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REEXAME  NECESSÁRIO  –  MANDADO  DE
SEGURANÇA  –  ACUMULAÇÃO  DE  CARGOS  –
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E PROFESSOR
–  IMPOSSIBILIDADE  –  PRECEDENTES  DESTA
CORTE DE JUSTIÇA E DO STJ – PROVIMENTO DA
REMESSA PARA DENEGAR A ORDEM.

A  acumulação  de  cargos  públicos  é  permitida
nas hipóteses expressa e excepcionalmente pre-
vistas no art. 37, XVI, da Constituição Federal.

O cargo de agente de combate a endemias não
requer conhecimento específico na área de atu-
ação do profissional, com habilitação específica
de  ensino  superior  ou  profissionalizante,  uma
vez que necessita apenas de conclusão do ensi-
no fundamental, consoante dispõe o art. 6º, III,
da Lei nº 11.350/2006.

Vistos etc.

Trata-se  de Reexame  Necessário  da  sentença  proferida  nos
autos do Mandado de Segurança impetrado por Pedro Herculano da Silva em
face de ato reputado ao Secretário de Administração, Finanças e Planejamento
do Município de Pilar, no sentido de determinar ao impetrante que realizasse
a opção por um dos cargos acumulados, sob pena de instauração de processo
administrativo disciplinar para exoneração.

 Na  sentença,  o  Juízo  de  primeiro  grau,  entendendo  estarem



preenchidos  os  requisitos  necessários  para  a  acumulação  de  cargos
(considerados técnicos e  compatibilidade de horários), concedeu a segurança,
reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante em acumular os cargos de
professor e agente comunitário de saúde.

Não houve recurso voluntário, subindo os autos a esta Corte de
Justiça por força do duplo grau de jurisdição obrigatório previsto no §1º do art.
14 da Lei nº. 12.016/2009.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 71/77, opinou
pelo provimento do reexame necessário.

É o relatório.

Decido:

De início,  esclareço que  a remessa necessária  será analisada
sob  a  égide  da  Lei  nº  5.869/73,  tendo  em  vista  que  os  atos  jurídicos
processuais, notadamente a sentença, tiveram seus efeitos consumados ainda
sob a vigência desse regramento, não obstante a entrada em vigor da Lei nº
13.105/2015, novo Código de Processo Civil.

De acordo com  o  artigo 5º,  LXIX, da Constituição Federal de
1988 e artigo 1º da Lei 12.016/09,  o mandado de segurança  será concedido
para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente, ou com abuso de
poder, alguém estiver sofrendo violação ou houver justo receio de sofrê-la, por
parte de autoridade.

O presente Writ of Mandamus versa sobre a acumulação
de cargos, através do qual  o impetrante  pretende permanecer acu-
mulando os cargos de agente comunitário de saúde e professor, res-
paldando-se para tanto, no inciso XVI, alínea “b” do art. 37 da Cons-
tituição Federal, que verbera:

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de
horários, observado em qualquer caso o disposto no
inciso XI:

(...)

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou
científico; 

Sobre a matéria, eis o ensinamento do saudoso Hely Lo-
pes Meirelles:

A própria Constituição, entretanto, reconhecen-
do a conveniência de melhor aproveitamento da
capacidade técnica e científica de determinados
profissionais, abriu algumas exceções à regra da



não acumulação, para permiti-la expressamente
quanto a cargo da Magistratura e do Magistério
(art. 95, parágrafo único, I), a dois cargos de
Magistério  (art.  37,  XVI,  'a'),  a  de um destes
com outro, técnico e científico (art. 37, XVI, 'b'),
e a de dois cargos ou empregos privativos de
profissionais  da saúde,  com profissões  regula-
mentadas (art. 37, XVI, 'c', red. EC 34/01), con-
tando que haja compatibilidade de horários (art.
37, XVI). Todavia, mesmo nesses casos aplica-
se o teto remuneratório previsto no art. 37, XI,
da CF. a vedação é genérica e, ressalvadas as
mencionadas  exceções,  prevalece  entre  quais-
quer cargos - de nomeação ou eletivos -, ocupa-
dos  a  qualquer  título,  de  quaisquer  entidades
estatais, autarquias, fundações públicas, empre-
sas  públicas  e  sociedades  de economia  mista,
bem como, por força da EC 19, suas subsidiárias
e sociedades controladas, direta ou indiretamen-
te, pelo Poder Público (CF, art. 37, XVII).1

Portanto, a Constituição Federal permite a acumulação re-
munerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de
professor e outro de natureza técnica, havendo compatibilidade de
horários.

Muito já se discutiu a respeito do significado de cargo
técnico. Vejamos o escólio de José dos Santos Carvalho Filho:

Cargos técnicos são os que indicam a aquisição de conheci-
mentos  técnicos  e  práticos  necessários  ao  exercício  das
respectivas funções. Já os cargos científicos dependem de
conhecimentos específicos sobre determinado ramo científi-
co. Normalmente, tal gama de conhecimento é obtido em ní-
vel superior; essa exigência, porém, nem sempre está pre-
sente, sobretudo para cargos técnicos. Por outro lado, não
basta que a denominação do cargo contenha o termo “técni-
co”: o que importa é que suas funções, por serem específi-
cas, se diferenciem das meramente burocráricas e rotinei-
ras.2

Assim, tem-se firmado o entendimento no sentido de que
deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial no sentido de
que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos de-
correntes da atividade exercida pelo servidor público.

1  In Direito Administrativo Brasileiro, 30ª ed., Ed. Malheiros, 2005, pág. 427.

2  Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito administrativo. 25 ed.ver., ampl. E atual. Até a Lei 
nº 12.587, de 3-1-2012.-São Paulo:Atlas, 2012, pág. 657.



