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RESUMO: O presente artigo cinge-se à análise da norma constitucional que prevê a 
possibilidade de acúmulo de cargos na Administração Pública desde que haja entre eles 
compatibilidade de horários, sem, no entanto, fixar limite ou período máximo de horas 
exercidas pelos servidores que se enquadram em tal hipótese. Diante desse cenário de 
inexistência de regra constitucional que limite a duração do trabalho há diversos 
posicionamentos da doutrina, da Advocacia Geral da União, do Poder Executivo e da 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de 
Contas da União sobre a aplicação do princípio constitucional da supremacia do interesse 
público versus a aplicação dos direitos e garantias fundamentais do servidor público. No 
presente artigo, a matéria será analisada a partir dos conceitos sobre supremacia do interesse 
público defendido pelo jurista Daniel Wunder Hachem. 

 

INTRODUÇÃO 

A regra constitucional contida no art. 37, inciso XVI veta 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. Por seu turno, a regra contida no art. 
37, XVII da CF estende tal proibição também a empregos e funções públicas na administração 
pública, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas 
subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. 

O estudo da matéria justifica-se por tratar-se de assunto controvertido doutrinária e 
jurisprudencialmente, mormente porque os posicionamentos contemporâneos do Tribunal de 
Contas da União (TCU), a par de suas evoluções, da Advocacia Geral da União (AGU) e do 
Poder Executivo Federal parecem divergir do posicionamento majoritário e contemporâneo do 
Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).  

A divergência decorre justamente da extensão da interpretação do excerto 
“compatibilidade de horário” contida na norma constitucional, já que, de um lado, defende-se 
exclusivamente a não-simultaneidade de horários, baseada na interpretação restritiva do texto 



 

 

constitucional e na dogmática de direitos fundamentais, e, de outro, defende-se, além da 
impossibilidade de superposição de horários, também a uma duração do trabalho razoável que 
permita à pessoa viver a vida com dignidade em todas as suas dimensões, além da defesa do 
bom serviço da administração pública, que se incluiria dentre o suporte fático do princípio 
constitucional da supremacia do interesse público. 

No presente estudo, objetiva-se expor a matéria e analisá-la, partindo dos conceitos 
trabalhados pelo jurista Daniel Wunder Hachem sobre o princípio constitucional da 
supremacia do interesse público. Para tanto, na primeira parte, o ensaio conterá referência à 
problemática, explicando-a e apontando quais os principais argumentos e posicionamentos da 
AGU, do Poder Executivo Federal, do TCU, do STJ e do STF a respeito da matéria. 

Na segunda parte, a pesquisa abarcará os principais conceitos trabalhados e inferidos 
por Daniel Wunder Hachem sobre o princípio constitucional da supremacia do interesse 
público, porque a par do entendimento que se tenha sobre “compatibilidade de horários”, a 
análise do caso concreto demandará o entendimento sobre o suporte fático do referido 
princípio. 

 

1. DA ACUMULAÇÃO DE CARGOS E DURAÇÃO DO TRABALHO 

A regra constitucional que permite ao servidor público federal, estadual ou 
municipal e aos ocupantes de cargos, empregos ou funções em autarquias, fundações 
públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista acumularem dois cargos públicos 
desde que haja entre eles compatibilidade de horários, está expressa nos artigos 37, incisos 
XVI e XVII da Constituição Federal, conforme se infere da leitura das normas que seguem: 

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 da 
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 cientifico; 
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, sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público; 
(...)1 

A legislação infraconstitucional que dispõe sobre o estatuto do servidor público 
federal (Lei Federal n.º 8.112/1990) dispõe sobre a matéria da acumulação de cargos e 
duração do trabalho no seu art. 118, nos seguintes termos: 
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 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em <http://www. 
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art. 118. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação 
remunerada de cargos públicos. 

§ 1º - a proibição de acumular entende-se a cargos, empregos e funções em 
autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da 
União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios. 
§2º - a acumulação de cargos, ainda que lícita, foca condicionada à comprovação da 
compatibilidade de horários.2 

Da leitura da legislação constitucional e infraconstitucional supratranscritas, verifica-
se que a norma constitucional não dispõe sobre a duração máxima do trabalho nas hipóteses 
de acumulação legal, tampouco a regra constitucional regulamenta a acumulação de cargos, 
empregos ou funções públicas, estipulando uma duração do trabalho máxima semanal para 
aqueles que cumulem cargos públicos nas hipóteses legais excepcionais.  

O que existe é um raciocínio argumentativo-constitucional construído sobre a 
aplicabilidade de tais normas. 

O entendimento do TCU vem se consolidando desde 2005, por intermédio do 
acórdão n.º 2133/2005, no sentido de que a carga horária máxima permitida seria de 60 horas 
semanais. Entretanto, com a evolução do assunto, o TCU possui resenha de jurisprudência 
atual sobre a matéria, com indicativo de que a matéria será sumulada, com a seguinte 
redação: 

A verificação da compatibilidade de horários, para os cargos acumuláveis na 
atividade, deve ser aferida caso a caso, eis que a Constituição Federal não alude 
expressamente à duração máxima da jornada de trabalho. O TCU tem admitido como limite 
máximo a jornada de trabalho de 60 horas semanais. Acima disso, é necessário verificação não 
só da compatibilidade de horários como também de eventual prejuízo às atividades exercidas 
em cada um dos cargos.3 

Da leitura da resenha de jurisprudência do TCU é possível concluir que esta corte 
entende hodiernamente que nas hipóteses constitucionais de cumulação de cargos, empregos 
e funções públicas, esta será lícita quando o servidor trabalhar no máximo 60 horas/semanais. 
E, a contrário senso, prima facie será ilícita, quando o servidor trabalhar mais de 60 
horas/semanais, sendo ônus argumentativo do servidor e do órgão a que estiver vinculado 
comprovar a compatibilidade de horário e a ausência de prejuízo para a Administração Pública. 
Vê-se, portanto, que o próprio TCU não adota a proibição da duração do trabalho de 
60h/semanais como regra sem exceção e tampouco a aplica genericamente a todas as 
situações de acumulação de cargos. 

