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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO
CÍVEL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
CONCESSÃO  DA ORDEM  MANDAMENTAL.
INCONFORMISMO. ACUMULAÇÃO DE DOIS
CARGOS  PÚBLICOS  PRIVATIVOS  DE
PROFISSIONAIS DA SAÚDE.  70  (SETENTA
HORAS) SEMANAIS.  JORNADA  QUE
ULTRAPASSA  O  MÁXIMO  PERMITIDO.
INCOMPATIBILIDADE  DE  HORÁRIOS.
ILEGALIDADE NA CUMULAÇÃO. AUSÊNCIA
DE  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO.
PRECEDENTES DO STJ.  PROVIMENTO DOS
RECURSOS.

-  Em regra, a  acumulação  de  cargos  públicos é
proibida  pela  Constituição  Federal,  à  exceção  das
hipóteses autorizadoras expressamente e  previstas no
próprio  texto  constitucional,  dentre  as  quais  se
destaca  a  cumulação  de  dois  cargos  ou  empregos
privativos de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas.

- O Parecer  GQ-145  da  AGU,  aprovado  pelo
Presidente da República e, portanto, dotado de força
normativa,  dispõe  que  o  limite  tolerável  de
acumulação  de  jornadas  são  60  (sessenta)  horas
semanais.

“A acumulação de cargos constitui exceção, devendo
ser interpretada  de  forma  restritiva,  de forma a
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atender ao princípio constitucional da eficiência,  na
medida  em  que  o  profissional  da  área  de  saúde
precisa  estar  em boas  condições  físicas  e  mentais
para  bem  exercer  as  suas  atribuições  o  que
certamente   depende  de  adequado   descanso   no
intervalo  entre  o  final de uma jornada de trabalho
e   o   início   da  outra,  o  que  é  impossível  em
condições de sobrecarga  de  trabalho. Desse modo,
revela-se coerente o limite de 60  (sessenta)  horas
semanais,  fato  que  certamente  não  decorre  de
coincidência mas da preocupação em  se  otimizarem
os  serviços  públicos,  que  dependem  de  adequado
descanso dos servidores públicos" (AgRg  no  AREsp
635.757/RJ,   Rel.  Ministro  Mauro  Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 7/5/2015, DJe
13/5/2015).

-  Acrescente-se que, embora a  Constituição Federal
não preveja a carga horária máxima para a cumulação
de cargos, isso não quer dizer que o acúmulo esteja
desvinculado  de  qualquer  cargo  horária,  não
legitimando,  portanto,  o  acúmulo  de  jornadas  de
trabalho ilimitadas, ainda que haja compatibilidade de
horários, tendo em vista que não se pode perder de
vista os limites constitucionais relativos à dignidade
da pessoa humana e aos valores sociais do trabalho,
insculpidos  no  art.  1º,  incisos  III  e  IV  da  Carta
Magna.

-  Logo,  inexistente  a compatibilidade de horário  na
acumulação dos cargos em tela, nos termos do art. 37,
inciso  XVI,  da  Constituição  Federal,  em  razão
jornada de trabalho superior a 60 horas semanais, não
se verifica o direito líquido e certo da impetrante ao
exercício  concomitante  de  ambas  as  funções,  razão
pela qual a denegação da segurança é medida que se
impõe, ao contrário do entendimento do douto juiz de
primeiro grau.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, dar
provimento aos recursos, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de Remessa Necessária e  de  Apelação  Cível
interposta pelo Município de São Bento contra sentença proferida pelo juízo
da Vara Única da Comarca de São Bento (fls. 103/105) nos autos do Mandado
de  Segurança  impetrado  em  face  de  ato  supostamente  abusivo  e  ilegal
praticado  pelo Diretor  de  Departamento  de  Pessoal  da  Prefeitura
Municipal de São Bento. 
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Na  peça  de  ingresso,  relatou  a  autora  que  é  enfermeira  do
Município de Lagoa Nova, aprovada por meio de processo seletivo e nomeada
para  cumprir  carga  horária  de  40  (quarenta)  horas  semanais.  Em seguida,
aduziu que foi convocada, através do Edital nº 026/2015, para exercer o cargo
de  enfermeira  do  Município  de  São  Bento,  em  razão  de  aprovação  em
concurso público,  cujo edital  previa a carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais.

