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APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E

ADMINISTRATIVO.  MANDADO DE SEGURANÇA.

A C U M U L A Ç Ã O  D E  C A R G O S  P R I V A T I V O S  D E

P R O F I S S I O N A I S  D E  S A Ú D E .  P O S S I B I L I D A D E .

COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. LIMITAÇÃO DE

JORNADA DE TRABALHO. ILEGALIDADE. DISTÂNCIA

ENTRE AS ATIVIDADES LABORAIS. IRRELEVÂNCIA.

P R I N C Í P I O  D A  E F I C I Ê N C I A .  V I O L A Ç Ã O  N Ã O

CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA

CONCEDIDA.

1.Observado o rol taxativo previsto no artigo 37, inciso XVI, da

Constituição Federal e, evidenciada a compatibilidade de

horários, não se pode ter por ilícita a acumulação de 2 (dois)

cargos privativos de profissionais de saúde apenas por

totalizarem uma jornada de trabalho superior a 60 (sessenta)

horas semanais, sob pena de se criar um novo requisito para a

acumulação de cargos públicos.

2.Não há como proibir tal acumulação considerando-se tão

somente a distância entre as localidades em que são exercidas

as atividades laborais, especialmente se ausentes provas do

comprometimento da saúde do servidor ou do princípio da

eficiência.

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
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3.Conquanto a Administração não possa inovar quanto aos

requisitos expressos na Constituição Federal para a

acumulação de cargos, nada impede que se promova a

aferição rigorosa do cumprimento dos deveres dos cargos

acumulados, mediante o controle da folha de ponto e da

qualidade dos serviços prestados à população.

4.Apelação conhecida e provida.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 1ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, SIMONE LUCINDO - Relatora,

NÍDIA CORRÊA LIMA - Revisora, MARIA IVATÔNIA - 1º Vogal, sob a presidência

da Senhora Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA,  em proferir a seguinte

decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME, de acordo com a ata do

julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 18 de Março de 2015.

Documento Assinado Eletronicamente

SIMONE LUCINDO

Relatora
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 Em suas razões recursais, sustenta a impetrante/apelante que os

dois cargos públicos de Auxiliar de Enfermagem por ela exercidos, na Prefeitura

Municipal de Cocos/BA e na Secretaria de Estado de Saúde do DF, seriam

plenamente acumuláveis, consoante previsão expressa do artigo 37, inciso XVI,

alínea “c”, da Constituição Federal. Argumenta que o requisito de compatibilidade de

horários estaria devidamente demonstrado nos autos, mormente se considerado que

não há choque entre uma jornada e outra. Salienta que a mera distância entre

ambas as localidades em que trabalha não configuraria fundamento apto a restringir

a acumulação dos cargos. Destaca jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no

sentido de não caber à Administração Pública limitar a jornada semanal em 60

(sessenta) horas sob o argumento de eficiência do serviço público. Requer, ao final,

a reforma da r. sentença proferida (fls. 121/128).

 Preparo regular às fls. 129/130.

 Contrarrazões às fls. 133/138, pugnando pelo conhecimento e não

provimento do recurso.

 Às fls. 144/145, o Ministério Público do Distrito Federal deixou de

ofertar parecer, por entender desnecessária qualquer intervenção ministerial.

 É o relatório.

R E L A T Ó R I O

 Trata-se de apelação cível interposta por IVANA GOUVEIA DA

COSTA contra a r. sentença proferida nos autos do mandado de segurança c/

pedido liminar impetrado contra ato supostamente praticado pelo DIRETOR DE

GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO

FEDERAL, em que o d. juiz sentenciante denegou a segurança pleiteada, ao

fundamento de que não há direito líquido e certo à acumulação de dois cargos

privativos de profissional de saúde quando não preenchido o requisito atinente à

compatibilidade de horários (fls. 100/103).
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Com efeito, observa-se dos autos que as únicas advogadas

subscritoras da apelação, Rafaela Fracari Guinsburg (OAB/DF 32.743) e Lívia

Rodrigues da Fonseca (OAB/DF 27.824), substabeleceram, sem reservas, os

poderes que lhes foram outorgados para o patrono Leonardo Farias de Chagas

(OAB/DF 24.885) (fl. 116).