Essa regra do ônus argumentativo amadurecida pelo TCU sobre a (i)licitude da 
cumulação de cargos, empregos e funções públicas, está sendo paulatinamente aplicada pela 
corte nos casos concretos, o que se infere da leitura do julgado ocorrido em 03.04.2012, por 
intermédio do qual o TCU revisou seu posicionamento inicial para afastar a declaração de 
ilicitude de cumulação de cargos que havia feito tão somente pelo fato do servidor trabalhar 
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 BRASIL. Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da 

União, das autarquias e das fundações públicas federais. Disponível em: 
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mais de 60 horas/semanais, declarando a licitude da cumulação de cargos, mediante a 
comprovação de ausência de prejuízo concreto às funções exercidas (AC-1606-10/12-1). Nesse 
sentido, seguem excertos do julgado: 

 
[Acumulação de cargos com jornada total superior a 60 horas semanais. Ilegalidade. 
Nesta fase recursal, por meio do Pedido de reexame, houve a comprovação da 
ausência de prejuízo concreto às funções exercidas. Entendimento do Tribunal no 
sentido de que a compatibilidade de horários deve ser avaliada caso a caso. Recurso 
provido. Legalidade e registro do ato.] 
[RELATÓRIO] 
No âmbito da Secretaria de Recursos (Serur), o Auditor Federal instruiu os autos 
conforme a seguir reproduzido, com ajustes de forma que reputo pertinentes [...]: 
"[...] 
2. Ex positis, submetemos os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal 
que: 
a) conheça dos pedidos de reexame presentes nos anexos 2, 3 e 4 [...] para no 
mérito, conceder-lhe provimento, para alterar o Acórdão 4.329/2008-TCU-1ªC, no 
sentido de considerar legais os respectivos atos de admissão das recorrentes, 
determinando-lhes os consequentes registros [...]; 
[...] 
d) firme entendimento de que, como não há limite máximo de carga horária semanal 
fixado pela legislação, no caso de acumulação de cargos públicos, a compatibilidade 
de horários deve ser avaliada em cada caso concreto, utilizando-se, por analogia, os 
parâmetros de intervalos intra e interjornadas da CLT; 
[...]' 
[VOTO] 
2. [...] o inconformismo é por este Tribunal ter considerado irregular suas admissões 
na Universidade Federal do Pará (UFPA), por causa da indevida acumulação de 
cargos, tendo em vista o exercício individual de cargas horárias superiores a 60 horas 
semanais. 
[...] 
7. Examinados os fatos e argumentos postos, entendo adequado o encaminhamento 
proposto nos autos, com alguns ajustes, pelas razões que passo a expor. 
8. De fato, anterior jurisprudência desta Corte asseverava que a cumulação de cargos 
prevista na Constituição deveria observar o máximo de 60 horas semanais. [...] 
9. Apesar dessas decisões, recentemente relatei o Processo TC-025.320/2006-9, o 
qual originou o Acórdão nº 1.338/2011-Plenário, em que o Tribunal deliberou, à 
unanimidade, que a jornada máxima de 60 horas semanais não pode ser aplicada 
genericamente a todas as situações de acumulação de cargos [...] 
[...] 
14. Diante do exposto, entendo como possível a acumulação remunerada de cargos 
públicos, conforme prevista no art. 37, inciso XI, alínea "c" (situação em que se 
enquadram os recorrentes), ainda que ultrapassada a carga horária de 60 horas 
semanais, desde que demonstrada ausência de prejuízo concreto às respectivas 
funções exercidas, cumulativamente, estas analisadas caso a caso. 
15. Considerando tais premissas, observo que as servidoras [diversas recorrentes] 
demonstraram a possibilidade de exercerem seus cargos, com compatibilidade de 
horários e, com base nos elementos constantes dos autos, sem prejuízo de suas 



 

 

funções [...]. Assim, seus recursos podem ser providos. 
[...] 
22. [...] divirjo da proposta de se fixar o entendimento de que não haveria limite 
máximo de carga horária semanal, no caso de acumulação de cargos públicos, tendo 
em vista que a compatibilidade de horários deve ser avaliada caso a caso. 
23. Assim procedo por considerar que, se hoje não há limite previsto legalmente, 
poderá no futuro passar a existir. Ainda, conforme visto no item 8 deste Voto, 
recentemente havia posicionamentos bastante razoáveis quanto ao limite máximo 
de carga horária semanal. 
24. Portanto, reputo prudente considerar a jurisprudência acerca do tema como 
ainda em processo de solidificação, razão pela qual não vejo a necessidade de se 
firmar o entendimento sugerido pela Serur, também em respeito às eventuais 
opiniões de meus pares que pensem de modo contrário ao que ora adoto nos autos. 
[ACÓRDÃO] 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª 
Câmara, [...] diante das razões expostas pelo relator, em: 
9.1. conhecer dos pedidos de reexame apresentados por [diversas recorrentes] para, 
no mérito, dar-lhes provimento; 
9.2. em consequência ao disposto no subitem precedente, tornar insubsistentes os 
subitens 9.4.1 e 9.5 do o Acórdão nº 4.329/2008-TCU-1ª Câmara, e dar aos subitens 
9.1 e 9.2 da mencionada deliberação as seguintes redações: 
"9.1. considerar legais os atos de admissão [...], em favor [...] de [diversos 
interessados], ordenando-lhes os correspondentes registros; [...]; 

