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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível – nº. 0025475-14.2012.815.0011

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Jaqueline Gonçalves Pedro – Adv.: Altamar Cardoso da Silva.

Apelada:  UEPB  –  Universidade  Estadual  da  Paraíba  –  Adv.:  Deonita 
Antuzia de Sousa Antunes.

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  CUMULAÇÃO DE  CARGOS.  AS-
SISTENTE SOCIAL.  POSSE EM OUTRA ENTI-
DADE PÚBLICA. NÃO PERMISSÃO. IMPROCE-
DÊNCIA.  INEXISTÊNCIA  DE  INCOMPATIBILI-
DADE DE HORÁRIOS. COMPROVAÇÃO. DIREI-
TO LÍQUIDO E CERTO PREVISTO NO ART.37, 
XVI, DA CF. PROVIMENTO DO APELO.
–"Encontrando-se os cargos dentro do rol ta-
xativo  previsto  na  Constituição  Federal,  e 
comprovada  a  compatibilidade  de  horários 
para o seu exercício, não há falar em ilegali-
dade na sua acumulação". Exegese do art. 37, 
XVI,  da CF (STJ -  AgRg no RMS 31.398/AP, 
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 
julgado em 02/09/2010, DJe 04/10/2010).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
dar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO
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Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Jaqueline 
Gonçalves Pedro (fls. 98/100), hostilizando sentença oriunda da 2ª Vara 
da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande (fls. 94/96), proferida 
nos autos de Ação de Mandado de Segurança, movida pela apelante em 
face de ato abusivo e ilegal do  Reitor da Universidade Estadual da 
Paraíba.

Sentenciando o feito, o magistrado singular denegou a 
segurança, por entender que a impetrante não teria direito líquido e certo 
ao acúmulo de cargos públicos.

Inconformada, a apelante recorreu, pedindo a reforma 
da sentença, alegando ser ilegal o Edital nº 01/2011, de 17 de novembro 
de 2011 (fls. 37/70), no que diz respeito à carga horária para o cargo de 
Assistente Social daquela instituição, bem como requereu que lhe fosse 
concedida a segurança para poder tomar posse no cargo de Assistente 
Social da UEPB, uma vez que foi aprovada em concurso público para a 
referida função, alegando que comprovou a compatibilidade de horários 
existente para o regular exercício dos cargos públicos de Assistente Social 
junto à UEPB e ao Município de Cajazeiras.

A UEPB, apesar de intimada, não ofertou contrarrazões, 
conforme certidão de fl. 121.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça deixou de opinar 
sobre a demanda (fls. 115/117).

É o relatório.

V O T O

Trata-se de Apelação Cível nos autos do Mandado de 
Segurança  interposto  por  Jaqueline  Gonçalves  Pedro  contra  ato  dito 
abusivo e ilegal praticado pela, à época dos fatos, Reitora da Universidade 
Estadual da Paraíba. 
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A apelante alega que foi aprovada em concurso público 
para o cargo de Assistente Social na UEPB e, quando foi tomar posse, no 
ano  de  2012,  teve  sua  pretensão  indeferida  pela  instituição,  sob  o 
argumento  de  que  não  poderia  acumular  o  referido  cargo  com  o  de 
Assistente Social do Município de Cajazeiras.

Ao sentenciar o feito, o magistrado  a quo indeferiu o 
pleito, sob o fundamento de que a impetrante não teria direito líquido e 
certo ao acúmulo, por não haver comprovação quanto à compatibilidade 
de  horários  exigida  constitucionalmente  para  o  exercício  de  cargos 
públicos para profissionais da saúde.

Inicialmente,  deve-se  ressaltar  que  a  profissão  de 
Assistente  Social  é  reconhecida  como  pertencente  à  área  de  saúde, 
conforme  Resolução  nº  218,  de  06  de  março  de  1997,  do  Conselho 
Nacional de Saúde.

Ao  compulsar  atentamente  o  caderno  processual, 
verifica-se, a partir do Edital nº 01/2011, de 17 de novembro de 2011, 
que rege o  concurso público  para provimento de cargos  na UEPB (fls. 
37/70),  a carga horária  semanal  para os cargos a serem preenchidos, 
incluindo-se o de Assistente Social, sendo de 40 horas (fl. 42).

Entretanto, a Lei Federal nº 12.317, de 26 de agosto de 
2010, prevê, em seu art. 1º, que a duração do trabalho do Assistente 
Social é de 30 (trinta) horas semanais.

