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Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 31 DE JANEIRO DE 2009 (SÁBADO)

Superior de Dia MAJ BM ALMEIDA
Supervisor de Área CAP BM EDIVALDO
Coordenador de Operações ao CIOP CAP BM ADRIANA
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO 11° SGBM 
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM FABIO
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM NORAT

SERVIÇOS PARA O DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2009 (DOMINGO)
Superior de Dia A CARGO DO COP
Supervisor de Área CAP BM MARCOS REIS
Coordenador de Operações ao CIOP A CARGO DO COP
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO 11° SGBM 
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM NORAT

SERVIÇOS PARA O DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2009 (SEGUNDA-FEIRA)
Superior de Dia A CARGO DO COP
Supervisor de Área CAP BM ADAILTON
Coordenador de Operações ao CIOP A CARGO DO COP
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO 11° SGBM 
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM WYTTING

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

1 - ERRATA DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2009
ONDE LÊ-SE:
ELEMENTO DE DESPESA: 30 90 30 – Material de Consumo

LEIA-SE:
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 – Material de Consumo

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de defesa Civil e Cmte Geral do CBMPA
(Transc. do DOE n° 31348 de 29/01/2009)

2 – COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº 08/2009-COJ.
INTERESSADO: Aspirante BM ESDRAS PEREIRA LEMOS.
ORIGEM: Subcomando do CBMPA.
ASSUNTO: Acumulação de Cargos.
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ANEXO: Parte s.nº/2009 do ASP. BM ESDRAS PEREIRA LEMOS e anexos.

EMENTA:  ASPIRANTE  BOMBEIRO  MILITAR  FOI  APROVADO  EM 
CONCURSO  PÚBLICO  ESTADUAL  NA CONDIÇÃO  DE  PROFESSOR  LICENCIADO  EM 
MATEMÁTICA E PEDE ACUMULAÇÃO DE CARGOS. IMPOSSIBILIDADE.

I – DA CONSULTA
O Subcomandante do CBMPA encaminhou a esta Comissão de Justiça – 

COJ, a Parte s/nº, de 06 de janeiro de 2009, do Aspirante BM ESDRAS PEREIRA LEMOS, 
solicitando parecer jurídico desta Comissão de Justiça, objetivando subsidiar solução quanto ao 
pedido de acumulação de cargos públicos.

II - DOS FATOS 
O  Aspirante  BM  LEMOS foi  aprovado  no  concurso  público  (C-125)  na 

condição de professor (AD-4) licenciado em matemática pela SEDUC e está lecionando na 
escola onde foi lotado desde novembro de 2008.

III – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
A atual Constituição da República, no art.  37, XVI e XVII,  dispõe sobre a 

acumulação de cargos públicos e a sua extensão. Conclui-se do dispositivo constitucional que a 
regra é a  da não cumulatividade,  admitida apenas nas situações expressamente previstas. 
Senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  

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; 
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange 

autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e 
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público; 

É de se observar que na Carta atual, assim como nas anteriores, o legislador 
estabeleceu a vedação e logo a seguir enumerou as exceções, em  numerus clausus, não 
sendo  possível  uma  interpretação  ampliativa  do  dispositivo,  ou  seja,  só  é  possível  a 
acumulação dos cargos enumerados e nas condições ali estabelecidas.

Neste sentido, eis o entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello no 
Curso de direito administrativo, 18. ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 264/265:

Também para evitar abusos, veda-se a acumulação remunerada de cargos, 
funções  ou  empregos  tanto  na  Administração  direta  como  na  Administração  indireta  ou 
fundacional e reciprocamente entre elas, conforme dispõe os incisos XVI e XVII do art.  37, 
ressalvadas  certas  hipóteses  expressamente  arroladas,  desde que haja  compatibilidade de 
horários e respeito ao teto de remuneração. A saber: a de dois cargos de professor; a de um 
cargo de professor com outro técnico ou científico e a de dois cargos ou empregos privativos de 
profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

Assim,  no  direito  brasileiro,  a  permissão  para  acumulação  de  cargos  e 
proventos é estritamente destacada em rol taxativo, e tem como parâmetro a possibilidade de 
sua acumulação na atividade prevista somente nas hipóteses legais, ou seja, entre dois cargos 
de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, a de dois cargos ou 
empregos privativos de profissionais de saúde desde que sejam profissões regulamentadas. É 
relevante  esclarecer  que  constitui  princípio  básico  de  hermenêutica,  que  as  normas  que 
estabelecem exceções devem ser interpretadas restritivamente e não extensivamente.