Sendo assim, não há dúvidas da ilicitude da acumulação
dos cargos públicos no caso em apreço, ao fundamento de que é im-
perativo que a tecnicidade do cargo seja comprovada legalmente.

Com efeito, o cargo de agente de combate às endemias
não requer conhecimento específico na área de atuação do profissio-
nal, com habilitação específica de ensino superior ou profissionalizan-
te, porquanto necessita apenas de conclusão do ensino fundamental,
consoante dispõe o art. 6º, III, da Lei nº 11.350/2006. 

Esta Corte de Justiça tem posicionamento firme a respeito
do tema:

APELAÇÃO  CÍVEL.  ACUMULAÇÃO  REMUNERADA  DE
CARGO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E
PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA
CORTE E DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACA-
DA. ART. 557,CAPUT, DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO
AO RECURSO. - A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça assentou o entendimento de que o cargo pú-
blico de técnico, que permite a acumulação com o de
professor nos termos do art. 37, XVI, b, da Constitui-
ção Federal, é o que exige formação técnica ou cientÍfi-
ca especifica. - O cargo de "agente comunitário de saú-
de" não possui natureza técnica ou cientifica, impossi-
bilitando  a  acumulação  autorizada  pelo  art.  37,  XVI,
"b", da Constituição Federal. (TJPB, Apelação Cível n.°
078.2005.000075-7/001) - O relator negará seguimen-
to a recurso manifestamente inadmissível, improceden-
te, prejudicado ou em confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Su-
premo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. (Art.
557, do CPC)3

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  IRRESIGNAÇÃO CONTRA
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM MANDADO DE SEGURAN-
ÇA. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 526
DO CPC.  AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO PELA AGRAVADA.
CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. VEDAÇÃO DE
ACUMULAÇÃO  REMUNERADA  DE  CARGOS  PÚBLICOS.
ARTIGO 37, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
EXTENSÃO  À  INATIVIDADE.  INTELIGÊNCIA  DO  §10
ART.  37  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  PROFESSOR E
AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR. IMPOSSIBILIDA-
DE. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO
PREVISTA NO ART. 37, INCISO XVI, "b", DA C.F. REVO-
GAÇÃO  DA  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  CONCEDIDA
PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PROVIMENTO DO RE-
CURSO. Em que pese a informação prestada pelo órgão
a quo quanto ao não-cumprimento do disposto no ca-

3  TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00017522320148150131, - Não possui -, Relator DES 
JOAO ALVES DA SILVA , j. em 25-11-2015.



put do artigo 526 do Código de Processo Civil, a ausên-
cia de sua arguição pela parte adversa afasta a inad-
missibilidade do recurso. - O fato de a Impetrante estar
aposentada  em um dos cargos  ocupados não  tem o
condão de afastar a aplicação da proibição de acumular
dois cargos públicos, tendo em vista que o §10 do arti-
go 37 da Constituição Federal estende-se à inatividade
O cargo de Agente Administrativo Auxiliar não se en-
quadra no conceito de "cargo técnico", pois não requer
formação específica para o seu desempenho. Preceden-
tes do STJ (RMS 42.392/AC).4

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPROCEDÊN-
CIA.  INCONFORMISMO.  ACUMULAÇÃO  DE  CARGOS.
PROFESSOR E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. IM-
POSSIBILIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE  CARGO TÉCNICO
OU CIENTÍFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊN-
CIA DE NULIDADE. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO,  DA  AMPLA  DEFESA  E  DO  DEVIDO
PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DES-
PROVIMENTO. - A acumulação de cargos públicos ape-
nas é permitida nas hipóteses expressamente previstas
no art. 37, XVI, da Constituição Federal, impondo-se a
opção por apenas uma das atividades, nos casos não
acobertados pela Carta Magna. - O cargo de agente de
combate a endemias não requer conhecimento específi-
co na área de atuação do profissional, com habilitação
específica de ensino superior ou profissionalizante, pos-
to que necessita apenas de conclusão do ensino funda-
mental,  consoante  dispõe  o  art.  6º,  III,  da  Lei  nº
11.350/2006. - Considera-se legal o processo adminis-
trativo,  instaurado  pela  Administração  Pública  para
apuração de acumulação ilegal de cargos públicos, que
obedece aos princípios do contraditório, da ampla defe-
sa e do devido processo legal.5

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se mani-
festou, conforme os seguintes precedentes: AGRAVO EM RECURSO ESPECI-
AL nº 997859 - BA  (2016/0267826-5), RELATOR : MIN. SÉRGIO KUKINA,
publ. 05/05/2017. 

Diante de tal conjuntura, deferir-se a acumulação de car-
gos significaria burlar a regra constitucional de vedação, que é ex-
pressa e taxativa quanto às suas exceções.

Assim sendo, a reforma da sentença é medida que impõe,
diante da impossibilidade de acumulação dos cargos de professor e
agente comunitário de saúde.

Frente ao exposto, dou provimento ao reexame necessário, em

4  TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00016670820158150000, 1ª Câmara Especializada 
Cível, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em 03-09-2015.

5 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00031496020128150981, 4ª Câmara Especializada 
Cível, Relator DES FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j. em 02-12-2014.



harmonia  com  o  parecer  ministerial,  com  fulcro  no  art.  557,  1º-A6,  do
CPC/19737, para denegar a segurança requestada.

Sem custas e honorários.

P. I.

João Pessoas, 15 de maio de 2018.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
                                      RELATORA

G/03

6 § 1o-A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.

7 Aplica-se o art. 557 do CPC/1973, considerando que a decisão atacada foi publicada na sua vigência.