Observa-se, portanto, que a jurisprudência do TCU, a par de ter sido rígida no 
momento inicial de reflexão sobre a matéria, tendo dar a entender à sociedade que todas as 
hipóteses de cumulação de cargos, empregos e funções públicas que ultrapassem 60 
horas/semanais fossem ilícitas, está evoluindo para entender que também a situação dos 
servidores que laborem em jornada superior a esta pode ser lícita, a depender das condições 
fáticas do caso concreto. Ao assim agir, a jurisprudência do TCU aproxima-se da jurisprudência 
do STJ e do STF.  

Assim, insta registrar as razões e divergências da doutrina sobre a extensão do que 
seria “compatibilidade de horário”, havendo duas correntes de pensamento sobre a matéria. 
Há aqueles que entendem que a “compatibilidade de horário” refere-se exclusivamente a não-
simultaneidade de horários, baseada na interpretação restritiva do texto constitucional e na 
dogmática de direitos fundamentais. E há aqueles que entendem que a “compatibilidade de 
horário” refere-se, além da impossibilidade de superposição de horários, também a uma 
duração do trabalho razoável que permita à pessoa viver a vida com dignidade em todas as 
suas dimensões, permitindo-lhe descansos entre e intrajornada, baseada na interpretação 
sistemática do art. 37, XVI da CF c/c art. 39, §3º e art. 7º incisos XIII, XV e XXII da CF, e que isso 
seria importante também para o bom desempenho profissional do servidor da administração 
pública, o que também justificaria a delimitação de horários, com fundamento no princípio 
constitucional da supremacia do interesse público.  

O entendimento inicial do TCU sobre “compatibilidade de horário” foi no sentido 
amplo, tendo se manifestado expressamente sobre a matéria no Acórdão 2133/2005 – 1ª 



 

 

Câmara4. Entretanto, como supra mencionado, a jurisprudência daquela Corte de Contas 
parece estar evoluindo para um sentido menos restritivo dos direitos constitucionais 
concedidos aos servidores públicos. 

A AGU também adota o conceito amplo de “compatibilidade de horário”, o que fez 
expressamente no Parecer n.º GQ-145 da AGU5, vinculativo aos órgãos federais, ao declarar a 
preocupação com a preservação da higidez física e mental do servidor e o correlato 
desempenho profissional que poderia afetar a qualidade do serviço prestado. Deixou bem 
evidenciado também a preocupação com o “primado da coisa pública” ou supremacia do 
interesse público sobre o privado, senão vejamos: 

O princípio da proibição da acumulação de cargos e empregos, inclusive com ressalva 
destacada acima, tem por escopo o primado da coisa pública. As exceções 
estabelecidas não objetivam “privilegiar gratuitamente ou diferenciar pessoas de 
forma desarrazoada. Não é em seu proveito que se permitem casos de acumulação. 
Não é para que um servidor passe a ser mais poderoso ou mais afortunado” 
(Comentários à Constituição do Brasil, Celso Ribeiro Bastos, São Paulo: Saraiva, 1992, 
3º vol., tomo III, p. 123). 

De maneira consentânea com o interesse público e do próprio servidor, a 
compatibilidade horária deve ser considerada como condição limitativa do direito 
subjetivo constitucional de acumular e irrestrita sua noção exclusivamente à 
possibilidade do desempenho de dois cargos ou empregos com observância dos 
respectivos horários, no tocante unicamente ao início e término dos expedientes do 
pessoal em regime de acumulação, de modo a não se abstraírem dos intervalos de 
repouso, fundamentais ao regular exercício das atribuições e do desenvolvimento e à 
preservação da higidez física e mental do servidor. É opinião de Cretella Júnior que 
essa compatibilidade "deve ser natural, normal e nunca de maneira a favorecer os 
interesses de quem quer acumular, em prejuízo do bom funcionamento do serviço 
público. 

(...) 

este tem o fito de salvaguardar a integridade física e mental do empregado e a 
eficiência laborativa, intenção que, não foi desautorizada pelo constituinte na 
oportunidade que excepcionou a regra proibitiva da acumulação de cargos, até 
mesmo porque estendeu aos servidores públicos as normas trabalhistas sobre 

