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P A R E C E R  01043/19 
 
 
 
 
 
 
 

I – DO RELATÓRIO 
 
 

Os presentes tratam de Inspeção Especial na Secretaria de Estado da Saúde, 
formalizada a partir da análise de denúncia formulada pelo Sr. Bráulio Cavalcanti 
Melo, no intuito de verificar a omissão de registro de servidores no SAGRES e o 
excesso de plantões no Hospital Regional de Itapororoca. 

 
Manifestação inaugural da Auditoria no Processo TC n° 05883/13, às fls. 

2/07, concluindo nos seguintes termos: 
 
 
Portanto, a Auditoria considera ilegal a acumulação dos cargos públicos de 
agente administrativo da Prefeitura Municipal de Capim/PB com o cargo 
comissionado de chefe no núcleo do setor de pessoal do Hospital Regional 
de Itapororoca/PB, por parte do Sr. Antônio Gustavo de Souza Júnior, 
conforme estabelece o art. 37, XVI, da Constituição Federal, devendo haver 
a sua notificação para apresentar defesa, assegurando-se-lhe direito à 
ampla defesa e ao contraditório. 
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Ademais, esta unidade técnica entende pela notificação das autoridades 
responsáveis pelos órgãos envolvidos (Prefeitura Municipal de Capim/PB e 
Secretaria do Estado da Saúde), no sentido de tomarem conhecimento da 
acumulação perpetrada pelo servidor denunciado e adotarem as medidas 
cabíveis.  
 
Também, deve haver a notificação do gestor da Secretaria de Estado da 
Saúde e do Diretor do Hospital Regional de Itapororoca/PB para 
apresentarem defesa sobre as omissões de servidores ao sistema SAGRES 
(item 2.2.1), sobre o excesso de plantões (item 2.2.2), irregularidades que 
podem ser apuradas nesses autos ou em outro procedimento ao critério do 
Conselheiro relator. 
 
 
Despacho do Relator determinando a formalização de processo, fls. 8/9, 

bem como a notificação dos seguintes interessados, fls. 10/23: 
 
1 – Walter Amorim de Araújo; 
2 – Ângela Maria Batista da Luz; 
3 - Carlos Sila de Andrade; 
4 – Jane Alves de Moura Guedes; 
5 – Wildberto Freire; 
6 – Waldson Dias de Sousa; 
7 – Severino Rodrigues de Figueiredo. 
 
Os Srs. Carlos Sila de Andrade, Walter Amorim de Araújo e Severino 

Rodrigues de Figueiredo tiveram pedido de prorrogação de prazo para defesa, fls. 
98/102, concedidos pelo Relator. 

 
Aportaram ao processo as defesas dos Srs. Walter Amorim de Araújo 

(Documento TC n° 29188/13), fls. 24/88, Jane Alves de Moura Guedes (Documento 
TC n° 29272/13), fls. 91/92, Ângela Maria Batista da Luz (Documento TC n° 
07000/14), fls. 107/130, e do Secretário de Estado da Saúde Waldson Dias se 
Souza (Documento TC n° 12140/14), fls. 133/136. O ex-Diretor do HR Itapororoca 
silenciou. 

 
Em sede de exame de defesa, fls. 140/144, a Auditoria concluiu conforme se 

transcreve: 
 
Diante do exposto, concluímos que foram justificadas as irregularidades 
apontadas pela Auditoria quanto à ausência de informação no SAGRES, 
bem como, quanto à comprovação da prestação dos serviços de plantões 
médicos pelo Sr. Walter Amorim de Araújo. Em relação aos demais 
servidores médicos: Ângela Maria Batista da Luz, Carlos Sila de Andrade, 
Wildberto Freire e Jane Alves de Moura Guedes, permanece não sanada a 
irregularidade, tendo em vista que os documentos anexados não justificaram 
a execução dos serviços prestados no período questionado por este órgão 
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técnico no último relatório, às fls. 02/07, em JUNHO/2013, já que as folhas 
de ponto se referem ao período compreendido entre agosto e novembro de 
2013.  
 
 
Vinda do caderno processual ao Ministério Público Especializado para 

análise e posicionamento acerca da situação processual firmada. 
 