Portanto,  verifica-se uma evidente  ilegalidade no que 
fora estabelecido no Edital nº 01/2011, de 17 de novembro de 2011 acima 
mencionado, no tocante à carga horária semanal para os cargos a serem 
preenchidos e, dentre eles, o de Assistente Social.

Por outro lado, a impetrante também comprovou que 
exerce o cargo de Assistente Social no Município de Cajazeiras, com carga 
horária de 12 (doze) horas semanais, distribuídas nas quintas e sextas-
feiras, das 07:00 hs às 13:00 hs (fl. 102).
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Outrossim, a apelante demonstrou que requereu, junto 
à UEPB a redução de sua carga horária de 40 (quarenta) horas para 30 
(trinta) horas semanais (fl.  102), obtendo o deferimento do pleito pela 
instituição,  devendo  a  jornada  de  trabalho  semanal  ser  distribuída  de 
segunda à quarta-feira (fl. 101).

Neste sentido, não há dúvidas de que a sentença deve 
ser reformada, pois não há nos autos qualquer prova de que os cargos 
exercidos pela impetrante tenham horários  incompatíveis.  Ao contrário. 
Como  mencionado  acima,  há  declarações  fornecidas  pela  Diretoria  do 
Centro  de  Ciências  Humanas  e  Agrárias  da  UEPB  e  pelo  Município  de 
Cajazeiras, informando que a apelante exerce suas atividades em horários 
e dias compatíveis.

Logo, de acordo com o art. 37, XVI, da CF, restando 
comprovada a compatibilidade de horários dos dois cargos de Assistente 
Social, não há falar em ilegalidade na sua acumulação. Vejamos:

"Art37. (...)
XVI - é vedada a acumulação remunerada de car-
gos públicos, exceto, quando houver compatibili-
dade de horários, observado em qualquer caso o 
disposto no inciso XI:
(...)
c) a de dois cargos ou empregos privativos de pro-
fissionais de saúde, com profissões regulamenta-
das;  (Redação  dada  pela  Emenda Constitucional 
nº 34, de 2001)

 
Importante  ressaltar a  existência  da  Lei  Federal  nº 

8.662, de 07 de junho de 1993, a qual dispõe sobre a profissão de Assis-
tente Social e dá outras providências.

Sobre a possibilidade de cumulação de cargos dentro 
da área de saúde, no caso de profissões regulamentadas, na única condi-
ção de haver compatibilidade de horários, vejamos qual é o posicionamen-
to da jurisprudência:
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"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO 
EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLI-
CO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS, FISIOTERAPEUTA. 
PROFESSOR.  COMPATIBILIDADE  DE  HORÁRIOS. 
OCORRÊNCIA.  POSSIBILIDADE.  EXEGESE  DOS 
ARTIGOS 37, XVI, DA CF/88 E I" DA LEI ESTADU-
AL 942/2005. Encontrando-se os cargos dentro do 
rol  taxativo  previsto  na  Constituição  Federal,  e 
comprovada a compatibilidade de horários para o 
seu exercício, não há falar em ilegalidade na sua 
acumulação. Exegese do art. 37, XVI, da CF, e do 
art. 1 0 da Lei n° 942/2005 do Estado do Amapá. 
Agravo  regimental  desprovido.  (AgRg  no  RMS 
31.398/AP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 
TURMA,  julgado  em  02/09/2010,  DJe 
04/10/2010)"

Deste modo, considerando que a Constituição Federal 
autoriza a cumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissio-
nais de saúde, com profissões regulamentadas, a sentença que denegou a 
segurança deve ser totalmente reformada para declarar a ilegalidade do 
Edital nº 01/2011, de 17 de novembro de 2011 (fls. 37/70), no tocante à 
carga horária semanal de 40 horas para o cargo em questão, bem como 
determinar que a UEPB dê posse do cargo público de Assistente Social da-
quela instituição à impetrante Jaqueline Gonçalves Pedro, em virtude de 
regular aprovação em concurso público.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO, para re-
formar a sentença de fls. 94/96 e CONCEDER A SEGURANÇA inicialmente 
pleiteada, declarar a ilegalidade do Edital nº 01/2011, de 17 de novembro 
de 2011 (fls. 37/70), no tocante à carga horária semanal de 40 horas para 
o cargo em questão, e determinar que a UEPB – Universidade Estadual da 
Paraíba dê posse do cargo público de Assistente Social daquela instituição 
à impetrante Jaqueline Gonçalves Pedro, em virtude de regular aprovação 
em concurso público, para .

É como voto.
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 19 
de agosto de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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