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CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INOMINADA.

SERVIDOR PÚBLICO.  CUMULAÇÃO DE CARGOS

PÚBLICOS. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.

TÉCNICO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de

cargos públicos, exceto, dentre outros, quando houver

compatibilidade de horários, "a de um cargo de professor com

outro de técnico ou científico" (CF, art. 37, XVI, "b").

2. Os cargos públicos de professor da Fundação Educacional

do Distrito Federal, e o de técnico judiciário do STJ - Superior

Tribunal de Justiça, ainda que com compatibilidade de horários,

não pode se enquadrar dentro da exceção prevista no art. 37,

inciso XVI, alínea "b", da CF, em razão de que, esse último -

Técnico Judiciário -, não se enquadra na definição proposta

pela Lei Maior.

3. Recurso conhecido e não provido.

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 2ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, MARIO-ZAM BELMIRO -

Relator, LEILA  ARLANCH - Revisora, GISLENE PINHEIRO - 1º Vogal, sob a

presidência do Senhor Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO,  em proferir a

seguinte decisão: NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do

julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 28 de Janeiro de 2015.

Documento Assinado Eletronicamente

MARIO-ZAM BELMIRO

Relator
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 Eis o fundamento sentencial:

 

 “(...) A solução da lide está em se esclarecer qual a natureza

do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Atribuição:

Segurança, do Superior Tribunal de Justiça. Por óbvio que as

atividades de segurança de Tribunal não configuram atividade

técnica ou científica para fins de acumulação de cargo. A

questão poderia suscitar maiores debates se o autor ocupasse

perante o STJ função de confiança ou cargo comissionado de

assessoria jurídica privativa de bacharel em direito, exigindo-se

primordialmente conhecimentos de nível superior, ou mesmo

uma certidão do órgão atestando o exercício de atividades que

exijam conhecimento técnico. Portanto, é inviável considerar

que a atividade de segurança se enquadra nas permissivas

constitucionais para acumulação lícita de cargo público (...)”.

 

  

 Entende o apelante, alicerçado nos fundamentos trazidos desde a

peça de ingresso, que a acumulação dos cargos de professor da FEDF, e o de

técnico judiciário – área administrativa – segurança, perante o MPU, é

absolutamente compatível, pois, “a acumulação de cargos pelo apelante está

devidamente enquadrada nos casos permitidos na Constituição Federal” (fl. 197).

 Não há comprovante de pagamento de preparo, em razão de

concessão da gratuidade de justiça (fl. 165 verso).

 O Distrito Federal não apresentou contrarrazões (fl. 181).

 Distribuídos aleatoriamente com prevenção de órgão, vieram-me os

autos conclusos (fls. 183/184).

 É o relatório.

R E L A T Ó R I O

 O presente recurso (fls. 169/177) busca afligir sentença

(fls.164/166), proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito da Terceira Vara da

Fazenda Pública, nos autos da Ação Inominada nº 2013 01 1 144632 5, proposta

por JAIR PINHEIRO NOGUEIRA, em face do DISTRITO FEDERAL.
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A r. sentença vergastada não merece qualquer reforma, pois aplicou,

sem qualquer pecha, o direito à espécie.

A Constituição Federal, no art. 37, XVI, veda a acumulação

remunerada de cargos públicos, fazendo, também, a previsão de exceções, dentre

elas a do inciso XVI, alínea b, a qual permite um cargo de professor e outro técnico

ou cientifico, desde que os horários sejam compatíveis.

De outra banda, a Lei Complementar 840/2011, (Regime Jurídico

dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal), como que exercitando o princípio

da simetria, em seu art. 46, II, reproduz o permissivo constitucional acima referido.

É verdade que não há, na legislação de regência, ou em outros

preceptivos, a definição do que seria um cargo técnico, de modo que, referida tarefa,

ficou sob a responsabilidade da doutrina e da jurisprudência, que pacificou o

entendimento segundo o qual técnico é o cargo no qual se mostre indispensável e

predominante a aplicação de conhecimentos científicos específicos.

No caso em discussão, o autor exerce o magistério público junto à

FEDF - Fundação Educacional do Distrito, e o de técnico judiciário - área

administrativa - segurança -, perante o STJ - Superior Tribunal de Justiça, nos turnos

matutino e noturno, respectivamente.

Portanto, não havendo incompatibilidade de horários, estaria

atendido um dos requisitos para a acumulação lícita de cargos públicos. Contudo,

não se pode enquadrar a função de técnico judiciário, nos parâmetros da exceção

prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea b, da Carta Republicana de 1988.

Ora, o cargo de técnico judiciário, área administrativa, de

conformidade com Lei nº 11.416/06, artigo 4º, inciso II, compreende:

 

"II -Carreira de Técnico Judiciário: execução de tarefas de

suporte técnico e administrativo".

 

 

Logo, não há se falar de caráter técnico e/ou científico, afora a sua

V O T O S

O Senhor Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO - Relator

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Fls. _____

Apelação 20130111446325APC

Código de Verificação :2015ACO8HZYPFKOASWDCUM0TMG3

GABINETE DO DESEMBARGADOR MARIO-ZAM BELMIRO 4



nomenclatura, do cargo sob questão - técnico judiciário - área administrativa.

Nessa linha de entendimento, o STJ - Superior Tribunal de Justiça

assenta que, não se incluem na definição de técnico ou científico os cargos cuja

atuação se limita a atividades meramente burocráticas, e permeadas por

conhecimentos restritos às regras de administração pública. Leia-se:

 

"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR

PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. ACUMULAÇÃO DE

CARGOS. FISCAL DE CONCESSÕES COM PROFESSOR DE

FUNDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO

CARÁTER TÉCNICO/CIENTÍFICO. VEDAÇÃO DO ART. 37,

XVI, DA CF.