 
 

II – DA ANÁLISE 
 
 

Infere-se da leitura do caderno processual a confirmação do excesso do 
número de plantões supostamente trabalhados por alguns médicos, em 
extrapolação ao limite legal que resguarda tanto a saúde do profissional prestador 
dos serviços quanto o bom atendimento aos pacientes. É o caso, a título ilustrativo, 
do médico Wildberto Freire que, no mês de junho/2013, teria trabalhado em 22 
plantões de 24h, perfazendo uma carga horária de trabalho no mês de 528 horas, ou 
seja, 17 horas e 63 minutos de trabalho durante 30 dias. 

 
É público e notório que a falta de médicos nos hospitais é reclamação 

frequente entre os usuários dos serviços de saúde pública, mas o excesso de 
plantões pelas mesmas pessoas pode e fatalmente virá a ameaçar a qualidade do 
atendimento e os bens tutelados pelo Direito à saúde e à integridade psicofísica. 

 
Importa salientar que, em relação à carga horária do plantonista médico, o 

CRM-PB já se posicionou por diversas vezes no mesmo sentido, em tema da 
Consulta n° 07/2017, feita pelo Hospital Universitário Lauro Wanderley, que solicitou 
informações sobre a flexibilidade da carga horária de plantões ininterruptos, 
respondida nos seguintes termos: 
 
 

EMENTA: A carga horária do plantonista médico é aquela prevista no Regimento 
Interno da instituição de saúde que geralmente varia entre 06 a 12 horas, devendo ser 
respeitado o contrato de trabalho. Por outro lado, a resolução do CRM de São Paulo 
de nº 90/2000 proíbe a prestação de plantões com cargo horária superior a 24 horas.   

 
 

A Constituição Federal prevê, no caso dos profissionais de saúde, a 
possibilidade de acumular até dois cargos públicos, desde que haja compatibilidade 
de horários. Entretanto, não fixou um limite máximo de horas permitido, deixando 
para a lei o fazer. 
 

Assim, inexistindo lei que trate expressamente desse limite em cada ente da 
Federação – até mesmo no caso da União (Lei 8.112/1990), cabe valer-nos do 
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assentado majoritariamente na jurisprudência pátria, não sem muito debate ou 
controvérsia. 

 
O STJ vem se posicionando no sentido de acolher o limite máximo de 60 

horas para a jornada semanal de trabalho de profissionais de saúde, inclusive para 
os casos de acumulação de cargos. 
 

Neste sentido a decisão no AgRg no AREsp nº 415.766-RJ, de relatoria do 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho: 
 
 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS 
PÚBLICOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. ART. 
37 DA CARTA MAGNA E ART. 118 DA LEI 8.112/90. EXEGESE JUDICIAL 
DAS LEIS ESCRITAS. FINALIDADE E ADEQUAÇÃO DO ESFORÇO 
INTERPRETATIVO. PREVALÊNCIA DOS ASPECTOS FACTUAIS 
RELATIVOS À PROTEÇÃO E À SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS E 
PACIENTES. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A RECENTE 
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. 
 
 
Na mesma linha, o AgRg no AREsp 728.249: 
 
 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS 
PÚBLICOS. ENFERMAGEM. CARGA HORÁRIA MÁXIMA SEMANAL. 
PARECER AGU GQ-145/1998. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 
(SESSENTA) HORAS.  
1. “A 1[ Seção do STJ, no julgamento do MAS 19.336/DF, julgado em 26/2/2014, 
DJe 14/10/2014, decidiu que o Parecer GQ-145/98 da AGU, que trata da limitação 
da carga horária semanal nas hipóteses de acumulação de cargos públicos, não 
esvazia a garantia a garantia prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal – “é 
vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI” -, 
isso porque a acumulação de cargos constitui exceção, devendo ser interpretada de 
forma restritiva, de forma a atender ao princípio constitucional da eficiência, na 
medida em que o profissional da área de saúde precisa estar em boas condições físicas 
e mentais para bem exercer as suas atribuições, o que certamente depende de 
adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da 
outra, o que é impossível em condições de sobrecarga de trabalho. Desse modo, revela-
se coerente o limite de 60 (sessenta) horas semanais, fato que certamente não decorre 
de coincidência, mas da preocupação em se otimizarem os serviços públicos, que 
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dependem de adequado descanso dos servidores públicos” (AgRg nos EDcl no AgRg 
no AREsp 508.091/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão 
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe13/52015)  
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 728.249/RJ, Rel. 
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 
23/09/2015). 
 