Neste  sentido,  ensina  Alexandre  de  Morais  na  Constituição  do  Brasil 
interpretada, São Paulo: Atlas, 2002, p. 874:

Com  a  promulgação  da  EC  nº  34,  de  13  de  dezembro  de  2001,  a 
Constituição  Federal  passou  a  admitir,  desde  que  haja  compatibilidade  de  horários,  a 
cumulação remunerada de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com 
profissões regulamentadas.
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À primeira vista o mandamento constitucional não apresenta dificuldades à 
sua  interpretação,  uma vez que as  exceções  da norma  são  bastante  claras.  Como disse, 
apenas  à  primeira  vista,  pois  ao  se  aprofundar  no  tema  e,  principalmente,  ao  analisar  a 
possibilidade  dos  militares,  acumularem  cargos,  mormente  após  o  advento  das  Emendas 
Constitucionais nº 19/98 e 20/98, surge a polêmica.

As Forças Armadas e, assim também, as Polícias e Bombeiros Militares, têm 
oficiais  combatentes  e  não-combatentes  que  nem  por  isso  deixam  de  ser  militares.  Os 
combatentes  são  os  tradicionais  que  conhecemos  nas  suas  diversas  áreas,  e  os  não-
combatentes  são  os  que  constituem  o  corpo  de  saúde  e  especialistas  em  áreas 
complementares militares,  e não distingo,  com todo respeito,  um oficial  combatente de um 
oficial não-combatente, pois ambos se submetem à mesma legislação, isto é, aquela que tem 
por base a hierarquia e a disciplina. 

A Constituição da República não define o conceito de CARGO TÉCNICO OU 
CIENTÍFICO e também não há lei federal nesse sentido. Porém, O T.C.U. assim se posiciona:

"É considerado cargo técnico ou científico, para os fins previstos no art. 37, 
XVI, "b", da Constituição Federal, aquele que requeira a aplicação de conhecimentos científicos 
ou artísticos obtidos em nível superior de ensino, sendo excluídos dessa definição os cargos e 
empregos de nível  médio,  cujas atribuições se caracterizam como de natureza burocrática, 
repetitiva e de pouca ou nenhuma complexidade.

Há,  ainda,  um  derradeiro  argumento,  de  que  os  cargos  ocupados  pelos 
militares podem ser considerados como cargos técnicos ou científicos. Este argumento não 
apresenta respaldo. O militar é um especialista, treinado e preparado, antes de qualquer coisa, 
para a arte da guerra - respeitadas as diferentes atribuições legais dos bombeiros e policiais 
militares, e integrantes das forças armadas - para a defesa da pátria, dos poderes constituídos, 
da lei e da ordem e em atividades administrativas e de gestão, ou seja, atividades meio da 
própria Força. Ocorre, porém, que nem todo o trabalho especializado pode ser considerado 
técnico.  O  labor  para  ser  técnico  deve  possuir,  além  de  uma  especialização,  a  natureza 
científica ou artística, o que não se vislumbra na atividade militar.

A proibição de militar acumular dois cargos públicos remunerados não deve e 
não pode ser vista como uma regra casuística ou de exceção. Todo o regramento jurídico está 
em perfeita consonância com a própria natureza da profissão militar, dotada de especificidades 
e peculiaridades que exigem do militar devotamento exclusivo e disponibilidade total, sendo 
inconciliável  a  vida  na  caserna  com  outra  atividade  profissional,  mesmo  havendo 
compatibilidade de horário.

O próprio Estatuto da Polícia Militar,  aplicável  ao Corpo de Bombeiros do 
Pará, nos subsidia com seu texto legal, ao expor:

LEI Nº 5.251 DE 31 DE JULHO DE 1985.
Dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do 

Pará e dá outras providências.