No entanto, verifica-se não haver qualquer vício na representação

processual da apelante, uma vez que o referido substabelecimento foi protocolizado

em 09 de maio de 2014 (fls. 113/116), ou seja, 2 (dois) dias após a interposição da

apelação, efetuada em 07 de maio de 2014 (fls. 121/128).

De outro lado, ainda que se considere que o substabelecimento

efetivamente ocorreu em 06 de maio de 2014, data indicada no instrumento de fl.

116, nada obsta o conhecimento da apelação cível. Por aplicação analógica do

artigo 45 do Código de Processo Civil, o substabelecimento sem reservas equipara-

se à renúncia de mandato quando não há prova da comunicação de alteração do

patrocínio da causa ao cliente, de forma a vincular o antigo patrono ao processo nos

10 (dez) dias subsequentes.

Presentes, portanto, a regularidade da representação processual e

os demais pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação cível.

Consoante relatado, sustenta a apelante o cabimento da

acumulação de dois cargos públicos de Auxiliar de Enfermagem, conforme previsão

expressa do artigo 37, inciso XVI, alínea "c", da Constituição Federal. Argumenta

que o requisito de compatibilidade de horários estaria devidamente demonstrado nos

autos; que a mera distância entre ambas as localidades não constituiria fundamento

apto a restringir a acumulação de cargos; e que não caberia à Administração Pública

limitar a jornada semanal em 60 (sessenta) horas.

Assiste razão à apelante.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XVI, alínea"c",

autoriza a acumulação remunerada de dois cargos ou empregos privativos de

profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja

compatibilidade de horários e seja respeitado o teto constitucional. Confira-se:

V O T O S

A Senhora Desembargadora SIMONE LUCINDO - Relatora

De início, cumpre destacar que, conquanto a apelante não tenha se

manifestado sobre o despacho de fl. 147, que determinou a regularização da

representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, não há óbice

ao processamento da apelação.
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Art. 37. (...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos

públicos, exceto, 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;

(grifo nosso)

 

Na mesma linha, o artigo 46 da Lei Complementar n. 840/2011, que

disciplina o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das

autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece:

 

Art. 46. É proibida a acumulação remunerada de cargos

públicos, exceto, quando houver compatibilidade de

horários, para:

I - dois cargos de professor;

II - um cargo de professor com outro técnico ou científico;

III - dois cargos ou empregos privativos de profissionais de

saúde, com profissões regulamentadas. (grifo nosso)

 

Na hipótese dos autos ,  ver i f ica-se que, com base na

Decisão/TCDF n. 2.975/2008, que limita a jornada de trabalho em 60 (sessenta)

horas semanais para os servidores que acumulem cargos públicos, o Diretor de

Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde do DF notificou a apelante a

proceder o ajuste de sua carga horária e optar por um dos cargos que ocupa.

De fato, a apelante é servidora efetiva da Secretaria de Estado de

Saúde do Distrito Federal e da Prefeitura Municipal de Cocos/BA e, como tal,

acumula dois cargos de Auxiliar de Enfermagem, com cargas horárias de 24 (vinte e

quatro) e 40 (quarenta) horas semanais, respectivamente, consoante informações de

fls. 69 e 80.

Todavia, restou devidamente demonstrado nos autos que não há
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qualquer incompatibilidade de horários que impeça o exercício de ambos os cargos,

mesmo com a superação em 4 (quatro) horas do limite de 60 (sessenta) horas

semanais determinadas pela Administração (fl. 29).

Assim, observado o rol taxativo previsto no artigo 37, inciso XVI, da

Constituição Federal e, evidenciada a compatibilidade de horários, não se pode ter

por ilícita a acumulação de cargos apenas por totalizarem uma jornada de trabalho

superior às 60 (sessenta) horas semanais estabelecidas pelo TCDF, sob pena de se

criar um novo requisito para a acumulação de cargos públicos.