                                                           
4
 “(...) 6. Corroborando-o, ressalto que, embora a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT não seja diretamente 

aplicável a servidores públicos stricto sensu, ao menos demonstra a necessidade de se fixar máximo e mínimo, 
respectivamente, para os tempos diários de labor e de descanso - arts. 59 e 66 da CLT -, que, desrespeitados, 
geram, em última instância, comprometimento da eficiência do trabalho prestado. 7. Por analogia àquela Norma 
Trabalhista, destaco a coerência do limite de sessenta horas semanais que vem sendo imposto pela jurisprudência 
desta Corte, uma vez que, para cada dia útil, ele comporta onze horas consecutivas de descanso interjornada - art. 
66 da CLT -, dois turnos de seis horas - um para cada cargo, obedecendo ao mínimo imposto pelo art. 19 da Lei n. 
8.112/1990, com a redação dada pela Lei n. 8.270, de 17/12/1991 - e um intervalo de uma hora entre esses dois 
turnos destinada à alimentação e deslocamento, fato que certamente não decorre de coincidência, mas da 
preocupação em se otimizarem os serviços públicos, que dependem de adequado descanso tanto dos funcionários 
celetistas quanto dos estatutários. Disponível em: < 
http://contas.tcu.gov.br/portaltextual/MostraDocumento?qn=1&doc=1&dpp =20&p=0>. Acesso em 8 JAN.2013. 
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 Disponível em: <http://www.agu.gov.br/SISTEMAS/SITE/PaginasInternas/NormasInternas/Ato 

Detalhado.aspx?idAto=8324>. Acesso em 8 JAN.2013. 



 

 

repouso, contidas nos itens XIII e XV do art. 7º, a teor do art. 39 §2º, ambos da Carta 
Federal. 

(...) 

O Poder executivo, por seu turno, exarou orientação, por intermédio do Oficio-
Circular nº 10, de 26 de fevereiro de 2002, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão6 para que se observe a limitação do duração semanal do trabalho, com fundamento no 
parecer vinculativo da AGU supra referido. 

Por seu turno, o STJ e o STF possuem entendimento diverso do TCU inicial e da AGU 
sobre o que seria “compatibilidade de horário” entendendo que não cabe ao intérprete do 
direito fazer restrições a direitos constitucionais quando o legislador constituinte não o fez. 
Nesse sentido, insta transcrever ementa da jurisprudência do STF: 

 
Ementa: administrativo. Constitucional. Servidor público. Acumulação de cargos. 
Compatibilidade de horários reconhecida. Reexame do conjunto fático-probatório. 
Impossibilidade. Precedentes. Regularidade constitucional de acumulação. Poder 
regulamentar. Criação de nova regra. Impossibilidae. Agravo improvido. I - Para se 
chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o 
reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência 
da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – Impossibilidade de se criar regra não prevista 
no texto da Constituição Federal, a pretexto de regulamentar dispositivo 
constitucional. III - Agravo regimental improvido.(RE 565.917. Rel. Min. Ricardo 
Lewandoski. 1ª T. DJE 10.11.2010) 
Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Constitucional. Servidor 
público. Acumulação de cargos. Existência de norma infraconstitucional que limita a 
jornada semanal dos cargos a serem acumulados. Previsão que não pode ser oposta 
como impeditiva ao reconhecimento do direito à acumulação. Compatibilidade de 
horários reconhecida pela corte de origem. Reexame do conjunto fático-probatório. 
Impossibilidade. Agravo improvido. I - A existência de norma infraconstitucional que 
estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do 
direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, desde que haja 
compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados. II – 
Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido quanto à 
compatibilidade de horários entre os cargos a serem acumulados, necessário seria o 
reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência 
da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental improvido. (Ag.RE 633298. Rel. Min. 
Ricardo Lewandoski. 2ª T. DJE 14.02.2012) 
 

Para a alta corte do país, a (i)licitude ou não da acumulação de cargos públicos 
demanda a análise de cada caso concreto. Ou seja, o STF não admite prima facie nenhuma 
restrição à norma constitucional que se fundamente em termos quantitativos (60h/semanais). 

Nesse mesmo sentido da jurisprudencial do STF, transcreve-se interessante excerto 
de julgado do TRF-2ª Região sobre a matéria e que dispõe expressamente sobre a inexistência 
de lei que regulamenta a acumulação de cargos públicos; a necessidade da compatibilidade de 
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horários ser aferida em cada caso concreto e sobre a impossibilidade do julgado do TCU 
restringir direito constitucional. 

 (...) Por outro lado, no tocante ao requisito da compatibilidade de horários, vê-se 
que a norma constitucional não estabelece qualquer limitação quanto à carga horária 
a ser cumprida, vedando, na realidade, a superposição de horários. Precedentes do 
STF e STJ. Assim, o que se extrai é que a incompatibilidade de horários não é aferida 
pela carga horária e, sim, pelo exercício integral das funções inerentes a cada cargo, 
de modo que o exercício de um cargo não impeça o de outro.  

Nessa linha, um acórdão oriundo do Tribunal de Contas da União, esposando 
entendimento de que a carga máxima da jornada de trabalho não pode ultrapassar 
60 (sessenta) horas, no caso de acumulação de cargos, não tem o condão de 
restringir uma garantia assegurada pela Carta Magna. (...) (TRF2 - AMS 
2007.51.01.027344-3, 5ª Turma Especializada, Rel. Des. Federal Vera Lucia Lima, DJU 
06/04/2009)7 

Assim sendo, a despeito das controvérsias sobre a adoção do parâmetro objetivo, 
acima de 60 horas semanais, ou do parâmetro subjetivo de análise de cada caso concreto, para 
se declarar a ilicitude da acumulação de cargos públicos, sob o prisma da duração do trabalho, 
a análise da matéria em cada caso concreto perpassará necessariamente, além da defesa da 
vida e dignidade da saúde do servidor, o estudo sobre a eficiência dos serviços prestados pelo 
servidor que acumule cargos, o que, em última instância, implica em se defender ou não a 
supremacia do interesse público. 