 
E mais: 
 
 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 
ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA 
INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 
ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. 
ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS PRIVATIVOS DE 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 
(SESSENTA HORAS). NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS 
AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE 
PROBABILIDADE DE ÊXITO E DE RISCO DE DANO IMEDIATO E DE 
DIFÍCIL REPARAÇÃO. 
1. Este Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que não há  
compatibilidade de horários quando servidor público, em acúmulo de 
cargos públicos, está submetido à jornada de trabalho superior ao limite de 
60 horas semanais impostos no Parecer GQ-145/98 da AGU e pelo Acórdão 
2.242/2007 do TCU (cf. MS 19.336/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 
Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 14/10/2014). 
[…] 
3. Não há direito subjetivo da servidora em exercer carga horária de 30 horas 
semanais em regime de plantão (art. 3º do Decreto nº 1.590/1995, com 
alterações do Decreto nº 4.836/2003): há mera permissão, ao alvedrio da 
Administração Pública Federal. A servidora está submetida a uma jornada de 
trabalho de 40 horas semanais (art. 
1º do Decreto nº 1.590/1995). 
4. Agravo interno não provido. 
(AgInt no MS 22.862/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 21/06/2017) 
 
 
A questão não chega a ser enfrentada pelo Supremo especificamente 

porque diz respeito ao exame de legislação infraconstitucional. O que alguns 
julgados pesquisados entremostram é a discussão acerca da não inviabilização de 
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vinculação a cargo público quando já se exerce função ou cargo na mesma área de 
saúde ou no magistério com limitação de 44 ou 40 horas semanais ou até mesmo 60 
horas. Na visão do STF, a existência de norma infraconstitucional que estipula 
limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à 
acumulação previsto no artigo 37, XVI, c, da Constituição Federal, desde que haja 
compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a ser acumulados. (Veja-se, 
a propósito, o RE 1206357/CE, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski).  

 
Por sua vez, o TCU, após posicionamentos conflitantes, entendeu, por meio 

do Acórdão 1338/2011 - Plenário, Acórdão 2368/2012 – 2ª Câmara e Acórdão 
1606/2012 - 1ª Câmara, que a interpretação acerca da possibilidade ou não de 
imposição do limite de 60 horas no serviço público será feita caso a caso. 

 
Pois muito bem, o que se verifica, no caso do médico Wildberto Freire, é que 

apenas se considerando os horários de plantão, a carga horária semanal ultrapassa 
mais do que o dobro das 60 horas permitidas, sopesando também que, segundo a 
documentação acostada, durante todo o mês, esse profissional da Medicina teria 
laborado 528 horas, o que resulta em 132 horas por semana. Além disso, a duração 
máxima do plantão, em caso de dobra, não pode ultrapassar 24 horas. Portanto, 
legalmente impossível e desarrazoado sob o aspecto da eficiência, da segurança e 
da dignidade dar vários plantões seguidos de 24h. 

 
Em relação aos demais médicos, Ângela Maria Batista da Luz, Carlos Silas 

de Andrade e Jane Alves de Moura Guedes, o Órgão de Instrução observou que, no 
mês de junho/2013, tais médicos deram plantões seguidos de 24h, perfazendo uma 
carga horária trabalhada initerruptamente de 48h. 

 
O acúmulo de horas trabalhadas é incompatível com os limites físicos e 

mentais do ser humano, uma vez que é inegável que o desempenho do profissional 
e a eficiência na prestação dos serviços estariam seriamente comprometidos, o que 
não se pode admitir, especialmente em se tratando de profissionais de saúde. 
 

Caberia ao gestor do Hospital Geral de Itapororoca, Sr. Severino Rodrigues 
de Figueiredo, bem como ao Secretário de Estado da Saúde, Sr. Waldson Dias de 
Souza, zelar por todos os princípios norteadores da Administração Pública, 
sobretudo o princípio da eficiência. 

  
A respeito desta norma-princípio, preleciona José dos Santos Carvalho 

Filho:1 
 
A EC nº 19/1998, que guindou ao plano constitucional as regras relativas ao projeto 
de reforma do Estado, acrescentou, ao caput do art. 37, outro princípio: o da eficiência 
(denominado de "qualidade do serviço prestado" no projeto da Emenda).  
 

