
 Poder Judiciário da União 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 

  
 

Código de Verificação:  

   
 

 
Órgão 5ª Turma Cível 
Processo N. Apelação Cível 20100110966242APC 
Apelante(s) DISTRITO FEDERAL 
Apelado(s) FERNANDA BENQUERER COSTA 
Relator Desembargador ANGELO CANDUCCI PASSARELI 
Revisor Desembargador JOÃO EGMONT 
Acórdão Nº 648.360 
 
 

E M E N T A 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR PÚBLICO.  CARGO DE MÉDICO 

DA FAMÍLIA E COMUNIDADE.  RESIDÊNCIA MÉDICA. HORÁRIO 

ESPECIAL.  AFASTAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS LEGAIS.  SENTENÇA REFORMADA. 

1 – A Lei nº 8.112/90 (art. 98), outrora aplicada no âmbito do Distrito Federal 

por força do artigo 5º da Lei Distrital nº 197/91, assegura ao servidor público 

estudante a possibilidade de exercício do cargo em horário especial. No 

mesmo sentido, o art. 61 da Lei Complementar Distrital nº 840/2011 assegura 

aos servidores públicos civis do Distrito Federal, autarquias e fundações que 

frequentem curso de ensino superior a concessão de horário especial. 

2 – A concessão do horário especial, entretanto, está condicionada à 

existência de compatibilidade entre os horários de estudo e de trabalho, bem 

como à ausência de prejuízo ao exercício do cargo e à possibilidade da 

compensação do horário no órgão em que estiver lotado o servidor, respeitada 

integralmente a jornada semanal de trabalho. 

3 – Peculiaridades do caso em que o servidor público ocupa cargo de Médico 

da Família e Comunidade, que deve ser exercido em horários específicos, e 

pretende cursar residência médica em horários que impossibilitam a 

compensação do horário de trabalho e o próprio exercício do cargo, o que 

evidencia a ausência dos requisitos legais, não fazendo jus, portanto, à 

concessão do horário especial. 

Apelação  Cível  provida. 
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A C Ó R D Ã O 
 
Acordam os Senhores Desembargadores da 5ª Turma Cível do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ANGELO CANDUCCI PASSARELI - 
Relator, JOÃO EGMONT - Revisor, LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS - 
Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador LUCIANO MOREIRA 
VASCONCELLOS, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. DAR 
PROVIMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas 
taquigráficas. 

Brasília (DF), 23 de janeiro de 2013 

 
Certificado nº: 44 36 5B 26 

24/01/2013 - 13:13 
Desembargador ANGELO CANDUCCI PASSARELI 

Relator 
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R E L A T Ó R I O 

 

Adoto o relatório da sentença recorrida de fls. 113/118, in verbis: 

 

“Trata-se de ação de conhecimento sob o rito ordinário 

ajuizada por FERNANDA BENQUERER COSTA em desfavor do DISTRITO 

FEDERAL, ambos qualificados nos autos. 

Informou que é médica concursada do Distrito Federal, 

ocupante do cargo de Médica de Família e Comunidade em Planaltina-DF, 

sob o regime de 40 horas semanais. Alegou que foi aprovada na seleção 

para Residência Médica na área de Psiquiatria, com carga horária de 60 

horas semanais, no Hospital São Vicente de Paula, Taguatinga-DF. 

Em virtude da impossibilidade de cumprimento da carga 

horária do cargo de médica cumulada com o da residência, postulou pela 

concessão de regime especial para compensação de horário. No entanto, 

afirmou que o réu ainda não analisou o pedido, bem como deixou de efetuar 

o pagamento dos seus vencimentos. 

Sustentou que a residência médica constitui modalidade de 

ensino de pós-graduação, o que autorizaria a concessão de horário especial 

(art. 98 da Lei n. 8.112/90). Argumentou também que possui direito ao 

afastamento do cargo de médica com base no Decreto n. 29.290/2008. 

Por fim, requereu seja reconhecido o direito ao afastamento 

da servidora para a realização da residência médica, sem prejuízo da 

remuneração e sem que haja atribuição de faltas. Alternativamente, 

postulou pela concessão de horário especial de trabalho, em regime de 

compensação. 

Foram juntados os documentos de fls. 13/22. 

Foi determinada a emenda à inicial (fl. 24), o que foi atendido 

às fls. 26/27. 
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O pedido de antecipação da tutela foi deferido em decisão de 

fls. 28/30. 

O réu foi citado e ofertou contestação às fls. 54/61. 

Em sua defesa sustentou ser impossível a compensação de 

horários em relação ao cargo de médica de família e comunidade. Disse que 

o pedido da autora acarretará prejuízo ao interesse e à saúde pública. Além 

disso, informou que a demandante, após a inscrição no curso de pós-

graduação, deixou de comparecer ao local de trabalho, abandonando suas 

funções. 