 

2. A SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO, A PARTIR DO PENSAMENTO DE DANIEL WUNDER 
HACHEM 

Daniel Wunder Hachem defende a supremacia do interesse público como um 
princípio caracterizador do Direito Administrativo, que junto com o princípio da 
indisponibilidade dos interesses públicos, singulariza esse ramo jurídico e define as 
prerrogativas e sujeições típicas da Administração Pública.  

A defesa ou reafirmação da supremacia do interesse público sobre o privado justifica-
se, para o autor, para fazer frente às interpretações doutrinárias que buscaram desconstruir o 
princípio da supremacia do interesse público, quer sob o fundamento de que o princípio não 
detém um conteúdo jurídico próprio e de que seria impossível enquadrá-lo como princípio, 
quer sob o argumento da inutilidade prática do princípio ou quer pelo suposto risco do uso do 
princípio para legitimar práticas autoritárias; o que a seu ver, seria deturpado.  

Fato é que o próprio autor reconhece que o pensamento crítico e contrário ao 
reconhecimento ou à aplicabilidade da supremacia do interesse público sobre o privado 
“acabou por balançar, em alguma medida, as estruturas teóricas que delinearam a feição 
contemporânea do Direito Administrativo brasileiro, imputando a pecha de autoritária a uma 
concepção que, desde a sua origem, pretendia-se democrática.”8 
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Para o autor, o princípio constitucional da supremacia do interesse público possui 
fundamento implícito na Constituição Federal e vem sendo construído doutrinariamente desde 
o final da década de 60 do Século XX no ordenamento jurídico pátrio, de tal modo que seu 
correto manejo não se prestaria a legitimar práticas arbitrárias. Reconhece, entretanto, que 
faltam obras doutrinárias destinadas ao estudo específico do tema, para afirmar a existência 
normativa constitucional do princípio, para aprofundar o seu suporte fático e para refutar as 
críticas à sua aplicabilidade, o que justifica a revisitação e a dissertação sobre o assunto. 

Daniel Wunder Hachem valeu-se como ponto de partida para o seu estudo o 
conceito de supremacia do interesse público defendido por Celso Antônio Bandeira de Mello9, 
segundo o qual o princípio deteria um fundamento normativo implícito na Constituição 
Federal e uma estrutura jurídica que estabeleceria e preponderância do interesse público 
sobre o privado. Esse interesse público seria o interesse primário, assim entendido: 

(...) conjunto de interesses que os indivíduos possuem quando considerados como 
membros da sociedade, aí incluídos os direitos subjetivos individuais, porque 
tutelados pelo ordenamento jurídico, devendo prevalecer, portanto, sobre: (i) os 
interesses secundários da pessoa jurídica estatal, quando não coincidentes com o da 
coletividade; (ii) os interesses pessoais do agente público; (iii) os interesses 
exclusivamente privados dos indivíduos, singularmente considerados.10 

O interesse público ínsito ao princípio da supremacia do interesse público distinguir-
se-ia, portanto, da ideia de bem comum defendida por São Tomás de Aquino no período 
medieval e da ideia de interesse público defendida pelo ideário liberal-burguês dos séculos 
XVIII e XIX. Trata-se do conceito de interesse público concebido na vigência do modelo de 
Estado Social e Democrático de Direito, quando o Estado assume o dever de promover a 
igualdade material e a justiça social, assumindo uma postura ativa como Administração Pública 
e redefinindo a dogmática dos direitos fundamentais individuais. 

Dando continuidade aos contornos dados por Daniel Wunder Hachem sobre o 
princípio da supremacia do interesse público, sob as matizes teóricas de Celso Antônio 
Bandeira de Mello, o conteúdo caracterizar-se-ia pelos limites impostos pelas normas do 
ordenamento jurídico e produziria como consequências jurídicas a) a legitimação das regras 
que concedem uma posição privilegiada para a Administração Pública para satisfação dos 
interesses da coletividade e b) a autorização de imposição unilateral de alteração das relações 
jurídicas postas.  

Nesse cenário, o conteúdo do princípio da supremacia do interesse público 
demandaria a observância das condições de aplicação, devendo adstringir-se aos limites da 
legalidade; ser utilizado de acordo com a sua finalidade (dever-poder); deve ser 
necessariamente aplicado a um caso concreto, não podendo ser utilizado abstrata e 
arbitrariamente, sob pena de o ato ser anulável; deve ser interpretado em conjunto e 
consonância com o princípio da indisponibilidade dos interesses públicos que determina que a 
Administração deve sujeitar-se a deveres específicos. 

Daniel Wunder Hachem pontua que no Estado Democrático de Direito e durante o 
desenvolvimento do neoconstitucionalismo, exsurge a necessidade do princípio da supremacia 
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do interesse público sobre o privado encontrar um respaldo constitucional para justificar-se os 
privilégios legais concedidos à Administração Pública, sob pena dessas leis serem interpretadas 
como inconstitucionais.  