                                                 
1 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2014. 
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Com a inclusão, pretendeu o Governo conferir direitos aos usuários dos diversos 
serviços prestados pela Administração ou por seus delegados e estabelecer obrigações 
efetivas aos prestadores. Não é difícil perceber que a inserção desse princípio revela o 
descontentamento da sociedade diante de sua antiga impotência para lutar contra a 
deficiente prestação de tantos serviços públicos, que incontáveis prejuízos já causou 
aos usuários.  
[...]  
O núcleo do princípio é a procura de produtividade e economicidade e, o que é mais 
importante, a exigência de reduzir os desperdícios de dinheiro público, o que impõe a 
execução dos serviços públicos com presteza, perfeição e rendimento funcional.2 Há 
vários aspectos a serem considerados dentro do princípio, como a produtividade e 
economicidade, qualidade, celeridade e presteza e desburocratização e flexibilização, 
como acentua estudioso sobre o assunto.3 
[...]  
Deve o Estado prestar seus serviços com a maior eficiência possível. Conexo com o 
princípio da continuidade, a eficiência reclama que o Poder Público se atualize com os 
novos processos tecnológicos, de modo que a execução seja mais proveitosa com 
menor dispêndio.  
[...]  
É tanta a necessidade de que a Administração atue com eficiência, curvando-se aos 
modernos processos tecnológicos e de otimização de suas funções, que a EC nº 
19/1998 incluiu no art. 37 da CF o princípio da eficiência entre os postulados 
principiológicos que devem guiar os objetivos administrativos, como já tivemos a 
oportunidade de consignar. (grifos inexistentes no original) 
 

 
A constatação de tais excessos pode indicar a necessidade de realização de 

concurso público para preenchimento das vagas necessárias ao reequilíbrio do 
sistema, além de ensejar a aplicação de sanção pecuniária prevista no art. 56, II da 
LOTC/PB aos então gestores do Hospital Regional de Itapororoca e da Secretaria de 
Estado da Saúde. 

 
Last but not least, é preciso que se sublinhe o fato de a instrução do caderno 

processual ter deixado completamente à margem a acumulação de cargos pelo Sr. 
Antônio Gustavo de Souza Júnior, o qual sequer foi notificado para apresentar 
defesa. A fim de não tumultuar a marcha processual já bastante adiantada, sugere-
se o envio deste item em particular da presente Inspeção Especial de Pessoal ao 
Processo de Acompanhamento de Gestão do Município de Capim, a fim de se 
levantar a permanência ou não de vínculo com aquele ente e o Estado da Paraíba 
no Hospital Regional de Itapororoca. Se não mais persistir a acumulação, seja a 
questão arquivada por perda superveniente do objeto. 

 

                                                 
2 MARINELA, Fernanda. Direito administrativo. Salvador: Jus Podivm, 2005, p. 41. 
3 RODRIGUES, Eduardo Azeredo. O princípio da eficiência à luz da teoria dos princípios. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2012, p. 91-99. 
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III – DA CONCLUSÃO 
 
 
Em face de todo exposto, esta representante ministerial pugna pela: 
 

1. IRREGULARIDADE da omissão de registro no SAGRES e do 
pagamento de plantões em excesso a médicos do Hospital Regional de 
Itapororoca nos meses e exercício pinçados pela Auditoria desta Corte, em 
decorrência de denúncia encetada pelo Sr. Bráulio Cavalcanti Melo versando 
sobre acumulação de cargos por terceiro; 

 
2. APLICAÇÃO DE MULTA ao gestor à época do Hospital Geral 

de Itapororoca, Sr. Severino Rodrigues de Figueiredo, bem como ao então 
Secretário de Estado da Saúde, Sr. Waldson Dias de Souza, com fulcro no 
art. 56, II da LOTC/PB; 

 
3. RECOMENDAÇÃO ao atual Diretor do Hospital Geral de 

Itapororoca, no sentido de concepção de um melhor planejamento da 
escala dos médicos, com estrito respeito à eficiência, à segurança, à 
integridade física e mental e à dignidade na prestação de serviços de saúde 
oferecida à população daquele Município; 

 
4. RECOMENDAÇÃO ao atual Secretário de Estado da Saúde no 

sentido de não repetir as falhas aqui verificadas e cumprir fidedignamente 
os ditames da Carta Magna e das normas infraconstitucionais aplicáveis à 
espécie, além de verificar a necessidade de realização de concurso público 
para preenchimento das vagas necessárias ao reequilíbrio do sistema e 

 
5. APURAÇÃO em outros autos processuais da questão relativa à 

acumulação indevida de cargos pelo Sr. Antônio Gustavo de Souza 
Júnior. 

 
 

João Pessoa(PB), 8 de agosto de 2019. 
 
 
 
 

SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ 
Procuradora do Ministério Público de Contas do Estado da Paraíba 
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