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DDEECCIISSÃÃOO  
   
 

Cuida-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela 
deduzido pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS PERITOS DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL, a fim de obter determinação para que “seja 
garantido aos filiados da ANMP, a possibilidade de acúmulo de dois cargos 
públicos, em conformidade com o disposto no artigo 37, inciso XVI, da 
Constituição Federal, e no artigo 118, § 2º, da Lei n. 8.112/90, adotando-se 
como requisito a compatibilidade de horários no exercício das funções, sem a 
limitação de horas prevista no Parecer AGU GQ-145/1998”. 

 
Narra a requerente que o Parecer AGU GQ-145/1998 

estabeleceu limite de 60 (sessenta) horas semanais, para fins de 
acumulação de cargos públicos, de modo que “diversos médicos vêm 
recebendo graves notificações do INSS, que impõe aos servidores a escolha 
de apenas um dos cargos que exerce, sob pena de, não efetuada a escolha, 
ser instaurado processo disciplinar, cuja pena é de demissão, por acúmulo 
ilegal de cargos”. 

 

Sustenta a inconstitucionalidade do referido parecer, uma 
vez que afrontaria a norma preceptiva, autoexecutável e de eficácia plena 
insculpida no artigo 37, inciso XVI, alínea c, da Constituição Federal. 

Assevera, ainda, que as peculiaridades da função médica torna 
desarrazoada a limitação imposta pela Administração. 

 
O INSS ofereceu contestação às fls. 55/76, em que, no 

mérito, defende a legalidade da referida limitação horária, arguindo, em 

apertada síntese, que “extrapolado o limite de 60 horas semanais, ainda 
que considere física e mentalmente apto o servidor, não se mostra razoável 
entenderem-se compatíveis horários cumpridos cumulativamente de forma a 
remanescer, diariamente, pouco mais de oito horas diárias para que restem 
atendidas as necessidades de locomoção, de higiene física e menta, de 
alimentação e de repouso dos servidores”. 

 

Assevera, ainda, que a medida visa a oferecer “uma 
interpretação razoável [...] à regra constitucional que veda a acumulação de 
cargos quando houver incompatibilidade de horários”. 
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É o breve relatório. DECIDO. 
 
A Constituição Federal estabeleceu, em seu artigo 37, 

inciso XVI, exceção à restrição de acumulação de cargos públicos, 
relativamente aos servidores que exercem cargos ou funções privativas de 
profissionais de saúde, desde que satisfeita a compatibilidade de horários. 

A Lei n. 8.112/90, em seu artigo 118, § 2º, reitera a mitigação 
constitucional à regra de proibição à acumulação de cargos.  

 
Ambos os dispositivos adotam a expressão genérica 

“compatibilidade horários”, sem dispor expressamente sobre a respectiva 

carga horária a ser cumprida pelo servidor. 
 

Tenho como relevantes todos os argumentos expostos pelo 
INSS, relativamente à necessidade de observância da razoabilidade na 
acumulação de cargos, de modo que se evitem situações em que o servidor 

esteja submetido a uma excessiva carga horária de trabalho, apta a 
prejudicar o correto e saudável desempenho de suas funções, ou esteja 

burlando a carga horária de suas funções. 
 
No entanto, a preocupação em adotar “uma interpretação 

razoável” aos dispositivos supracitados não autoriza a Administração a 
inovar no ordenamento jurídico, mediante ato administrativo sob a forma 

de parecer, criando obrigação não prevista em lei. Trata-se de evidente 
exorbitância ao poder regulamentar da Administração. 

 

Nesse sentido, “não pode um simples Parecer da AGU, ato 

administrativo, desprovido de força de lei, inovar, criando outras exigências 

não previstas na Lei ou na Constituição Federal” (TRF 1ª Região, AC, 

20045101002245-7, TRF 2ª Região, Rel. Juiz Reis Friede, Sétima Turma, 

DJ de 25/05/2007, p.295). 

 

Ademais, o aludido parecer, confeccionado sob as 

circunstâncias específicas de determinado caso concreto, não pode ser 

indistintamente aplicado a outras situações fáticas, sem um mínimo de 

análise de compatibilidade entre as peculiaridades dos referidos casos. É 

preciso delinear (e ponderar) as distinções entre um ato normativo e um 

parecer, como espécies de atos administrativos cujas naturezas jurídicas 

são evidentemente distintas. 

 

A jurisprudência dos Tribunais pátrios acolhe esse 

mesmo entendimento, na linha dos seguintes precedentes transcritos: 

 
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. TEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR DE 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. CUMULAÇÃO 

LEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. TÉCNICO EM 
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HEMOTERAPIA. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. 

GARANTIA CONSTITUCIONAL. [...] 