Destacou que a Prefeitura do Município de São Bento editou a
Lei  nº  640,  de 06 de outubro de  2015,  regulamentando a jornada  para  30
(trinta) horas semanais para os profissionais de enfermagem. Enfatizou que,
diante  do  parecer  da  assessoria  jurídica  da  Prefeitura  de  São  Bento  pela
impossibilidade  de  acumulação  dos  dois  cargos  com  jornada  de  trabalho
incompatíveis, o Diretor de Departamento Pessoa da Prefeitura Municipal de
São  Bento,  notificou a  autora  para  que  fosse  efetuado  o  desligamento,  no
prazo de 10 dias, do cargo de enfermeira da Prefeitura Municipal de Lagoa
Nova.

Em  virtude  de  tal  ato,  impetrou  o  mandado  de  segurança,
requerendo, liminarmente, a suspensão do ato lesivo e o reconhecimento do
seu direito de posse no cargo de enfermeira da Prefeitura de São Bento. No
mérito,  pugnou  pela  confirmação  da  medida  de  urgência,  com  o
reconhecimento da ilegalidade do ato e da possibilidade de acumulação dos
cargos.

Decisão do  juiz  de  primeiro  grau,  determinando a emenda à
inicial  para  a  juntada  de  documento  comprobatório  dos  dias  e  horários  de
trabalho junto aos Municípios de Lagoa Nova e São Bento (fls. 73/74).

Informações  prestadas  pelo  Município  de  São  Bento  (fls.
85/94), alegando que, apesar da possibilidade de acumulação de dois cargos
privativos  de  profissionais  da  saúde,  é  necessária  a  compatibilidade  de
horários, conforme art. 37, inciso XVI, alínea “c”, da Constituição Federal,
ressaltando que a jurisprudência somente permite a acumulação de cargos com
jornada total até 60 horas semanais, o que não é o caso dos autos. Finalmente,
pugnou pela denegação da segurança.

Parecer Ministerial opinando pela denegação da segurança (fls.
96/102).

Fazendo a entrega da prestação jurisdicional,  o magistrado de
primeiro grau concedeu a segurança nos seguintes termos:

“Ex positis, atendo ao que mais dos autos consta e
aos nítidos princípios de direito aplicáveis à espécie,
em desarmonia com o parecer do Órgão Ministerial,
CONDENO  A  SEGURANÇA  PLEITEADA,  nos
termos contidos no writ para assegurar à impetrante
o direito de tomar posse no cargo de enfermeira na
Prefeitura  Municipal  de  São  Bento/PB,  por
considerar  legal  a  cumulação  dos  cargos  de
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Enfermeira no Município de Lagoa Nova/RN e São
Bento/PB”.

Inconformado,  o Ente Municipal interpôs Recurso Apelatório
(fls. 110/121), aduzindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita, eis que
cabia à demandante/recorrida demonstrar a compatibilidade de horários para a
acumulação de  cargos,  provando  que  a  jornada  de  70  horas  semanais  não
prejudica o bem desempenho das  funções exercidas e a  sua saúde física  e
mental. Ainda destaca que o deslocamento de uma cidade para outra dura em
torno de 2 horas e a recorrida tem que trabalhar todos os dias para fins de
cumprimento de sua carga horária, sem contar com o intervalo intrajornada de
11 horas.

Defende a razoabilidade na limitação da jornada de trabalho em
60  horas  semanais  para  os  servidores  que  acumulam  cargos  públicos,
ressaltando  a  necessidade  de  descanso  do  servidor.  Finalmente,  requer  a
extinção do processo sem resolução do mérito, em virtude da inadequação da
via eleita e, no mérito, a denegação da segurança.

Ausência de contrarrazões (fls. 124).

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer,  opinando  pelo
desprovimento dos recursos (fls. 128/132).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade
dos meios de impugnação de decisão judicial, bem como da condenação em
honorários sucumbenciais recursais, conforme Enunciados Administrativos nº
3 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Conheço do apelo e da remessa necessária, posto que obedecem
aos pressupostos  processuais intrínsecos (cabimento,  legitimidade,  interesse
recursal e inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder
de recorrer).

No mais, a preliminar de inadequação da via eleita por ausência
de comprovação da compatibilidade de horários confunde-se com o mérito e
como tal será analisada.

Pois  bem.  A controvérsia  a  ser  apreciada  por  esta  Corte  de
Justiça consiste no direito líquido e certo da impetrante a acumulação de dois
cargos  privativos  de  profissionais  de  saúde,  em  razão  da  alegada
compatibilidade de horários.

Como  é  cediço,  a  acumulação  de  cargos  públicos  é,  via  de
regra,  proibida pela Constituição Federal  de 1988, à exceção das hipóteses
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autorizadoras expressamente e previstas no próprio 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).