Diante dessa necessidade, o autor consigna que na Constituição Federal de 1988, o 
princípio deduz-se do disposto no artigo 3º, IV, que define a promoção do bem de todos como 
objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, o que impõe ao Estado o dever de 
realizar os interesses da coletividade, “afastando os obstáculos que determinados sujeitos 
privados possam opor ao atingimento desse fim”11. Cita também o disposto no art. 66, §1º que 
se refere ao poder de veto a projeto de lei que detém o presidente da República, por 
inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público, compreendendo que ao assim 
determina, o legislador constituinte alçou “esses dois valores a um patamar axiológico 
superior, dotando-os de uma importância tal que justifica a rejeição, ainda que não definitiva, 
da expressão da vontade popular representada pela maioria no Parlamento”12, reconhecendo 
a supremacia interesse público.  

Além desses dois dispositivos normativos, Daniel Wunder Hachem acresce que a 
supremacia do interesse público encontraria respaldo no texto constitucional em decorrência 
do disposto no Preâmbulo constitucional, que erigiu a harmonia social, o bem-estar e a justiça 
ao patamar de valores supremos do Estado. Cita também o disposto no art. 1º, II, no qual a 
cidadania consta dentre os fundamentos da República, e pontua ainda a juridicização da 
dignidade da pessoa humana contida no art. 1º, III. No mesmo sentido, referencia o disposto 
no art. 3º, I, que prevê a construção de uma sociedade livre, justa e solidária como objetivo 
fundamental da República e o disposto nos artigos 170 e 193 que se referem aos princípios do 
bem-estar e da justiça social, como fundamentos da ordem econômica e da ordem social.  

Cita também o disposto no art. 182, caput, que definiu como competência do Poder 
Público municipal “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 
bem-estar de seus habitantes”; o art. 5º, XXIII, que legitima o direito de propriedade 
condicionado à sua função social; o art. 5º, XXIX que legitima a proteção da propriedade 
industrial ao interesse social; o art. 5º, XXIV, que autoriza o Estado a promover a 
desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social e o art. 5º, XXXIII 
que confere a todos o “direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade”. Elenca também os arts. 184 e 5º, XXV, que permitem a requisição de 
propriedade particular pela autoridade competente “no caso de iminente perigo público” e o 
art. 192 que determina que o sistema financeiro nacional deve ser “estruturado de forma a 
promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade”. 

Partindo desse material normativo, o autor avança para o estudo dos princípios sob a 
perspectiva pós-positivista do ordenamento jurídico, em que se reconhece tanto os princípios 
como as regras como espécies de normas jurídicas. A força normativa concedida aos princípios 
pode ser interpretada sob dois critérios, do grau de fundamentalidade ou de estrutura lógica-
normativa, o que faz com que, por vezes, os juristas divirjam se determinada norma concreta 
seria uma regra ou princípio.  
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Segundo o autor, a interpretação dada ao princípio como grau de fundamentalidade 
caracteriza-o como um mandamento nuclear de um sistema (Celso Antônio Bandeira de 
Mello), apto a dar organicidade e harmonia ao conjunto de regras do Direito, condicionando a 
interpretação das regras. Já a interpretação dada ao princípio segundo os critérios da estrutura 
lógico-normativa, o princípio é interpretado como mandamento de otimização (Robert Alexy) 
e a forma de aplicabilidade dos princípios e das regras são distintas. As regras seriam aplicáveis 
ao caso concreto, impondo uma única razão para decisão, de tal sorte que em um conflito em 
que fosse possível a aplicação de duas regras diversas, a questão resolver-se-ia mediante os 
critérios de resolução de antinomias previstos no ordenamento jurídico. Os princípios, por seu 
turno, não comportam a possibilidade de uma única razão para a decisão, porque seriam 
normas que determinam que algo seja realizado em sua máxima medida, consoante às 
possibilidades fáticas e jurídicas da situação concreta. Os princípios estabelecem razões prima 
facie para decisão, mas as condições fáticas e jurídicas do caso concreto podem impor uma 
razão diversa para decisão e, na hipótese de colisão entre princípios, a solução é a adoção da 
técnica de ponderação. 

Assim sendo, Daniel Wunder Hachem conjectura que a opção de se adotar a teoria 
do princípio como grau de fundamentalidade impõe que a supremacia do interesse público 
sobre o privado seja considerado um princípio, por “(i) fundamentar axiologicamente o Direito 
Administrativo hodierno (...); (ii) conferir respaldo normativo e legitimar juridicamente as 
prerrogativas e os privilégios da Administração Pública (...); (iii) auxiliar na explicação, 
compreensão e interpretação do regime jurídico-administrativo.”13 

Por seu turno, ao se adotar a teoria do princípio consoante o critério da estrutura 
lógico-normativa, a definição da supremacia do interesse público sobre o privado como regra 
ou princípio depende do conceito de interesse público eleito. Isso porque pode se escolher o 
conceito de interesse público amplo, assim entendidos todos os interesses juridicamente 
tutelados, quer seja de natureza individual, coletiva ou difusa ou o conceito estrito, assim 
entendidos os interesses da coletividade em si mesma considerada, distinto dos interesses 
individuais ou difusos. Desse raciocínio, Daniel conclui que quando o conflito for decorrente de 
um interesse não tutelado por lei versus um interesse tutelado pela lei, deve-se considerar 
este um interesse público e aquele um interesse privado e o princípio da supremacia do 
interesse público aplicar-se-ia como uma regra.  