Ao final, colacionou precedente que entendeu aplicável ao 

caso e pugnou pela improcedência do pedido inicial. 

Foram juntados os documentos de fls. 62/71 e, 

posteriormente, os de fls. 74/104. 

A autora apresentou réplica de fls. 108/110. 

Não houve dilação probatória. Os autos vieram conclusos.” 

 

Acrescento que o MM Juiz a quo julgou procedente o pedido 

formulado na inicial, a fim de determinar que o Distrito Federal conceda à Autora 

horário especial de trabalho, sob o regime de compensação, em uma das 

unidades integrantes da rede de saúde, sem que lhe sejam atribuídas faltas e 

sem prejuízo da sua remuneração. Ainda, condenou o Réu a arcar com o 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 300,00 (trezentos reais). 

Às fls. 131/139, o Distrito Federal interpôs Embargos de 

Declaração, os quais foram rejeitados mediante decisão de fl. 141. 

Irresignado, o Distrito Federal interpõe Apelação às fls. 143/150. 

Sustenta o Apelante que a Autora/Apelada iniciou residência 

médica em abril de 2009 – e não em abril de 1999, conforme grafado na peça 

recursal – quando já ocupava o cargo de Médico da Família e Comunidade da 
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Secretaria de Saúde, mas, somente em 14 de junho de 2010, depois de mais de 

um ano de cumulação de carga horária, postulou judicialmente o seu afastamento 

das atribuições do cargo público que ocupa ou, subsidiariamente, a concessão de 

horário especial, fato este suficiente para a improcedência da sua pretensão. 

Invoca trecho da inicial no qual a Autora/Apelada reconhece a 

impossibilidade de cumprir a carga horária referente ao cargo público (40 horas 

semanais) e à residência médica (60 horas semanais). 

Diz que a compensação de carga horária não implica redução da 

jornada semanal de 40 (quarenta) horas a que está submetida e que o 

cumprimento de 100 horas por semana de trabalho e de residência médica é 

humanamente impossível, havendo evidente presunção de prejuízo ao serviço 

público, em virtude do fato de que a qualidade da realização de suas atribuições 

será inegavelmente comprometida. 

Defende que o interesse privado não pode se sobrepor ao 

interesse público e que não lhe era exigível outra conduta que não o desconto 

dos dias não trabalhados do contracheque da Autora/Apelada. 

Assevera a impossibilidade de compensação da carga horária 

nos fins de semana ou no período noturno, uma vez que o Programa Família 

Saudável não funciona em tais períodos e inexiste nos hospitais do Distrito 

Federal, haja vista que, como tem por escopo o atendimento direto ao paciente, 

mediante integração entre as equipes do programa referido e dos profissionais 

dos Centros de Saúde, funciona apenas nos Postos de Saúde. Por tal razão, 

contradiz a afirmação de que algumas atividades inerentes ao cargo de Médico 

da Família e Comunidade da Secretaria de Saúde não exigem cumprimento 

durante o dia. 

Requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que 

os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. 

Sem preparo, em razão de isenção legal. 
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A Autora apresentou contrarrazões às fls. 154/157, propugnando 

a manutenção da sentença. 

 

É  o  relatório. 

V O T O S 

 

O Senhor Desembargador ANGELO CANDUCCI PASSARELI - Relator 

 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do 

recurso. 

Pretende o Apelante, em síntese, a reforma da sentença, para 

que o pedido subsidiário formulado na inicial, cuja procedência foi reconhecida 

por meio do decisum atacado, seja julgado improcedente. 

Compulsando os autos, verifica-se que a irresignação recursal 

merece ser acolhida. 

A Autora/Apelada ocupa o cargo de Médico da Família e 

Comunidade e foi lotada no PSF-Arapoanga/Planaltina (fl. 68), onde cumpria uma 

jornada de trabalho semanal de 40 (quarenta) horas, das 08 às 12 horas e das 13 

às 17 horas, conforme o documento de fl. 93, referente ao registro de frequência 

do mês de abril de 2009, que não permite aferir, todavia, em quais dias da 

semana a servidora exercia suas atribuições. 

A Autora/Apelada foi aprovada no processo seletivo para a 

residência médica na especialidade de Psiquiatria no Hospital São Vicente de 

Paula, localizado em Taguatinga, como mostram os documentos juntados por 

cópia às fls. 15 e 17, sendo o horário de trabalho exercido de segunda a quinta-

feira, das 08 às 12 horas e das 13 às 18 horas, bem como às sextas-feiras das 

08 às 12 horas, das 13 às 18 horas e das 19 às 07 horas, e aos sábados das 08 

às 11 horas, com 1 (uma) folga semanal aos domingos (fl. 80). 
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Nesse contexto, pleiteou o afastamento do exercício das 

atribuições do cargo efetivo que ocupa, para a realização de curso de pós-

graduação ou, subsidiariamente, a concessão de horário especial para o 

exercício do cargo, sob regime de compensação, sem prejuízo da sua 

remuneração e sem que lhe fossem atribuídas faltas, pleito este que fora 

atendido pelo MM Juiz sentenciante. 

