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PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA No. 02/2017 

CONSIDERANDO que a Procuradoria do Município é instituição de natureza 
permanente, essencial à administração da Justiça e à Admi~istração Pública 
Municipal, oficiando obrigatoriamente, no controle internb da legalidade 
dos atos do Poder Executivo, . responsável, direta ou inqiretamente, pela 
advocacia do Município e pela assessoria e consultoria j4rídica do Poder 
Executivo, órgão com autonomia funcional e administrativa, lórgão central de 
supervisão e chefia dos serviços jurídicos da administração direta e indireta no 
âmbito do Poder Executivo ou a este vinculado, sendo orient~da pelo disposto 
no artigo 37 da Constituição Federal e da indisponibilidade do iinteresse público. 

CONSIDERANDO também que a Lei Orgânica do Município preconiza: 

Art. 66b - São funções institucionais da Procuradoria 
Municipal: 

VIl - requisitar dos departamentos, divisqes e autoridades 
municipais, informações, esclarecimentos, certidões e 
documentos de interesse do MUnicípio eida Procuradoria, 
bem como expedir recomendações !administrativas; 
(grifei) ' 

X -zelar pelo patrimônio e interesse público, tais como, 
meio ambiente, consumidor, valores artísticos, 
paisagísticos, históricos, culturais !e urbanísticos, 
propondo, para tanto, as medidas ~dministrativas e 
judiciais cabíveis; (grifei) : 
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CONSIDERANDO situações de ensejam incompatibilidade 1 de horário de 
servidores que acumulam licitamente cargos públicos. 

CONSIDERANDO que, em regra, a acumulação remunerada dEf cargos públicos 
é vedada pela Constituição, que em seu artigo 37, inciso XVI, alíneas "a", "b" e 
"c", admite três exceções. São estas a acumulação de dois cargos de professor, 
de um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou ain~a de dois cargos 
ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 

. . ' 

regulamentadas. 

CONSIDERANDO que, com relação aos que ocupam mandato eletivo, a 
Constituição, em seu artigo 38 e incisos, determina que. aqu~les que ocupam 
mandato federal, estadual ou distrital devem ficar afastados de seu cargo, 
emprego ou função. Que os vereadores poderão acumular a ~aga na Câmara 
com o cargo ou emprego público que ocupem, desde que haja I compatibilidade, 
caso contrário, aplica-se a mesma regra válida para os prefeito~. 

CONSIDERANDO que em todas as hipóteses do artigo 3~, inciso VXI da 
Constituição e no caso da acumulação por parte de vereadlor, deve haver, 
obrigatoriamente, compatibilidade de horários. , 

CONSIDERANDO que, dessa forma, a acumulação de cargos públicos fora das 
hipóteses admissíveis configuraria, em tese, conduta que atenta contra os 
princípios da Administração Pública e, consequentemente, enquadrada como 
ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 1 ~, caput, da Lei 
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). · 

CONSIDERANDO que existem determinados cargos possuem compatibilidade 
de horários, no entanto, não basta dar a possibilidade ao servidbr de cUmprir sua 
carga horária semanal em ambos os cargos, mas também que ~ssa acumulação 
não traga prejuízos para a Administração Pública, mais prec,samente no que 
toca à eficiência dos serviços públicos. ' 

Não é demais lembrar que a eficiência é um dos princípios pr~vistos no art. 37, 
caput, da Constituição Federal e é conceituada pelos doutrinaqores da seguinte 
forma: · 

"Assim, princípio da eficiência é o que impõe' à administração 
pública direta e indireta e a seus qgentes a persecução do bem 
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comum, por meio do exercício de suas compe~ências de forma 
imparcial, neutra, transparente, participativ~, eficaz, sem 
burocracia e sempre em busca da qualidade, rimando pela 
adoção dos critérios legais e morais necessá~ios para melhor 
utilização possível dos recursos públicos, de maneira a 
evitarem-se desperdícios e garantir-se mai~r rentabilidade 
social."1 

CONSIDERANDO que, no mesmo sentido, o Tribunal de Cpntas da União, 
através do Acórdão n° 2.133/05, se manifestou pela admissioilidade do limite 
máximo de 60 (sessenta) horas, ou seja, o servidor só poderá ,acumular cargos 
caso haja compatibilidade de horário e desde que a jornapa máxima não 
ultrapasse 60 (sessenta) horas semanais, ou seja, caso o servidor ultrapasse a 
mencionada jornada semanal, o princípio da eficiência estará violado. 

