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PROCESSO  Nº 24450/2018-e 
 

PARECER  Nº 0681/2020 - G3P 

EMENTA: Admissão de Pessoal. Processo eletrônico. SIRAC. SES/DF. Exame de 
admissões no cargo de Enfermeiro, especialidade Enfermeiro. Concurso regulado pelo 
Edital nº 12/2005, publicado no DODF de 21.06.2005. Conhecimento, legalidade de 
diversas admissões e diligência relativa a duas admissões. Cumprimento parcial. Nova 
Diligência. Cumprimento. Instrução sugere o conhecimento, legalidade das admissões 
remanescentes e arquivamento dos autos. Parecer convergente do MPC/DF. 

 

 

      Retorna o presente feito que versa sobre o exame da legalidade de admissões 
no cargo de Enfermeiro, especialidade Enfermeiro, decorrentes do concurso público regulado 
pelo Edital nº 12/2005, publicado no DODF de 21.06.2005, que foi objeto de 
acompanhamento no Processo nº 16.426/2005. 

2.  Em análise pretérita, mediante a Decisão nº 3.921/2019 (Peça 28), o Tribunal 
determinou nova diligência alusiva a duas admissões remanescentes, em virtude das 
acumulações de cargos detectadas. Eis o teor da referida deliberação: 

O Tribunal (...) decidiu: I - tomar conhecimento (...); II - determinar à Secretaria de 

Estado de Saúde do Distrito Federal que, no prazo (...): a) notifique os servidores a 

seguir listados, admitidos no cargo de Enfermeiro, especialidade Enfermeiro, em 

decorrência do Edital n.º 12/2005, publicado no DODF de 21.6.2005, para que 

apresentem as escalas de trabalho cumpridas nos dois cargos acumulados, para 

aferição da necessária compatibilidade de horários e do pleno gozo do repouso 

semanal remunerado, à luz dos artigos 46 da Lei Complementar n.º 840/2011 e 7º, 

inciso XV, da CF/1988, sob pena de o TCDF considerar ilegais as suas admissões, 

tendo em conta que não foram encaminhadas as escalas de trabalho no Ofício acima 

referido: i) Jean Pierre da Silva, acumula o cargo de Enfermeiro no Fundo Municipal 

de Saúde de Goiás, Prefeitura Municipal de Anápolis, desde 17.5.2004; ii) Maria 

Aparecida de Morais Lira, acumula o cargo de Auxiliar de Enfermagem na Fundação 

Universidade de Brasília, desde 5.3.2004; b) no mesmo prazo acima referido, 

encaminhe ao Tribunal as informações supramencionadas, indicando as eventuais 

providências adotadas, tendo em conta os referidos dispositivos legais; III - autorizar 

o retorno dos autos (...). 

3.     A Unidade Técnica destacou que a diligência foi devidamente atendida. Teceu 
as seguintes considerações a respeito:  

4. Conforme se observa, o atendimento das determinações se deu por meio do 
Ofício nº 1624/2020 - SES/GAB e anexos (peça 36), complementado pelo Ofício nº 
2581/2020 - SES/GAB e anexos (peça 40), que passamos a analisar. 

5. No que refere a Jean Pierre da Silva, o servidor apresentou escalas de trabalho 
dos cargos acumulados relativas aos meses de outubro de 2019 a janeiro de 2020 
(Enfermeiro da SES/DF e Enfermeiro do Município de Anápolis/GO), onde se observa 
que o mesmo labora 64 (sessenta e quatro) horas semanais, sendo possível aferir que 
foram respeitados a compatibilidade de horários e o repouso semanal remunerado, 
embora tenhamos verificado nesse período de quatro meses uma ocorrência de falta de B 
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intervalo para deslocamento entre os postos de trabalho do servidor (fls. 22/29 e 33/36 
da peça 36). Nesse sentido, consideramos que o evento destacado, por se tratar de 
ocorrência isolada, não configura incompatibilidade de horárias e, portanto, não altera 
nosso entendimento para a sugestão de legalidade da admissão. 

6. Registre-se ainda que foram observadas jornadas de trabalho do citado servidor 
em regime de plantão de até 18h consecutivas, laboradas na SES/DF. Releva destacar, 
contudo, que essas jornadas estão de acordo com a Lei nº 6137/2018 (que admite 18h 
de trabalho consecutivas, desde que haja intervalo de 6h para a próxima jornada), a 
qual, a par de ter sua constitucionalidade questionada no âmbito do TJDFT (ADI nº 
2018.00.2.008736-3), bem como deste TCDF (Processo nº 18310/2018), continua em 
pleno vigor, tendo em vista que a referida ação direta foi julgada improcedente, com 
decisão já transitada em julgado (22/07/2019), e, por conseguinte, as representações 
objeto do mencionado processo TCDF também o foram, a teor da Decisão nº 
3110/2019 

7. Em relação a Maria Aparecida de Morais Lira, foi apresentado ato da Fundação 
Universidade de Brasília, publicado no Diário Oficial da União, de 06.03.2020 (fl. 14 
da peça 40), em que consta sua demissão do cargo de Auxiliar de Enfermagem do 
HUB, o que sana eventuais irregularidades em relação à compatibilidade horária dos 
cargos até então acumulados.Assim, entende-se que se possa ter por legal a referida 
admissão. 

4.  Nesse sentido, a par das ponderações e conclusões anteriores, finalizando, 
sugeriu ao e. Tribunal: 

I - tomar conhecimento do Ofício nº 1624/2020 – SES/GAB e anexos (peça 36), 

complementado pelo Ofício nº 2581/2020 – SES/GAB e anexos (peça 40), 

encaminhados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF 
em atenção à Decisão nº 3921/2019, tendo por atendida a diligência; 

II - considerar legais, para fins de registro, em atendimento ao art. 78, inciso III, 

da Lei Orgânica do Distrito Federal, as admissões de Jean Pierre da Silva e 

Maria Aparecida de Morais Lira, no cargo de Enfermeiro, especialidade 

Enfermeiro, realizadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, 

decorrentes de aprovação no concurso público regulado pelo Edital nº 12/2005, 

publicado no DODF de 21.6.2005; 

III - autorizar o arquivamento dos autos. 

5.   Cabe ressaltar que, na visão Ministerial, na essência se mostram corretas as 
ponderações indicadas, mormente em face da constatação de que, no primeiro caso, houve o 
ajuste na carga horária do servidor (ressalvada a constatação pontual de um dia sem intervalo 
de deslocamento) e visto que se trata de cargo acumulável, na forma das exceções previstas 
no Texto Constitucional (art. 37, inciso XVI, alínea “c”, da CF), bem como que, no segundo 
caso, houve o desfazimento do outro vínculo acumulado, pela Administração. 

6.  Pelo exposto, opina este Parquet pelo acolhimento das sugestões ofertadas 
pela Unidade Técnica. 
    É o parecer. 

Brasília, 18 de agosto de 2020. 

Demóstenes Tres Albuquerque 
Procurador 
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