A Lei nº 8.112/90, outrora aplicável aos servidores do Distrito 

Federal por força da Lei Distrital nº 197/91, em seu art. 98, dispunha, na sua 

redação originária, o seguinte: 

 

“Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor 

estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar 

e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, será 

exigida a compensação de horário na repartição, respeitada a duração 

semanal do trabalho.” 

 

Nesse sentido, a Lei Complementar Distrital nº 840/2011, que 

dispõe sobre o regime jurídico dos servidores civis do Distrito Federal, das 

autarquias e das fundações, prevê a possibilidade de concessão de horário 

especial para servidor matriculado em curso de educação superior, desde que 

haja incompatibilidade de horários da unidade administrativa e da instituição de 

ensino, bem como ausência de prejuízo para o desempenho do cargo público, 

exigindo-se a compensação da carga horária, que deve ser cumprida 

integralmente. 

Confira-se a redação do art. 61 da Lei Complementar Distrital nº 

840/2011, in verbis: 
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“Art. 61. Pode ser concedido horário especial:  

I – ao servidor com deficiência, quando comprovada a 

necessidade por junta médica oficial; 

II – ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com 

deficiência; 

III – ao servidor matriculado em curso da educação básica e 

da educação superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o 

horário escolar e o da unidade administrativa, sem prejuízo do exercício do 

cargo; 

IV – na hipótese do art. 100, § 2º. 

§ 1º Para o servidor com deficiência, o horário especial 

consiste na redução de até vinte por cento da jornada de trabalho. 

§ 2º Nos casos dos incisos II a IV, é exigida do servidor a 

compensação de horário na unidade administrativa, de modo a cumprir 

integralmente o regime semanal de trabalho. 

§ 3º O servidor estudante tem de comprovar, mensalmente, a 

frequência escolar.” (grifei) 

 

É importante consignar, por oportuno, que o curso de pós-

graduação, em cuja modalidade a residência médica se encaixa (art. 1º da Lei nº 

6.932/81), está abrangido pelo conceito legal de ensino superior, no termos do 

art. 44, III, da LDB. 

Portanto, as normas em comento, de fato, asseguram ao servidor 

público estudante o exercício do cargo em horário diferenciado, sendo a 

orientação jurisprudencial no sentido de que inexiste discricionariedade para a 

Administração Pública conceder, ou não, tal horário, caso estejam presentes os 

requisitos legais. 



 
APELAÇÃO CÍVEL 2010 01 1 096624-2 APC 

Código de Verificação: 
W172.2013.TQ56.WET6.3LH3.WOHCW172.2013.TQ56.WET6.3LH3.WOHC 

GABINETE DO DESEMBARGADOR ANGELO CANDUCCI PASSARELI 9  
 

Ocorre que, além da incompatibilidade de horários, infere-se dos 

textos legais que, para que seja concedido o exercício do cargo em horário 

especial, deve ser possível a compensação de horário, bem como deve ser 

respeitada a jornada semanal de trabalho, evidentemente, a fim de se evitar 

prejuízos para a adequada prestação do serviço. 

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o tema, 

destacou os requisitos necessários para a concessão de horário especial ao 

servidor estudante, da seguinte forma, in verbis: 

 

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR 

ESTUDANTE. HORÁRIO ESPECIAL. REQUISITOS. DISCRICIONARIEDADE. 

AUSÊNCIA. 

De acordo com o disposto no art. 98 da Lei nº 8.112/90, o 

horário especial a que tem direito o servidor estudante condiciona-se aos 

seguintes requisitos: comprovação de incompatibilidade entre o horário 

escolar e o da repartição; ausência de prejuízo ao exercício do cargo; e 

compensação de horário no órgão em que o servidor tiver exercício, 

respeitada a duração semanal do trabalho. 

Atendidos esses requisitos, deve ser concedido o horário 

especial ao servidor estudante, porquanto o dispositivo legal não deixa 

margem à discricionariedade da administração, constituindo a concessão 

do benefício, nesse caso, ato vinculado. 

Recurso não conhecido.” 

(REsp 420.312/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 20/02/2003, DJ 24/03/2003, p. 266 - grifei) 

 

Nesse diapasão, repita-se, não basta a incompatibilidade entre 

os horários escolar e de trabalho, sendo necessária a presença dos demais 
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requisitos, consubstanciados na possibilidade de compensação de horário, 

respeitada a jornada semanal, bem como na ausência de prejuízo para o 

exercício do cargo público. 

