para  substituir  a  Exma  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de
Araújo Duda Ferreira) e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Presente ao julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de janeiro de 2015.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado – Relator
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