CONSIDERANDO que, com relação aos casos em que existá efetivo prejuízo 
para a Administração Pública, como no caso da incompatibili~ade de horários 
(que obviamente leva à conclusão de que os serviços não fo$m efetivamente 
prestados nos dois órgãos concomitantemente), não resta dúvida quanto à 
aplicação da LIA. É o que se verifica nos seguintes julgados: ' 

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
ACUMULAÇÃO INDEVIDA i DE 
CARGOS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. DANO 
AO ERÁRIO. OCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO 
DEVIDO. PRETENSÃO DE REEXAMI± DE PROVAS. 

' I , 

SUMULA 7/ST J. . 

1. A Corte de origem, com amparo nq>s elementos de 
convicção dos autos, assentou que, · nb caso, não há 
compatibilidade de horários para o exerpício dos cargos 
. públicos que acumulava, e que houve o djano ao erário. 

2. Assim, insuscetível de revisão, nestéfl via recursal, o 
referido entendimento, por demandar inc~rsão no contexto 
fático-probatório dos autos, defeso em tecurso especial, 
nos termos da Súmula. 7 desta Corte de Jlustiça. 

1 MORAES, Alexandre de. Reforma Administrativa: Emenda Constitucional no 1~/98. 3. ed., São Paulo 
: Atlas, 1999, p. 30. · 
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Agravo regimental improvido. 2 

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
MÉDICO. ACUMULAÇÃO DE • CARGOS. 
INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. 

I - A acumulação lícita de cargos exige que se atenda ao 
requisito da compatibilidade de horários, a teor do art. 119 
da Lei 8.112/90. 

11 - As sanções do art. 12, da Lei 8.429/92 não são 
necessariamente cumulativas, cabendo qO magistrado a 
sua dosimetria. 

111 - Não é devida a devolução dos valor~s percebidos a 
título de salários quando verificado que o trabalho foi 
efetivamente prestado, ainda que as no11[1eações tenham 
sido irregulares, visto que seria o mesjmo que admitir 
enriquecimento sem causa da União. · 

IV- Apelação provida em parte. Sentença jreformada. 3 

CONSIDERANDO que, existindo a má-fé · do servid~r que ocupa 
simultaneamente dois cargos públicos em que há incompatibili~ade de horários 
é nitidamente perceptível, uma vez que haverá necessariamente prejuízo para 
uma das entidades paraquem o servidor presta serviços. Não s~ trata, portanto, 
de mera irregularidade. Assim, não há como deixar de se aplic~r, ainda que em 
parte (dependendo da situação concreta), as sanções previstas! na LIA. 

Percebe-se, portanto, que, constatada a ilegalidade na acumullação de cargos, 
· o servidor detém o direito de escolha no prazo legal, surtindo os mesmos efeitos 

do pedido de exoneração em relação ao cargo rejeitado pello servidor, não 
sofrendo ele, ainda, qualquer penalidade em razão dessa cond~ta. 

CONSIDERANDO que, por outro lado, caso o servidor insista!em permanecer 
com os cargos inacumuláveis, estará configurado o dolo, quie é o elemento 
subjetivo do tipo previsto na Lei de Improbidade Administrativa. Além disso, 
provada a má-fé, aplicar-se-á a pena de demissão, destituiçãoiou cassação de 

2 AgRg no AREsp 327.992/SP, Rei. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 
27/08/2013, DJe 06/09/2013. · 

3 AC 2003.41.00.005421-8/RO, Rei. Desembargador Federal Cândido Ribeilro. Terceira Turma. 
TRF1.Publicado em 21 de setembro de 2007. 
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aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empr~gos ou funções 
públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em qu~ os órgãos ou 
entidades de vinculação serão comunicados. · 

A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições legais, expede 
a presente 

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Aos Secretários Municipais e Diretores de Departamentos e de Escolas do 
Município de Chopinzinho, em cumprimento às disposições legais mencionadas, 
e em vista das circunstâncias ora apuradas, para que adot~m as seguintes 
medidas: · 

a) Providências, de modo a não permitir mais que servido~es se ausentem 
da unidade administrativa em horário regular de expeÇiiente, a fim de 
desempenhar atribuições alheias as suas funções, em decorrência de 
cumulação com outro cargo; 

b) Providências, de modo a não permitir mais a realização de horários 
diferenciados ou escalas de trabalho, (p. ex. aos sáb~dos, domingos, 
feriados ou fora do horário regular de expediente) a fim de criar, em 
prejuízo à eficiência. administrativa, . possibilidade de eventual 
compatibilidade de horários no que tange a cumulação cpm outro cargo. 

Assevera-se que o não cymprimento da presente, fará com quE!l sejam tomadas 
a providências jurídicas pertinentes. · 

Chopinzinho/PR, 20 de junho de 2017 . 

.....__ I . 
~~~o V(õ/va~ 

Thiago Voracoski ~ntos · · 

Procurador Municipal 