De igual modo, não há como proibir tal acumulação considerando-se

tão somente a distância entre as localidades em que a apelante exerce suas

atividades laborais (Distrito Federal e Município de Cocos/BA), especialmente se

considerada a ausência de provas de comprometimento da saúde da apelante ou de

violação ao princípio da eficiência em decorrência da acumulação de cargos

questionada.

Vale anotar que, embora a Administração Pública não possa inovar

quanto aos requisitos expressos na Constituição Federal para a acumulação de

cargos, nada impede que se promova a aferição rigorosa do cumprimento dos

deveres dos cargos acumulados, mediante o controle da folha de ponto e da

qualidade dos serviços prestados à população.

Confira-se, por oportuno, ampla jurisprudência desta egrégia Corte

de Justiça:

 

SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS.

PROFISSIONAL DA SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE

HORÁRIOS.   L IMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA.

IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 37, INCISO XVI,

ALÍNEA "C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. É lícita a acumulação de dois cargos ou empregos privativos

de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas,

desde que comprovada o requisito referente à compatibilidade

de horários, a teor do disposto na Constituição Federal em seu

artigo 37, inciso XVI, alínea "c" e § 2º, do artigo 118, da Lei nº

8.112/90.

2. Não há restrição quanto ao limite de horas trabalhadas

em cada cargo acumulado pelo profissional da área de

saúde, à míngua de amparo legal, uma vez que a
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Constituição Federal não faz qualquer menção à carga

horária máxima. 

3. Negou-se provimento à apelação e à remessa necessária.

(TJDFT, Acórdão n. 701295, 20120110514072APO, Relator:

LEILA ARLANCH, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma

Cível, Data de Julgamento: 07/08/2013, Publicado no DJE:

14/08/2013. Pág.: 76, grifo nosso);

 

A P E L A Ç Ã O  E M  M A N D A D O  D E  S E G U R A N Ç A .

ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFISSIONAIS DE

SAÚDE.  ARTIGO 37, XVI, C, DA CF/88. REQUISITO:

COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. LIMITAÇÃO DA

JORNADA DE TRABALHO A 60 (SESSENTA) HORAS

SEMANAIS. INEXISTÊNCIA.

A Constituição Federal admite a acumulação de cargos de

profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde

que haja compatibilidade de horários. Inteligência do artigo 37,

XVI, C, da CF/88.

O fato de a jornada semanal de trabalho superar 60 horas

semanais não implica incompatibilidade de horários ou

ofensa aos princípios norteadores da Administração

Pública.

(TJDFT, Acórdão n. 642009, 20120110310070APO, Relator:

CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES

JÚNIOR, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2012,

Publicado no DJE: 18/12/2012. Pág.: 127, grifo nosso);

 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL

E REMESSA DE OFÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA.

ACUMULAÇÃO L ÍC ITA  DE CARGOS PÚBL ICOS.

PROFISSIONAL DA SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE

HORÁRIOS. POSSIBILIDADE. LIMITE DE SESSENTA

H O R A S  S E M A N A I S .  A U S Ê N C I A  D E  R E S P A L D O

C O N S T I T U C I O N A L .

1. Alimitação na jornada de trabalho do profissional da

saúde que cumula licitamente dois cargos públicos não

encontra abrigo na Constituição Federal, desde que
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presente a compatibilidade de horários.

2. Não ofende o princípio constitucional da eficiência no serviço

público a simples alegação de comprometimento na

produtividade por excesso de trabalho.

3. Recurso voluntário e remessa de ofício desprovidos.

(TJDFT, Acórdão n. 670078, 20120110088769APO, Relator:

MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3ª

Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2013, Publicado no

DJE: 22/04/2013. Pág.: 326, grifo nosso);

 

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

C U M U L A Ç Ã O  D E  C A R G O S  P R I V A T I V O S  D E

PROFISSIONAIS DA SAÚDE. LIMITAÇÃO DA JORNADA DE

TRABALHO EM SESSENTA HORAS SEMANAIS .