Conclui também que o conflito decorrente de dois interesses amparados pelo Direito 
positivo, um representativo da coletividade e outro do particular, a supremacia aplicar-se-ia 
como princípio, impondo-se prima facie a supremacia do interesse público, que somente pode 
ser afastado pelas condições fáticas e jurídicas do caso concreto. Nesse sentido, vale 
transcrever o posicionamento de Daniel Wunder Hachem: 

Nesse último sentido é que se pode conceituar a norma constitucional da supremacia 
do interesse público como um mandamento de otimização: ela impõe que o 
interesse da coletividade seja realizado na maior medida possível, justificando 
inclusive a sua prevalência sobre outros interesses igualmente albergados no 
ordenamento jurídico. O que determinará, em definitivo, se esse interesse 
prevalecerá ou não serão as circunstâncias do caso concreto, que definirão uma 
relação de precedência condicionada: diante daquelas condições, estará justificada a 
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preponderância do princípio. A resolução da colisão se dará mediante o recurso à 
técnica da ponderação e ao princípio da proporcionalidade.14 

 

O suporte fático do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado 
demandou de Daniel Wunder Hachem a conceituação lógico-estrutural do princípio. Partiu o 
autor do pressuposto de que a) os indivíduos possuem interesses pessoais, tanto na esfera 
particular quanto na esfera pública, b) o interesse público é formado pelo conjunto das 
dimensões públicas dos interesses dos indivíduos e c) a pessoa jurídica estatal também pode 
possuir interesses exclusivamente particulares (interesses secundários) e d) o ordenamento 
jurídico é quem define o conteúdo. E consignou que o interesse público em sentido amplo é 
“genérico, considerado como todo o interesse protegido pelo ordenamento jurídico. Se o ato 
administrativo contrariar a finalidade da norma definida pelo sistema normativo, estará 
ofendendo o interesse público”15 e define interesse público em sentido estrito como 
fundamento “especial, que se estiver presente autoriza a Administração Pública a agir”, que 
“para revestir-se de validade, o ato administrativo só poderá ser praticado se existente esse 
interesse público qualificado.”16 

Para o autor, o interesse público em sentido amplo teria o seguinte suporte fático: 
abrangeria todos os interesses juridicamente protegidos, na forma de direitos subjetivos ou de 
interesses legítimos, excluindo-se os interesses puros e simples e os interesses ilícitos, que 
configuram interesses privados. O interesse geral estaria incluso (da coletividade em si mesma 
considerada) e os interesses específicos (individuais e coletivos) tutelados pelo ordenamento 
jurídico. O constituinte, o poder legislativo e o poder executivo delimitariam o âmbito de 
proteção do princípio da supremacia do interesse público. A aplicabilidade demanda um 
fundamento normativo e uma atuação condizente com a finalidade, sob pena de anulação do 
ato por desvio de poder e ele se constitui como um óbice à atuação inconsequente do gestor 
público. 

Por seu turno, o interesse público em sentido estrito referir-se-ia ao interesse da 
coletividade em si mesma considerada (interesse geral), que pode, no caso concreto, 
prevalecer sobre interesses específicos (individuais e coletivos) também positivados, nos 
termos definidos pelo Direito; que o interesse público deve ser identificável concretamente 
pelo Poder Público, nas hipóteses em que a norma jurídica exigir um interesse público 
qualificado para habilitar a sua atuação e que demanda a motivação expressa do ato 
administrativo, com a exposição dos fatos e fundamentos jurídicos que ensejaram a sua 
prática, quando utilizado para embasar juridicamente a ação administrativa. 

Para o autor haveria duas formas distintas de incidência da supremacia do interesse 
público sobre o privado, a depender do conflito de interesse. O conflito entre o interesse 
público em sentido amplo e um interesse privado, assim entendido o interesse não protegido 
pelo sistema jurídico, que seria um interesse puro e simples ou um interesse ilícito, a norma se 
aplicaria de forma absoluta, determinando a supremacia do interesse público sobre o interesse 
privado em toda e qualquer hipótese. Na hipótese de se tratar de um conflito entre interesse 
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público em sentido estrito (interesse geral, inerente a toda a coletividade) e um interesse 
específico (individual – titularizado por um indivíduo singular, ou coletivo – titularizado por um 
grupo determinado), ambos resguardados pelo ordenamento jurídico, a norma da supremacia 
do interesse público determinará que o primeiro seja realizado em sua máxima medida, de 
acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas existentes no caso concreto, com uma 
precedência prima facie que admite argumento em sentido contrário.  

Por fim, Daniel Wunder Hachem dispõe que nas situações em que o princípio 
constitucional da supremacia do interesse público prevalecer sobre o outros interesses 
privados – individuais ou coletivos – igualmente albergados no ordenamento jurídico, deverão 
ser observados os seguintes requisitos de validade do ato: 

(a) existência de uma previsão normativa específica, conferindo à Administração uma 
competência que lhe autorize praticar um ato dessa natureza; (b) fundamentação 
explícita do ato, demonstrando a correspondência entre as circunstâncias fáticas e o 
interesse público qualificado exigido pela norma; (c) obediência a todos os 
desdobramentos do princípio da indisponibilidade dos interesses públicos, 
notadamente aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (d) 
fornecimento de uma compensação, por um bem jurídico equivalente ao interesse 
que houver sido afastado, nos casos em que a incidência do princípio acarretar um 
prejuízo anormal e especial. 

Diante dessas considerações do pensamento de Daniel Wunder Hachem sobre a 
supremacia do interesse público sobre o privado, seu suporte fático e sua aplicabilidade no 
caso concreto, é possível fazer-se uma vinculação com a problemática da acumulação de 
cargos e duração do trabalho, para se inferir como o interesse privado do servidor público 
legitimamente positivado no art. 37, XVI da CF se resolveria no conflito com o interesse da 
coletividade de usufruir da melhor prestação dos serviços pressuposta como aquela prestada 
pelo servidor que não tenha cumulado cargos ou que tenha usufruído de um maior descanso 
entre jornadas. 