No caso em tela, ao contrário do que quer fazer crer a 

Autora/Apelada, apenas o primeiro requisito – a incompatibilidade de horários 

entre a residência médica e o horário de trabalho no PSF-Arapoanga/Planaltina – 

foi preenchido. 

Com efeito, a carga horária da residência médica em que foi 

admitida a Autora/Apelada, do que se infere do documento de fl. 80, é de 60 

(sessenta) horas semanais, uma vez que, conforme exposto alhures, deve ser 

cumprida de segunda a quinta-feira, das 08 às 12 horas e das 13 às 18 horas, 

bem como às sextas-feiras das 08 às 12 horas, das 13 às 18 horas e das 19 às 

07 horas, e aos sábados das 08 às 11 horas, com 1 (uma) folga semanal aos 

domingos. 

Por outro lado, o Diretor de Gestão de Pessoal da Subsecretaria 

do Fator Humano em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito 

Federal noticiou, nos autos do Mandado de Segurança, Feito nº 

2010.01.1.089150-5 (fls. 53/57), cuja Apelação Cível coube-me relatar, que 

tratava de matéria idêntica à dos presentes autos, a carência de profissionais 

para atuarem no Programa de Saúde da Família, assim como informou que o 

funcionamento do programa mencionado ocorre de segunda a sexta em horário 

comercial. 

Calha transcrever, por oportuno, trecho dos esclarecimentos 

prestados pela autoridade referida no processo mencionado, diante da identidade 

da situação ali discutida com a ora tratada, in verbis: 

 

“O Impetrante inscreveu-se no Concurso Público regido pelo 

Edital Normativo nº 33/2007 – SES, de 17 de dezembro de 2007, que trata do 

Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de 
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Reservar para Cargo de Médico – Médico da Família e Comunidade e foi 

nomeado através dos Decretos de 09 de junho de 2009, publicado no DODF 

nº. 111 de 10/06/2009. 

De acordo com o citado Edital Normativo, ao qual o 

Impetrante se vinculou ao se inscrever, a jornada de trabalho do Médico da 

Família e Comunidade é de 40 (quarenta) horas semanais, senão vejamos:  

(...)  

 

Esta Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal 

contrata Médicos da especialidade Medicina da Família e Comunidade para 

compor as Equipes de Saúde da Família e, portanto, para trabalharem no 

Programa Saúde de Família. 

Trata-se de um Programa desenvolvido pelo Ministério da 

Saúde, no qual está prevista uma forma básica de assistência à saúde. 

(...) 

 

Ressaltamos mais uma vez que esta SES contratou o 

Impetrante para compor a Equipe do Programa Saúde da Família, pois 

carecia de profissional médico especialista em Medicina da Família e 

Comunidade para atender a população do Distrito Federal, ou seja, o 

Impetrante foi contratado com uma finalidade específica. 

Nesse sentido, alertamos para o fato de que o Programa 

Saúde da Família somente é desenvolvido de segunda a sexta em horário 

comercial, logo, caso concedamos horário especial para o Impetrante, ele 

não irá trabalhar no referido Programa, estando, portanto, caracterizado o 

desvio de função.” 

 



 
APELAÇÃO CÍVEL 2010 01 1 096624-2 APC 

Código de Verificação: 
W172.2013.TQ56.WET6.3LH3.WOHCW172.2013.TQ56.WET6.3LH3.WOHC 

GABINETE DO DESEMBARGADOR ANGELO CANDUCCI PASSARELI 12  
 

Assim, considerando-se que a Autora/Apelada foi nomeada 

especificamente para o cargo de Médico da Família e Comunidade, não prospera 

a tese de que a compensação de horários pode ser exercida em outra unidade de 

saúde, sob pena de prejuízo ao programa mencionado e desvio de função. 

Ora, se a Autora/Apelada foi nomeada para cargo específico, 

para o qual a Administração Pública estabelece horário também específico, tendo 

em vista as peculiaridades e finalidades que lhe são próprias, o exercício de 

cargo com atribuições diversas, importaria, evidentemente, desfio de função. 

Constata-se, portanto, a impossibilidade de compensação da 

jornada semanal de trabalho por parte da Autora/Apelada. 

Com essas considerações,  dou  provimento ao recurso, para, 

reformando a sentença, julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, 

tornando ineficaz a decisão que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional. 

Em consequência, inverto os encargos da sucumbência. 

 

É  como  voto. 

 

O Senhor Desembargador JOÃO EGMONT - Revisor 

 

Com o Relator. 

 

O Senhor Desembargador LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS - Vogal 

 

Com o Relator. 

 

 

D E C I S Ã O 
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CONHECER. DAR PROVIMENTO. UNÂNIME. 