SEÇÃO I - DA CONCEITUAÇÃO
ART.  33 -  Os deveres Policiais  Militares emanam de vínculos racionais e 

morais  que  ligam o Policial-Militar  a  sua Corporação  e  ao serviço  que  a  mesma presta  à 
comunidade, e compreendem:

I - A dedicação integral ao serviço Policial-Militar e a fidelidade à instituição 
a que pertencem, mesmo com o sacrifício da própria vida;

Desta forma, o Supremo Tribunal Federal esclarece a estrita obediência aos 
preceitos legais, ao não vislumbrar direito líquido e certo em situações que se enquadram na 
súmula 266, que dispõe:

SÚMULA STF Nº 266
Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.
Vejamos  o  brilhante  posicionamento  do  saudoso  Mestre  HELY  LOPES 

MEIRELLES, segundo o qual:
"A própria Constituição, entretanto, reconhecendo a conveniência de melhor 

aproveitamento da capacidade técnica e científica de determinados profissionais, abriu algumas 
exceções  à  regra  da  não  acumulação,  para  permiti-la  expressamente  quanto  à  cargo  da 
Magistratura e do Magistério (art. 95, parágrafo único, I), a dois cargos de Magistério (art. 37, 
XVI, 'a'), a de um destes com outro, técnico e científico (art. 37, XVI, 'b'), e a de dois cargos ou 
empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas (art. 37, XVI, 'c', 
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red.  EC 34/01),  contando que haja  compatibilidade de horários  (art.  37,  XVI)"  ("in"  "Direito 
Administrativo Brasileiro", Malheiros Editores, 30ª ed., 2005, p. 427).

Dispõe  o  art.  142,  §  3º  da  Constituição  da  República,  que  o  militar  em 
atividade que tomar posse em cargo civil, será transferido para a reserva:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares,  organizadas com base na 
hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se 
à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, 
da lei e da ordem.

§  3º  -  Os  membros  das  Forças  Armadas  são  denominados  militares, 
aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

II  -  o  militar  em  atividade  que  tomar  posse  em  cargo  ou  emprego 
público civil permanente será transferido para a reserva, nos termos da lei".

A restrição imposta no art. 142, § 3º, II, da Constituição da República deve 
ser  interpretada  conjuntamente  com  a  exceção  prevista  no  art.  37,  XVI,  c,  deste  mesmo 
diploma legal. 

Embora o art. 103, VIII da Lei nº 5.251/85 traga permissão para acúmulo de 
cargo de magistério com a carreira militar,  tal  dispositivo não foi recepcionado pela Magna 
Carta, que expressamente prevê a obrigatoriedade de transferência para a reserva militar que 
tomar posse em cargo ou emprego público civil, sem excepcionar o magistério. Vejamos:

LEI Nº 5.251, DE 31 DE JULHO DE 1985
(Anterior à Constituição Federal/1988)
Dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do 

Pará e dá outras providências.
Art. 103 - A transferência para a reserva remunerada, "ex offício",verificar-se-

á sempre que o Policial-Militar incidir em um dos seguintes casos:
VIII  -  Ser  empossado  em  cargo  público  permanente  estranho  a  sua 

carreira, cujas funções não sejam de magistério;
Segundo  se  depreende  do  dispositivo  acima  transcrito,  o  legislador 

constituinte  federal  foi  bastante  claro  ao estabelecer  que  a  posse  do  militar  em  cargo  ou 
emprego público efetivo gera a transferência deste para a reserva. Bem por isto, "data venia", 
não há cogitar da incidência na espécie das exceções previstas nas alíneas do art. 37, inc. XVI, 
uma vez que, embora este dispositivo esteja incluído no Capítulo que trata da Administração 
Pública em geral, prevalece no caso dos militares a regra específica do art. 142, § 3º, inc. II, a 
qual não estatui qualquer exceção à proibição de acumulação de cargos.

Mostra-se  como  uma  verdadeira  barreira,  praticamente  intransponível,  à 
acumulação remunerada de cargos públicos o inciso VIII do Art. 142, da Constituição Federal, 
que enumera os direitos aplicáveis aos militares, assim vazado:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares,  organizadas com base na 
hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se 
à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, 
da lei e da ordem.

VIII  -  aplica-se aos militares o  disposto no artigo 7º incisos  VIII,  XII, 
XVII, XVIII, XIX, XXV, e no artigo 37, incisos XI, XIII, XIV e XV;

A enumeração contida neste dispositivo não é meramente exemplificativa, é 
taxativa, ou seja, não pode o intérprete estender aos militares outros direitos previstos no Art. 
7º e Art. 37 da Magna Carta, além desses expressamente elencados. A simples leitura nos 
mostra que ao enumerar os direitos do Art. 37, aplicáveis aos militares, não consta o inciso XVI, 
exatamente aquele que trata da acumulação remunerada de cargos públicos. Não cabe aqui 
perquirir se essa omissão foi voluntária ou não. Mesmo a interpretação sistemática não oferece 
argumentos capazes de modificar o entendimento decorrente da interpretação literal.