Consoante  relatado,  a  recorrida ocupa  o  cargo  efetivo  de
Enfermeira do Município de Lagoa Nova/RN, submetendo-se a uma jornada
de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, e fui convocada para tomar posse
no  Cargo  de  Enfermeira  do  Município  de  São  Bento/PB,  cuja  jornada  de
trabalho  é  de  30  (trinta)  horas  semanais.  Desta  forma,  conforme  provas
encartadas nos autos, somando-se as horas trabalhadas, chega-se a um total de
70 (setenta)  horas  semanais,  ultrapassando, pois,  o limite  aceitável  para se
concluir pela compatibilidade de horários.

Assim, ao cogitarmos uma carga horária de 70 (setenta) horas
semanais, chega-se a uma carga média diária de 14 (quatorze) horas, o que, de
fato está além de um limite aceitável.

Oportuno destacar que o Parecer GQ-145 da AGU, aprovado
pelo Presidente da República e, portanto, dotado de força normativa, dispõe
que  o  limite  tolerável  de  acumulação de  jornadas  são  60  (sessenta)  horas
semanais. 

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, em recente julgado,
muito  bem  esclareceu  que  o  objetivo  maior  de  limitar  as  jornadas  às  60
(sessenta)  horas  é  a  preservação  das boas  condições  físicas  e  mentais  do
servidor, para que este bem exerça as atribuições de seu cargo. Vejamos: 

ADMINISTRATIVO.  SERVIDORA  PÚBLICA.
PROFISSIONAL  DA  ÁREA  DA  SAÚDE.
CUMULAÇÃO  DE  CARGOS.
INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS APURADA
PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM.  REVISÃO.
SÚMULA  7/STJ.  ACUMULAÇÃO  ILÍCITA  DE
CARGOS  PÚBLICOS  PRIVATIVOS  DE
PROFISSIONAIS  DE  SAÚDE.  JORNADA
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SEMANAL  SUPERIOR A 60 (SESSENTA) HORAS.
IMPOSSIBILIDADE.  AFRONTA  AO  PRINCÍPIO
DA   EFICIÊNCIA.  PRECEDENTES.  1.  In  casu,
consignou-se  que  "a   impetrante  exerce  cargo  de
Enfermeira  na  Prefeitura  da  Cidade  do  Rio  de
Janeiro  (fl. 20 do processo eletrônico), com carga
horária semanal de 30 horas (fls. 86/87 do processo
eletrônico),  e  pretende exercer  cargo  de  Técnico
em   Enfermagem   na  Universidade  Federal
Fluminense, com carga horária semanal de 40  horas
(fl.  85 do processo  eletrônico),   perfazendo carga
horária semanal total de 70 horas".
2. O Tribunal de origem, à luz do acervo fático da
causa, concluiu pela  incompatibilidade  de  horários
e da carga horária excessiva.
Rever tal  decisão demanda revolvimento do contexto
probatório dos autos,  o  que é vedado ao Superior
Tribunal de Justiça, em razão da Súmula 7/STJ.
3.   "A  1ª   Seção  do STJ,  no julgamento  do MS
19.336/DF, julgado em 26/2/2014,  DJe  14/10/2014,
decidiu  que  o  Parecer  GQ-145/98  da  AGU,  que
trata  da  limitação  da carga horária semanal nas
hipóteses de acumulação  de  cargos  públicos, não
esvazia  a  garantia  prevista  no  art.  37,  XVI,  da
Constituição  Federal   -  'é  vedada  a  acumulação
remunerada  de  cargos  públicos,  exceto,  quando
houver  compatibilidade de horários,  observado em
qualquer caso o disposto no inciso XI' -, isto  porque
a  acumulação de cargos constitui exceção, devendo
ser  interpretada  de  forma  restritiva,  de  forma  a
atender ao princípio constitucional da eficiência,  na
medida  em  que  o  profissional  da  área  de  saúde
precisa  estar  em boas  condições  físicas  e  mentais
para bem exercer   as   suas   atribuições,   o   que
certamente   depende  de  adequado   descanso   no
intervalo  entre  o  final de uma jornada de trabalho
e   o   início   da  outra,  o  que  é  impossível  em
condições de sobrecarga  de  trabalho. Desse modo,
revela-se coerente o limite de 60  (sessenta)  horas
semanais,   fato  que  certamente  não  decorre  de
coincidência,   mas   da   preocupação   em   se
otimizarem os  serviços  públicos,  que  dependem de
adequado descanso dos servidores públicos" (AgRg
no  AREsp   635.757/RJ,   Rel.  Ministro  Mauro
Campbell  Marques,  Segunda  Turma,  julgado  em
7/5/2015, DJe 13/5/2015). Precedentes.
4. Recurso Especial não provido.
(REsp  1661930/RJ,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
02/05/2017, DJe 10/05/2017)
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ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL  NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  ACUMULAÇÃO  DE  CARGOS
PÚBLICOS.  LIMITE  DE  60  HORAS  SEMANAIS.
IMPOSSIBILIDADE. 1.  "A  1ª  Seção  do STJ, no
julgamento do MS 19.336/DF, julgado em 26/2/2014,
DJe 14/10/2014, decidiu que o Parecer GQ-145/98
da AGU,  que  trata  da  limitação da carga horária
semanal  nas  hipóteses  de  acumulação  de  cargos
públicos, não esvazia a garantia prevista no art.  37,
XVI,  da  Constituição  Federal   -  'é  vedada  a
acumulação remunerada de cargos públicos, exceto,
quando  houver  compatibilidade  de  horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI'
-,  isto  porque  a  acumulação  de  cargos  constitui
exceção,  devendo  ser  interpretada  de  forma
restritiva,  de  forma  a  atender  ao  princípio
constitucional  da eficiência,  na  medida em que o
profissional da área de saúde precisa estar em boas
condições  físicas  e  mentais  para  bem  exercer  as
suas  atribuições,  o  que  certamente  depende de
adequado  descanso  no  intervalo  entre  o  final  de
uma jornada de trabalho e  o  início  da outra, o que
é  impossível  em  condições  de  sobrecarga  de
trabalho. Desse modo, revela-se coerente o limite de
60  (sessenta) horas semanais,  fato que certamente
não decorre de coincidência, mas  da  preocupação
em   se   otimizarem   os  serviços  públicos,  que
dependem  de  adequado  descanso  dos  servidores
públicos" (AgRg   no   AREsp   635.757/RJ,   Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 7/5/2015, DJe 13/5/2015). Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos  EDcl  nos  EDcl  no  AREsp  744.887/SC,
Rel.  Ministra  DIVA  MALERBI
(DESEMBARGADORA  CONVOCADA  TRF  3ª
REGIÃO),  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
17/05/2016, DJe 23/05/2016) – (Grifo nosso)