1. As atribuições do cargo de Fiscal de Concessões e

Permissões do Distrito Federal ("autuar veículos e motoristas

em situação irregular; realizar vistorias; participar de operações

especiais de controle de segurança de trânsito e preparar

relatórios de ocorrências"), não exigem discernimentos

técnicos, científicos ou artísticos, mas tão-somente 

conhecimentos burocráticos regulamentados pela própria

Administração, sem qualquer outra complexidade.

Inteligência do Decreto nº 35.966/54 c/c Resolução nº 13/90.

2. Desta forma, no caso concreto, fica afastada a

possibilidade de cumulação do cargo de Professor da

Fundação Educacional do Distrito Federal com o de Fiscal

de Concessões e Permissões do quadro de pessoal,

também do Distrito Federal, já que este último não tem

natureza técnica ou científica capaz de excepcionar a

cumulação constitucional, nos moldes do que dispõe o art.

37, inciso XVI, "b", da Constituição Federal, apesar da

compatibilidade de horários entre os dois cargos.

3.- Precedente (RMS nº 7.006/DF).

4.- Recurso conhecido, porém, desprovido". (RMS 7.216/DF,

Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quinta Turma, julgado em

26/09/2000, DJ 13/11/2000, p. 149).
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"RMS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGOS.

ACUMULAÇÃO. MAGISTÉRIO E ESCREVENTE DE

COMARCA. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 37, XVI, "B" DA

CF/88 E NA LEI ESTADUAL 5.573/92, ART. 3º, III.

1. A Carta Política de 1988 em seu artigo 37, XVI, "b"

estatui a possibilidade de acumulação de um cargo de

professor com outro, técnico ou científico. O primeiro

requer familiaridade com a metodologia empregada no

exercício do mister, a fim de demonstrar conhecimento

específico em uma área artística ou do saber. O segundo

requer aprofundamento dos conhecimentos científicos de

forma sistematizada, a fim de enriquecer o conhecimento

humano.

2.No caso in exame, a Lei 5.573/92, em seu art. 3º, III,

descreveu as funções de escrevente de comarca, impondo ao

seu ocupante a mera aprovação em segundo grau, para

desempenhar atividade de cunho burocrático e de natureza

repetitiva, contrastando, assim, com o disposto no art. 37, XVI,

"b" da CF/88.

3. Recurso conhecido e desprovido". (RMS 7.570/PB, Rel.

Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 04/11/1999, DJ

22/11/1999, p. 163).

 

 

Nessa mesma toada, o entendimento deste egrégio TJDFT -

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Verifique-se:

 

" P R O C E S S U A L  C I V I L .  A Ç Ã O  D E C L A R A T Ó R I A .

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CUMULAÇÃO

DE CARGOS PÚBLICOS PROFESSOR E TÉCNICO

JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA

ALEGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A antecipação dos efeitos da tutela, para ser deferida, deve

observar os requisitos previstos no art. 273 do CPC: existência
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de prova inequívoca que convença da verossimilhança do

alegado, e fundado receio de dano irreparável ou de difícil

reparação.

2. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, a

Constituição Federal, ao permitir a cumulação de cargo

técnico com o de professor (art. 37, XVI, "b"),tratou de

atividades cujo desempenho exija conhecimentos

científicos, específicos ou artísticos, e apenas quando

houver compatibilidade de horários.

3. Na hipótese dos autos, e para fins de análise da medida

antecipatória, não há subsídios suficientes que permitam a

eficaz análise do contexto fático sobre o qual repousa a

questão submetida ao Poder Judiciário, tendo em vista que a

autora recorrente não logrou comprovar a natureza técnica

de seu cargo, em sentido oposto à pacífica jurisprudência

firmada em casos análogos, o que impossibilita a avaliação

da procedência das alegações apresentadas e, via de

conseqüência, a relevância da argumentação desenvolvida.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido". (Acórdão

n. 386175, 20090020115025AGI, Relator: Humberto Adjuto

Ulhôa, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2009,

Publicado no DJE: 05/11/2009. Pág.: 108).

 

"MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE.

ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO

TJDFT. PROFESSOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE

EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL.

1. O artigo 37, inciso XVI, alínea "b", da Constituição Federal,

só admite a cumulação remunerada de cargos públicos quando

se tratar de um de professor com outro técnico ou científico.

2.Não sendo o Cargo de Técnico Judiciário do Tribunal de

Justiça do Distrito Federal e Territórios, considerado

técnico, não pode ser cumulado com o de Professor da

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

3. Recurso conhecido e não provido. Unânime". (Acórdão

n.175237, 20010110517744APC, Relator: Haydevalda

Sampaio, Revisor: Vera Andrighi, 5ª Turma Cível, Data de
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Julgamento: 26/05/2003, Publicado no DJU SECAO 3:

13/08/2003. Pág: 49).

 

 

Portanto, à míngua de previsão legal, corroborada pelo

entendimento remansoso da jurisprudência e da doutrina, reconhece-se a

impossibilidade de manutenção da acumulação de cargos pleiteada pelo recorrente.

Por tais fundamentos, nego provimento ao presente recurso para

manter a integridade da r. sentença objurgada.

 

É o meu voto.

 

 

A Senhora Desembargadora LEILA  ARLANCH - Revisora

Com o relator

A Senhora Desembargadora GISLENE PINHEIRO - Vogal

Com o relator

 D E C I S Ã O

NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME
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