IMPOSSIB IL IDADE.

I. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, alínea c, da Lei Maior,

a acumulação de cargos para os profissionais de saúde está

adstrita unicamente à compatibilidade de horários e à

regulamentação profissional.

II. Desveste-se de legitimidade constitucional o ato

administrativo que condiciona a cumulação de cargos à

determinado limite da jornada de trabalho do servidor

público.

III. Conquanto a Administração Pública não possa inovar

quanto aos requisitos para a cumulação de cargos, nada obsta

que promova a aferição do cumprimento dos deveres dos

cargos cumulados.

IV. O servidor públ ico que preenche os requis i tos

constitucionais e legais tem direito líquido e certo à cumulação

de cargos.

V. Remessa de ofício e apelação conhecidas e desprovidas.

(TJDFT, Acórdão n. 796621, 20130110294056APO, Relator:

JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Revisor: CRUZ MACEDO, 4ª

Turma Cível, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no

DJE: 16/06/2014. Pág.: 92, grifo nosso);

 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
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SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS.

A U X I L I A R  D E  E N F E R M A G E M  E  T É C N I C O  D E

ENFERMAGEM.  COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS.

LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA.

1 - A Constituição da República, no art. 37, XVI, "c", prevê

como exceção à regra da não acumulação de cargos públicos,

a possibilidade de o servidor exercer dois cargos ou empregos

privativos de profissionais da saúde, com profissões

regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários.

2 - Embora seja louvável a preocupação do Ente Distrital

com a preservação do estado de saúde dos servidores

públicos ocupantes de cargos da área de saúde, bem como

com a própria eficiência do serviço público, considerando

que a norma constitucional estabelece como requisito para

a  acumulação  l í c i ta  de  cargos  un icamente  a

compatibilidade de horários, não se mostra viável a

restrição do direito constitucional do servidor, impondo-

lhe uma limitação da carga horária a 60 (sessenta) horas

semanais.

Apelação Cível e Remessa Oficial desprovidas.

(TJDFT, Acórdão n. 676908, 20110110168374APO, Relator:

ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Revisor: JOÃO EGMONT,

5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no

DJE: 21/05/2013. Pág.: 136, grifo nosso);

 

ADMINISTRATIVO.  MANDADO DE SEGURANÇA.

E N F E R M E I R O  E  A U X I L I A R  D E  E N F E R M A G E M .

ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. CONSTITUIÇÃO

FEDERAL, ART. 37, XVI. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO.

JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR A 60 HORAS

SEMANAIS. POSSIBILIDADE.

I - O art.37, XVI, c, da Constituição Federal, com redação dada

pela EC nº 34/01, autoriza a cumulação remunerada de dois

cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com

profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de

horários e seja respeitado o teto constitucional.
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II - A Lei Fundamental não impõe limite de jornada de 60

(sessenta) horas semanais ao servidor que acumula

licitamente dois cargos públicos.

III - Negou-se provimento aos recursos e à remessa oficial.

(TJDFT, Acórdão n. 681495, 20120110053816APO, Relator:

JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6ª

Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2013, Publicado no

DJE: 11/06/2013. Pág.: 277, grifo nosso).

 

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE

PROVIMENTO para, reformando a r. sentença ora guerreada, conceder a

segurança, de modo a garantir à apelante a acumulação de dois cargos de Auxiliar

de Enfermagem, sem limitação de jornada de trabalho, nos termos do artigo 37,

inciso XVI, alínea "c", da Constituição Federal. Por consequência, inverto o ônus de

sucumbência para condenar o apelado ao ressarcimento das custas processuais

antecipadas pela apelante. Sem condenação ao pagamento de honorários de

sucumbência, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

 

 

A Senhora Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA - Revisora

Com o relator

A Senhora Desembargadora MARIA IVATÔNIA - Vogal

Com o relator

 D E C I S Ã O

CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME
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