IV - JURISPRUDÊNCIA
O Tribunal de Justiça do Estado do Pará já decidiu a respeito de tal hipótese 

de acumulação de cargo público, e possui precedentes no sentido de negar a possibilidade, 
com fulcro no posicionamento de que a Constituição Federal  não recepcionou o dispositivo 
discutido do Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Pará.

Nº DO ACÓRDÃO: 65426
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Nº DO PROCESSO: 200630011291
RAMO: CÍVEL
RECURSO/AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA
ÓRGÃO JULGADOR: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
COMARCA: BELÉM
PUBLICAÇÃO: Data: 01/01/2000 Cad.2 Pág.6
RELATOR: MARIA ANGÉLICA RIBEIRO LOPES SANTOS
Ementa: Mandado de segurança. Cumulação de cargos. Aspirante a oficial 

do corpo de bombeiros e magistério. Impossibilidade. Inaplicabilidade do art. 37, XVI da CF/88 
aos  militares.  Regramento  específico  previsto  na  carta  constitucional.  Legislação  Estadual 
permissiva da acumulação não recepcionada pela constituição. Ausência de violação a direito 
líquido e certo. Segurança denegada. I - O art. 37, XVI da CF/88, que prevê as exceções à 
impossibilidade de cumulação de cargos, não tem aplicação aos militares, sendo expressa a 
exclusão no art. 142, § 3º, VIII da norma constitucional; II -  Embora o art. 103, VIII da Lei nº 
5.251/85 traga permissão acúmulo de cargo de magistério com a carreira militar, tal dispositivo 
não  foi  recepcionado  pela  Magna  Carta,  que  expressamente  prevê  a  obrigatoriedade  de 
transferência para a reserva militar que tomar posse em cargo ou emprego público civil, sem 
excepcionar o magistério; III - Precedente deste Tribunal. IV - Ação mandamental denegada, 
por ausência de violação a direito líquido e certo. Decisão unânime.

Para ratificar a análise acima exposta, vejamos o que outra jurisprudência 
nos proporciona como precedentes para a situação em análise:

"A situação do militar tem tratamento especial em normas regenciais próprias 
da nossa Constituição. Nos termos do art. 142, inc. III e art. 42, § 1º, todos da CF, combinados 
com o art. 17 da Lei n.º 5.301/69, não é lícita a acumulação do cargo de Capitão-Oficial Dentista 
da  PMMG  com  a  função  de  professor  da  UNIMONTES." (TJMG,  MS  n.º 
1.0000.00.242346-5/000, 2º Grupo de Câmaras Cíveis, Rel. Des. Bady Curi, j. 06/03/2002, 
DJ 10/04/2002.)

V – CONCLUSÃO
Diante do exposto, este parecer é contrário ao pedido de acumulação de 

cargos e afirma, com base nos fundamentos aqui expendidos, que o militar da ativa não poderá 
exercer  outro  cargo  público  remunerado,  mesmo que  haja  compatibilidade  de  horário,  por 
expressa vedação constitucional. A Constituição Federal ao enumerar, de forma exaustiva, no 
inciso VIII, § 3º do art. 142 os direitos do art. 37 que se aplicam aos militares não mencionou o 
inciso XVI. Este dispositivo é o que disciplina a cumulatividade, o que demonstra, de forma 
clara,  que  o  legislador  subtraiu  aos  militares  a  possibilidade  do  exercício  de  dois  cargos 
públicos  remunerados.  Esta  atitude  do  legislador  parece  estar  em  sintonia  com  a  própria 
natureza da profissão militar, que é extremamente dotada de especificidades e peculiaridades 
que exigem do militar devotamento exclusivo e disponibilidade total, não havendo possibilidade 
de se conciliar a vida na caserna com outra atividade profissional. Pelo menos é isso que se 
pode depreender dos dispositivos constitucionais em análise.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 26 de janeiro de 2009.

PAULO SÉRGIO MARTINS COSTA – 2º TEN QOCBM 
Auxiliar da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
1 - Concordo com o parecer

CLÁUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM 
Presidente da COJ

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
I – Homologo o presente Parecer
II – Publique-se em BG. 

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt. Geral do CBMPA.
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4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
SEM ALTERAÇÃO

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de defesa Civil e Cmte Geral do CBMPA

Confere com o Original:

NAHUM FERNANDES DA SILVA – TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA, em exercício
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