3. O impetrante é servidor público da Secretaria de Estado 

de Saúde do Distrito Federal, no cargo de Técnico em 

Hemoterapia, cumprindo a carga horária de 24 (vinte e 

quatro) horas semanais. O impetrante prestou concurso 

público do Hospital das Forças Armadas e foi aprovado para 

o cargo de Técnico em Hemoterapia, com jornada de 

trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos do 

Edital n. 1/2004 - HFA, datado de 16.09.2004. No entanto, 

afirma a União em seu recurso de apelação, que o Parecer 

GQ 145 da Advocacia Geral da União, de 30 de março de 

1998, e a orientação contida no Oficio-Circular nº 10, de 26 

de fevereiro de 2002, do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão limitam a carga horária de trabalho no 

âmbito federal no total de 60 (sessenta) horas semanais.  

4. Falta respaldo jurídico ao entendimento que considera 

ilícita a acumulação de cargos apenas por totalizarem uma 

jornada de trabalho superior a sessenta horas semanais. 

Ora, tanto a Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, como 

a Lei 8.112/90, em seu art. 118, § 2°, condicionam a 

acumulação à compatibilidade de horários, não fazendo 

qualquer referência à carga horária. Nestes termos, desde 

que comprovada a compatibilidade de horários, como de fato 

ocorreu no caso em analise, não há que se falar em 

limitação da jornada de trabalho, sendo que entendimento 

contrário implicaria, sem respaldo legal, criar outro requisito 

para cumulação de cargos. O Parecer GQ-145 da AGU, de 

30.08.98, não tem força normativa que possa preponderar 

sobre a garantia constitucional. Precedentes dos Tribunais 

Regionais Federais. 

5. Apelação e remessa oficial desprovidas.  

(TRF 1ª Região, AC 2005.34.00.004019-5/DF, Des. Fed. 

Antônio Sávio de Oliveira Chaves, Primeira Turma, e-DJF1 

25.11.2008). 

 

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE 

SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – LIMITAÇÃO 

DA CARGA HORÁRIA TOTAL – FUNDAMENTO – PARECER 

DA AGU – IMPOSSIBILIDADE – ART. 37, XVI, DA CF/88 E 

ART. 118, § 2º, DA LEI Nº 8.112/90 – EXEGESE. 

I – O ato impugnado admite a acumulação, determinando 

apenas – com base no Parecer AGU nº 145 – que  a carga 

horária de um dos cargos seja reduzida, a fim de que a 

jornada de trabalho total seja limitada a 60 (sessenta) horas. 

II – Dessume-se, portanto, que não está em discussão, na 

presente ação, se os  cargos são ou não acumuláveis, mas se 

é lícita a determinação de redução da carga horária. 

III – Tanto a Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, como 

a Lei nº 8.112/90, em seu art. 118, § 2º, condicionam a 

acumulação à compatibilidade de horários, não fazendo 

qualquer referência à carga horária. 

IV – Sendo assim, desde que comprovada a compatibilidade 

de horários, como, de fato, ocorreu no caso em análise, fls. 
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24 e 26, não há que se falar em limitação da jornada de 

trabalho. 

V – Remessa e apelação desprovidas.” 

(TRF 2ª Região, AMS 20065101001220-5, Rel. Des. Sérgio 

Schwaitzer, Sétima Turma, DJ 26.10.2006, p.207). 

 

Nesse sentido, verificada a verossimilhança das alegações 

da requerente, bem como o risco de dano irreparável, consistente na 

possibilidade de demissão de servidores que estejam acumulando cargos 

ou empregos públicos, em jornada superior a 60 (sessenta) horas, deve a 

antecipação de tutela ser deferida. 

 

Em face do exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA, para que seja garantida aos filiados da ANMP a 

possibilidade de acúmulo de dois cargos públicos, em conformidade com o 

artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, e com o artigo 118, § 2º, da 

Lei n. 8.112/90, adotando-se o requisito de compatibilidade de horários no 

exercício das funções, sem a limitação prevista no Parecer AGU GQ-

145/1998. 

 

Por evidente, fica garantido ao INSS a adoção de controles 

para garantir o cumprimento da jornada semanal de 40 horas prevista no 

art. 35 da Lei nº 11.907/2009, bem como o de exigir produtividade 

adequada, uma vez que aquele que optar por ter dois empregos e trabalhar 

60 horas não poderá ter produtividade menor a esse fundamento. 

 

Intime-se o INSS para o cumprimento da antecipação 

de tutela. 

 

Intime-se a parte autora, para que junte, no prazo de 

03 (três) dias, relação nominal de seus associados à data de 

ajuizamento da ação, acompanhada da indicação dos respectivos 

endereços, sob pena de extinção do feito (Lei n. 9.494/97, artigo 2º-

A). 

 

Publique-se. 

 

Brasília, 28 de outubro de 2009. 
 

 
PAULO RICARDO DE SOUZA CRUZ 

Juiz Federal Substituto em exercício 
na 4ª Vara Federal/DF 

 


