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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014959-71.2015.815.2001.
 Relatora      :Dr. Gustavo Leite Urquiza, Juiz de Direito convocado para
                                      substituir o Exmo. Des. José Ricardo Porto.
Apelante :Francisco Uberlândi Medeiros.
Advogado   :José Alves Formiga (OAB/PB nº 5.486).
Apelado    :Estado da Paraíba, representado por seu Procurador, 
                                  Igor de Rosalmeida Dantas.

APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
ACUMULAÇÃO  DE  CARGOS  PÚBLICOS.  CARGO  DE
POLICIAL  MILITAR  E  DE  PROFESSOR  ESTADUAL.
IMPOSSIBILIDADE.  VEDAÇÃO  DO  ART.  142,  §  3º,  II,
APLICÁVEL POR  FORÇA DO  ART.  42,  §  1º,  TODOS  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DA CORTE DA
CIDADANIA E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. MANUTENÇÃO
DO  DECRETO  SENTENCIAL.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO APELATÓRIO.

-  Segundo  a  regra  constitucional,  é  vedado  ao  Militar  acumular
qualquer outro cargo ou emprego público civil, com exceção quando
se tratar da área de saúde. Inteligência dos arts. 37, XVI, alínea “c”,
c/c 142, §3º, II, ambos da Constituição Federal.

-  “PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  Mandado  de
segurança.  Sindicância.  Militar  da  aeronáutica  e  professor  em
fundação  do  Distrito  Federal.  Acumulação  de  cargos.
Impossibilidade.  Art.  142,  §  3º,  II,  da  cf/88.  Pedido  sucessivo  de
reforma por incapacidade. Ausência de direito líquido e certo. Ordem
denegada.” (STJ. MS nº 19.948. Primeira Seção. Rel. Min. Benedito
Gonçalves. DJE 15/02/2017) 

- “Não sendo possível a acumulação de soldo de militar da ativa com
vencimentos  de professor de instituição pública de ensino, tampouco
é  possível  a  acumulação  de  proventos  de militar da reserva com
vencimentos de professor em tais instituições.” (STJ. AgRg no REsp
1572142 / PR. Rel. Min. Humberto Martins. J. em 05/04/2016).

- “A hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea c, inciso II, da CF
que permite a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de
profissionais de saúde, com profissões regulamentadas não aproveita
ao militar que exerce concomitantemente o cargo de professor da rede
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pública.” (TJDF. MSG 2016.00.2.033585-2. Rel. Desig. Des. Romão Cícero
de Oliveira. J. em 04/07/2017)

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação  Cível  interposta  por  Francisco  Uberlândi  Medeiros,
desafiando sentença lançada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital  que,
nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato do Presidente da Comissão Estadual
de Acumulação de Cargos, denegou a ordem mandamental.

Em suas razões recursais, o impetrante, ora recorrente, defende a possibilidade
de acumulação dos cargos de 1º Tenente da Polícia Militar do Estado da Paraíba e de professor da
rede estadual de ensino.

Para tanto, aponta a existência de compatibilidade de horários, bem como alega
que o Estatuto da PM não veda o exercício concomitante com o magistério quando se tratar de
Oficial, como é o seu caso.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, no sentido de reformar o decreto
sentencial, concedendo a segurança, permitindo a acumulação dos referidos cargos – fls. 107/127.

Contrarrazões recursais – fls. 129/133.

Instada  a  pronunciar-se,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
desprovimento da irresignação – fls. 140/144.

É o breve relatório. 

VOTO

O  presente  inconformismo  questiona  sentença  que,  ao  denegar  a  ordem
mandamental,  manteve  notificação  administrativa  referente  à  concessão  de  prazo  para  que  o
impetrante,  ora  apelante,  fizesse a opção entre  os  dois vínculos  que mantém com o Estado da
Paraíba, referentes aos cargos de 1º Tenente da PMPB e de professor da rede estadual de ensino.

