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Servidor público que tem jornada semanal de 72 horas de 
trabalho compromete sua saúde e a qualidade do serviço 
oferecido. Com esse raciocínio, a 1ª Turma do Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região negou a duas funcionárias públicas do 
setor de saúde o direito de acumular cargos. A decisão foi dada 
em recurso de agravo de instrumento interposto pela Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares contra medida liminar em 
ação cautelar que autorizou as servidoras a assinarem contrato 
de trabalho com a agravante sem nenhum impedimento quanto 
ao acúmulo de cargos. A empresa alega que, se for permitida 

a acumulação, a jornada de trabalho semanal das servidoras será excessiva e que não há compatibilidade de 
horários entre os cargos que pretendem ocupar e o emprego público. Ao analisar o caso, o tribunal observa que 
é permitida a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde (artigo 37, XVI da 
Constituição Federal), desde que com profissões regulamentadas e compatibilidade de horários. Leia Mais

Servidor com jornada de 72 horas 
semanais compromete saúde e 
serviço, diz TRF-3

Um terço da comissão do 
impeachment responde a 
acusações criminais no Supremo 
Tribunal Federal

Dos 61 deputados escolhidos em votação tensa 
no plenário da Câmara, ao menos 20 respondem 
a inquéritos (investigações preliminares) ou 
ações penais (processos que podem resultar 
em condenação) no Supremo. Crimes de 
responsabilidade – como os atribuídos à presidente 
Dilma, no pedido de impeachment a ser analisado –, 
corrupção, lavagem de dinheiro, crimes eleitorais e 
contra a Lei de Licitações são algumas das suspeitas 
que se repetem contra esses parlamentares. Leia Mais
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