Parece-me que, nesse caso de duração do trabalho em hipótese de acumulação de 
cargos, estar-se-ia diante de um caso conflituoso entre dois interesses amparados pelo Direito 
positivo, um representativo da coletividade e outro do particular, o que importaria prima facie 
a aplicação da supremacia do interesse público sobre o privado, que somente poderia ser 
afastado pelas condições fáticas e jurídicas do caso concreto.  

Dito de outro modo, tratar-se-ia, no caso concreto, da hipótese de conflito entre 
interesse público em sentido estrito (interesse geral, inerente a toda a coletividade), referente 
ao interesse da coletividade de se ter um bom serviço administrativo prestado por servidor 
que não trabalhe exacerbadamente, o que, em tese, afetaria sua saúde e seu desempenho 
profissional; e um interesse específico (individual – titularizado por um indivíduo singular) do 
servidor público que poderia ser detentor de mais de um vínculo com a Administração Pública, 
se assim almejasse por razões privadas, desde que não haja coincidência de horários; ambos 
interesses resguardados pelo ordenamento jurídico. Nesse caso, segundo o posicionamento de 
Daniel Wunder Hachem, a norma da supremacia do interesse público determinará que o 
interesse público em sentido estrito seja realizado em sua máxima medida, de acordo com as 
possibilidades fáticas e jurídicas existentes no caso concreto, como uma precedência prima 
facie que admite argumento em sentido contrário. 



 

 

Essa ideia doutrinária, parece, a meu ver, legitimadora da recente jurisprudência do 
TCU sobre a matéria, que dispõe que nas hipóteses constitucionais de cumulação de cargos, 
empregos e funções públicas, está será lícita quando o servidor trabalhar no máximo 60 horas 
semanais. E, a contrário senso, prima facie será ilícita, quando o servidor trabalhar mais de 60 
horas semanais, sendo ônus argumentativo do servidor e do órgão a que estiver vinculado 
comprovar a compatibilidade de horário e a ausência de prejuízo para a Administração Pública. 
Parece-me também que, ainda que o STF parta de uma outra perspectiva da matéria para 
resguardar prima facie o direito do servidor cumular cargos, se houver compatibilidade de 
horário e somente nas hipóteses em que não houver compatibilidade de horário, averiguado 
no caso concreto, a cumulação de cargos será ilícita, a posição da alta corte do país acaba por 
tutelar o interesse público em sentido estrito, resguardado o interesse específico individual. 
Conclui-se, portanto, que em termos práticos a teoria da supremacia do interesse público 
defendida por Daniel Wunder Hachem sob as matizes do Direito Administrativo, nesse caso, 
não se afasta em muito dos resultados que se obteria com a aplicação das teorias 
interpretativas do neoconstitucionalismo. As reflexões sob perspectivas diferentes podem 
levar a resultados semelhantes. 

 

CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, viu-se no primeiro item as considerações sobre a regra 
constitucional que permite, em caráter excepcional, a acumulação de cargos públicos, desde 
que haja compatibilidade de horários, tendo visto também que inexiste norma constitucional 
ou infraconstitucional que limite o período máximo de horas exercidas pelos servidores que se 
enquadrem nessa hipótese. Viu-se também que o raciocínio argumentativo, construído sob as 
matizes do Direito Constitucional ou do Direito Administrativo, tanto pela doutrina, quanto 
pelo Poder Executivo, pela AGU, pelo TCU, pelo STF e pelo STJ conduz a pensamentos diversos 
sobra a matéria, ora fundamentado na premissa da supremacia do interesse público, ora 
fundamentado na premissa do direito subjetivo do servidor.  

A compreensão dos pressupostos e dos métodos que regem o raciocínio de cada uma 
das teorias são divergentes, embora, em termos práticos, possam conduzir ao reconhecimento 
da (i)licitude de cada caso concreto de igual sorte, somente importando a inversão do ônus 
argumentativo.  

Na segunda parte do presente ensaio restou clara a eleição do estudo das 
concepções de Daniel Wunder Hachem sobre o princípio da supremacia do interesse público 
sobre o privado para subsidiar a resolução da problemática da duração do trabalho daqueles 
que acumulam licitamente cargos públicos. E, consoante, as matizes teóricas desse jurista, a 
norma da supremacia do interesse público determinará que o interesse público em sentido 
estrito seja realizado em sua máxima medida, de acordo com as possibilidades fáticas e 
jurídicas existentes no caso concreto, como uma precedência prima facie que admite 
argumento em sentido contrário. 

Aplicando o entendimento à resolução da problemática, viu-se que é possível inferir 
que a exposição doutrinária fundamentaria o entendimento hodierno do TCU sobre a matéria, 
que dispõe que nas hipóteses constitucionais de cumulação de cargos, empregos e funções 
públicas, esta será lícita quando o servidor trabalhar no máximo 60 horas/semanais. E, a 
contrário senso, prima facie será ilícita, quando o servidor trabalhar mais de 60 



 

 

horas/semanais, sendo ônus argumentativo do servidor e do órgão a que estiver vinculado 
comprovar a compatibilidade de horário e a ausência de prejuízo para a Administração Pública.  
 