Pois bem, quanto ao tema, a nossa Constituição Federal, no inciso XVI, do seu
art. 37, leciona que:

“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,
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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;” Grifei.

No entanto, com relação aos militares, a nossa Carta Magna prevê a seguinte
possibilidade:

“Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas
com  base  na  hierarquia  e  na  disciplina,  sob  a  autoridade  suprema  do
Presidente da República,  e destinam-se à defesa da Pátria,  à garantia dos
poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(…)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-
se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: 
(…)
II -  o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público
civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea
‘c’, será transferido para a reserva, nos termos da lei;” Grifei.

A aplicabilidade da previsão acima decorre do próprio texto constitucional, nos
termos do § 1º, do art. 42, que assim consagra:

“Art. 42. (…).
§  1º  Aplicam-se  aos  militares  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos
Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, §
8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica
dispor sobre as matérias do art.  142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos
oficiais conferidas pelos respectivos governadores.” Grifei.

Considerando  o  exposto  pelos  dispositivos  constitucionais  acima
transcritos, tenho que se mostra inviável o acúmulo de cargo de magistério por um policial
militar, pois a única ressalva constitucional é quando se tratar de hipóteses de profissional de
saúde, o que não é o caso.

Sobre o tema, inclusive, já asseverou o Superior Tribunal de Justiça em mais de
uma ocasião:

“PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  Mandado  de  segurança.
Sindicância.  Militar  da  aeronáutica  e  professor  em  fundação  do  Distrito
Federal. Acumulação de cargos. Impossibilidade. Art. 142, § 3º, II, da cf/88.
Pedido sucessivo de reforma por incapacidade. Ausência de direito líquido e
certo.  Ordem  denegada.”  (STJ.  MS  nº  19.948.  Primeira  Seção.  Rel.  Min.
Benedito Gonçalves. DJE 15/02/2017). Grifei.
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“ADMINISTRATIVO.  MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
MILITAR  DAS  FORÇAS   ARMADAS   NA   RESERVA   REMUNERADA.
APROVAÇÃO   EM  CONCURSO  DE  DOCENTE   EM   INSTITUIÇÃO
FEDERAL DE ENSINO. NOMEAÇÃO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DA
RESERVA  COM  VENCIMENTOS  DE  PROFESSOR  DA  ATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
1.  A  ressalva do art. 37, inc. XVI, alínea "c", da Constituição da República
refere-se  apenas aos profissionais de saúde, de modo que se mostra ilícita a
acumulação dos demais cargos militares com os de magistério. Precedentes do
STF e do STJ.
2.   Não  sendo  possível  a  acumulação  de  soldo  de  militar  da  ativa  com
vencimentos   de  professor  de  instituição  pública  de  ensino,  tampouco  é
possível   a   acumulação   de   proventos   de  militar  da  reserva  com
vencimentos de professor em tais instituições.
Agravo regimental improvido.” (STJ. AgRg no REsp 1572142 / PR. Rel. Min.
Humberto Martins. J. em 05/04/2016). Grifei.

“CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MÚSICO MILITAR E CARGO
DE MAGISTÉRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. IMPOSSIBILIDADE. ART.
142, INC. II, C/C O ART. 37, INC. XVI, ALÍNEA "C", DA CF/88.  1. O ato
impugnado  consubstanciou-se  no  parecer  n.  010/2010/AC,  acolhido  pela
secretária  de  estado  da  administração  e  da  previdência,  pelo  qual  se
determinou  ao  requerente  que  optasse  por  um  dos  cargos  públicos  que
ocupa, quais sejam, professor da rede estadual de educação, na disciplina de
educação artística (música), com carga horária de 20 horas, ou o cargo de
músico do exército brasileiro, para os quais foi aprovado mediante concurso
público. 2.  A  razão  adotada  pela  autoridade  impetrada  consiste  na
determinação  inserta  no  art.  142,  inc.  II,  da  CF/88,  segundo  o  qual  "o
militar  em atividade que tomar posse  em cargo ou emprego público civil
permanente, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inc. XVI, alínea c, será
transferido para a reserva, nos termos da lei". 3. A ressalva do art. 37, inc.
XVI,  alínea  "c",  da  CF/88 refere-se apenas  aos  profissionais  de  saúde,  de
modo que  se  mostra  ilícita  a  acumulação  dos  cargos  militares  com os  de
magistério,  conforme  a  jurisprudência:  RMS  44.550/DF,  Rel.  Ministro
Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  dje  24/2/2014;  RMS  28.059/RO,  Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, dje 16/10/2012. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento.” (STJ. AgRg-RMS 37.602. Rel. Min. Og Fernandes.
DJE 04/02/2015)Grifei.

“ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  SERVIDOR  DISTRITAL.
ACUMULAÇÃO  DE  CARGOS.  MILITAR  E  MAGISTÉRIO.  VEDADA
PELO ART. 142, § 3º,  II,  APLICÁVEL POR FORÇA DO ART. 42,  § 1º,
TODOS  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL. PRECEDENTES.  CIÊNCIA
DURANTE O PRAZO QUINQUENAL. LIMITE TEMPORAL PARA SINDICAR
E  COIBIR  ACUMULAÇÃO  ILÍCITA  E  INCONSTITUCIONAL.  NÃO
APLICÁVEL. PRECEDENTE.
1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a
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ordem pleiteada em prol da acumulação dos cargos de policial militar com o
de magistério,  com base na alegação de sua constitucionalidade e licitude,
bem como de decadência no prazo de revisão.
2.  Por  via  de  regra,  é  vedado  aos  servidores  militares,  dentre  eles
especificamente os policiais dos Estados e do Distrito Federal, a acumulação
de cargos públicos, conforme dicção do art. 142, § 3º, II, combinado com o
art. 42, § 1º, todos da Constituição Federal. Precedentes: RMS 28.059/RO,
Rel.  Ministro  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe  16.10.2012;  e  RMS
32.031/AC,  Rel.  Ministro  Teori  Albino  Zavascki,  Primeira  Turma,  DJe
24.11.2011.
3.  A ciência  da  acumulação  se  deu  por  meio  de  auditoria  realizada  pelo
Tribunal de Contas do Distrito Federal, cuja decisão, datada de 10.3.2009 (fls.
54-55), determinou a apuração por parte das autoridades; em suma, no caso,
não há falar na ocorrência de fluência do prazo quinquenal.
4. "A acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pelo art.
37, XVI, da Constituição Federal, caracteriza uma situação que se protrai no
tempo, motivo pelo qual é passível de ser investigada pela Administração a
qualquer tempo, a teor do que dispõe o art. 133, caput, da Lei 8.112/90" (MS
20148/DF,  Rel.  Ministro  Arnaldo  Esteves  Lima,  Primeira  Seção,  DJe
18.9.2013).
Recurso ordinário improvido.”  (STJ.  RMS 44.550/DF.  Rel.  Min. Humberto
Martins. J. em 18/02/2014). Grifei.

No mesmo sentido, acrescento precedentes de outros Tribunais:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE MILITAR
E  PROFESSOR.  IMPOSSIBILIDADE.  CASSAÇÃO  DE  APOSENTADORIA.
SEGURANÇA DENEGADA. A hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea
c, inciso II, da CF que permite a acumulação de dois cargos ou empregos
privativos  de  profissionais  de  saúde,  com  profissões  regulamentadas  não
aproveita ao militar que exerce concomitantemente o cargo de professor da
rede pública. Se a constituição veda a acumulação de cargos de militar em
atividade  ativa  e  professor,  vedada  está  a  aposentadoria  nas  mesmas
condições.” (TJDF. MSG 2016.00.2.033585-2. Rel. Desig. Des. Romão Cícero
de Oliveira. J. em 04/07/2017) 

“RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
ATO ADMINISTRATIVO CAPITÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE
SÃO PAULO ACUMULAÇÃO COM O CARGO PUBLICO MUNICIPAL DE
PROFESSOR  UNIVERSITÁRIO  TRANSFERÊNCIA,  DE  OFÍCIO,  PARA  A
RESERVA NÃO REMUNERADA POSSIBILIDADE. Exercício de dois cargos
públicos  por  dez  anos.  Ausência  de  comunicação  do  segundo  cargo,  de
natureza permanente, ao superior hierárquico do autor. Inadmissibilidade de
acumulação  remunerada  de  cargos  para  o  policial  militar,  submetido  ao
Regime  Especial  de  Trabalho  Policial  Lei  nº  10.291/68. Aplicação  dos
artigos: 42, § 1º, 142, § 3º, II e II, da CF; 138, § 1º, da CE, 18, II e 22 do
Decreto-Lei  nº  260/70.  Sentença  de  improcedência  mantida.  Recurso
desprovido.”  (TJSP.  APL  0033854-06.2012.8.26.0053.  Rel.  Des.  Marcelo
Semer; Julg. 15/12/2014; DJESP 11/02/2015)
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MANDADO  DE  SEGURANÇA  ADMINISTRATIVO.  POLICIAL  MILITAR.
ACUMULAÇÃO DO CARGO DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA COM O
CARGO DE POLICIAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE LIMINAR CASSADA.
1. O exercício do cargo de professor não se compatibiliza com o cargo de
policial militar, a não ser que de suas funções de policial militar ele se afaste
temporariamente.  2.  O  policial  militar  em  atividade  não  pode  acumular
cargos públicos, ex VI da vedação constante do art. 42, § 1º, c/c art. 142, § 3º,
incisos II e VIII, da Constituição Federal, e do art. 58, § 3º, da Constituição
do Estado do Piauí. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos e etc. .. (TJPI. MS-
AgRg  2013.0001.001002-4.  Tribunal  Pleno.  Rel.  Desig.  Des.  Raimundo
Nonato da Costa Alencar. DJPI 12/09/2014. Pág. 13)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS.
CARGO  DE  BOMBEIRO  MILITAR  E  PROFESSOR  ESTADUAL.
PLAUSIBILIDADE  DO  DIREITO  NÃO  DEMONSTRADA.  LIMINAR.
IMPOSSIBILIDADE.  DECISÃO  REFORMADA.  Não  comprovada  a
plausibilidade do direito alegado, quanto ao direito do requerente acumular
um cargo de bombeiro militar com outro de professor estadual, não pode ser
deferida a liminar pleiteada.” (TJMG. AGIN 1.0024.13.170807-5/001.  Rel.
Des. Elias Camilo. J. em 06/02/2014)

Ademais,  destaco  que  eventual  previsão  no  Estatuto  da  Polícia  Militar  do
Estado da Paraíba (Lei nº 6.652/179), permitindo a acumulação dos cargos de Oficiais com outro de
Magistério, não foi recepcionada pela Carta Magna de 1988, tendo em vista que a Constituição
apenas permite a acumulação da referida classe (militar) quando se tratar de dois cargos privativos
da área de saúde, o que não é co caso.

A Procuradoria  de  Justiça  também chegou a  mesma conclusão  da  presente
deliberação:

“Dito isto e bem analisados os documentos que integram o presente encarte
processual,  verifica-se  a  insurgência  posta  pela  Recorrente  NÃO  possui
sustentáculo,  isto  porque,  nos  termos  do  dispositivo  constitucional  suso
transcrito, enquanto no exercício do cargo de Tenente Militar, a acumulação
remunerada de cargo público é permitida apenas na hipótese de profissional
da saúde (art.  37,  XVI,  ‘c’ da FC/88),  o que não é a situação versada no
caderno processual.” - fls. 142.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial,  DESPROVEJO O
APELO, mantendo a sentença que denegou a ordem mandamental.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento, além do relator, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza (com jurisdição
limitada),  o  Exmo.  Des.  Leandro  dos  Santos  a  Exma.  Desª.  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti.
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 Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr. Herbert Douglas
Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de março de 2018.

 
Gustavo Leite Urquiza

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

J/08
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