Outrossim, cabe consignar que, embora a Constituição Federal
não preveja a carga horária máxima para a cumulação de cargos, isso não quer
dizer  que  o  acúmulo  esteja  desvinculado  de  qualquer  cargo  horária,  não
legitimando, portanto, o acúmulo de jornadas de trabalho ilimitadas, ainda que
haja compatibilidade de horários, tendo em vista que não se pode perder de
vista os limites constitucionais relativos à dignidade da pessoa humana e aos
valores sociais do trabalho, insculpidos no art.  1º, incisos III e IV da Carta
Magna.

Por  isso,  no  momento  da  análise  da  compatibilidade  de
horários, não deve somente ser apreciada a questão da simples ausência de
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choques de horários de exercício efetivo do trabalho.  Na verdade,  também
deve-se  ter  cuidado  de  garantir  ao  trabalhador  o  tempo  para  refeição,
deslocamento e descanso necessários para sua recuperação, com o fim de não
comprometer a qualidade do serviço por ele prestado e não colocar em risco a
sua saúde e dos pacientes por ele atendidos, notadamente considerando tratar-
se de profissional da área da saúde, que executa tarefa notoriamente exaustiva
com a realização de plantões sucessivos e intensos.

Logo,  inexistente a compatibilidade de horário  na acumulação
dos cargos em tela, nos termos do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal,
em razão da jornada de trabalho superior a 60 (sessenta) horas semanais,  não
se verifica o direito líquido e certo da impetrante ao exercício concomitante de
ambas  as  funções,  sendo  legal  e  legítimo  o  ato  coator,  razão  pela  qual  a
denegação da segurança é medida que se impõe, ao contrário do entendimento
do douto juiz de primeiro grau.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS
para  reformar  a  sentença  e,  assim,  DENEGAR  A  SEGURANÇA,  por
ausência  de direito líquido e certo à acumulação dos cargos,  em virtude da
incompatibilidade de horários.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.  Participaram do julgamento,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, relator, o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo.
Des. Luís Silvio Ramalho Júnior. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça. Sala de Sessões da Segunda
Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João
Pessoa, 15 de agosto de 2017.

            Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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