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DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA PROVISÓRIA

1. RELATÓRIO

Trata-se  de  Mandado  de  Segurança  Coletivo  impetrado  por  SINDICATO  DOS

ENFERMEIROS DE SÃO LUÍS - SINDENF/SLZ em face de ato praticado pela  SECRETÁRIA DE

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA com a finalidade de obter:

“a  concessão  da  tutela  provisória  de  urgência  com  o  fito  de  ordenar  que  a

autoridade coatora proceda a imediata suspensão do ato lesivo (Oficio Circular

nº 04/2017/GAB/SEMUS), mantendo-se por força de Lei a carga horária em 30

(trinta) horas semanais, ficando ainda a Municipalidade impedida de fixar carga

horária diferente da legal, se abstendo de incidir faltas nos enfermeiros que não

cumprirem a jornada de 40 (quarenta)  horas  semanais estabelecida no ilegal

ofício, até o final do presente processo.”.

A parte autora relata, em resumo que:

“No  ano  de  2014,  adveio  a  Lei  Municipal  nº  5.683  sancionada  e
publicada  no  dia  24  de  Julho  de  2014  (doc.  7),  estabelecendo  a
jornada de trabalho para os profissionais da enfermagem, senão
vejamos:  “Art.1º  A  Jornada  de  Trabalho  dos  Cargos  de
Enfermeiros,  Técnico em Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem
integrantes da Administração Pública Direta e Indireta Municipal,
não  excederá  a  06  (seis)  horas  diárias  e  30  (trinta)  horas
semanais.”  (Grifou-se)  Destarte,  a  partir  dessa  data,  todos  os
profissionais da enfermagem do Município de São Luís passaram a
ter  o  direito  de  exercer  as  suas  funções  nas  unidades  de  saúde



observando a carga horária diária e semanal prevista na referida
lei,  ou  seja,  o  regime  jurídico  dos  enfermeiros  foi  legalmente
alterado, passando a ter uma jornada semanal de 30(trinta) horas
e  diária  não  superior  a  6  (seis)  horas,  conforme  os  respectivos
retratos funcionais dos substituídos (doc.8). (…) Note-se assim, que
a partir do ano de 2014, o Município de São Luís valorizando os
seus  servidores  da  enfermagem,  regulamentou  a  jornada  de
30(trinta) horas para toda a categoria profissional. Porém, em 03
de Março de 2017,  os  profissionais  da Enfermagem, incluindo os
enfermeiros,  foram  surpreendidos  pelo  Ofício  Circular  nº
04/2017/GAB/SEMUS,  que  ao  argumento  de  cumprimento  a
portarias  e  fiscalização do Ministério  da Saúde no que  tange ao
Programa de  Estratégia  de  Saúde  da  Família,  comunicou  que  a
partir do dia 03 de Abril de 2017, seria exigido a tais profissionais a
carga horária de 40(quarenta) horas semanais..”.

O Município de São Luís afirma, em resumo, que:

“Como é fato público e notório, a lei municipal nº 5.863/14, que  supostamente
sustentaria o direito do Impetrante,  é de  autoria do vereador Gutemberg
Araújo, sendo sancionada pelo prefeito de São Luís, Edivaldo Júnior. Uma lei
que  trata  da  jornada  de  trabalho  para  a  categoria  de  enfermeiros,
técnicos e atendentes de enfermagem.

A  lei  supracitada,  Excelência,  insurge-se  contra  preceito  da  Lei  Orgânica  do
Município de São Luís, em seu Art. 66, Parágrafo Único, inciso I: ARTIGO 66 - A
iniciativa de  lei  cabe a qualquer Vereador,  às Comissões  da Câmara,  à  Mesa
Diretora, ao Prefeito e aos Cidadãos. PARÁGRAFO ÚNICO.  São de iniciativa
privativa  do Prefeito  as  leis  que  dispunham  sobre:  I  -  criação  de  cargos,
empregos  ou  funções  no  âmbito  do  Executivo,  e  que  tratem  do  regime
jurídico dos servidores, fixação e aumento de sua remuneração e vantagens,
além da estabilidade e da aposentadoria; 

Ou  seja,  a  lei  está  lidando  com  conteúdo  de  competência  privativa  do
Prefeito, quanto à iniciativa de projetos de leis da espécie.  Sobretudo
por  estar  ampliando  vantagens  no  exercício  das  atividades  da  categoria,
dispondo sobre servidores públicos.  Só o Prefeito poderia fazê-lo. Logo, há
um patente  vício de iniciativa.  E  isso tanto  à vista da Lei  Orgânica como,
principal  e  originariamente,  da  Constituição  Federal  (norma  cogente,  com
preceito de observância obrigatória por Estados,  DF e Municípios).  Município
deve observar como estatuído na Lei, os princípios estabelecidos nesta Carta, bem
como  na  Lei  Maior  Federal.  Dessa  forma,  ao  legislador  municipal  não  é
concedida  liberdade  absoluta  ou  plenitude  legislativa,  devendo  acatar  às

limitações impostas pela Ordem Constitucional já citada.”. 

Era o que cabia relatar.



2. FUNDAMENTOS DA DECISÃO

A antecipação dos efeitos da tutela é instituto que visa proporcionar ao titular da pretensão

deduzida em Juízo a fruição de uma situação fático-jurídica que só poderia ser deferida ao final do processo,

cuja concessão reclama a demonstração da relevância dos fundamentos do pedido, associada a uma situação

objetiva que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação ao titular da pretensão.

É incontroverso que a Lei Municipal nº 5.683/2014 estabelece que a jornada de trabalho

para os profissionais da enfermagem integrantes da Administração Pública Direta e Indireta Municipal não

excederá a 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais.

Sendo  assim,  vale  destacar  que,  embora  seja  possível  o  aumento  da  carga  horária  de

servidores públicos, faz-se necessário a devida contraprestação remuneratória, a fim de que se afaste ofensa

ao princípio constitucional de irredutibilidade dos vencimentos.

Essa  é  a  inclinação  da  jurisprudência  do Supremo Tribunal  Federal,  conforme se  vê  do

julgamento, com repercussão geral reconhecida, que abaixo colaciono:

[...]  7.  Reafirmada  a  jurisprudência  da  Corte  e  fixadas  as  seguintes  teses
jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração
do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de
vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345,
de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores
elencados  em  seu  caput  que,  antes  de  sua  edição,  estavam  legitimamente
submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas. (ARE 660010,
Relator(a):  Min.  DIAS  TOFFOLI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  30/10/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG
18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015) 

Portanto, neste momento processual, a probabilidade do direito está demonstrada, pois a lei

municipal nº 5.683/2014 garante aos profissionais de saúde o exercício de suas funções em carga horária de

30h semanais.

Em  sentido  contrário,  aparenta  ser  ilegal  o  ofício  circular  da  Secretária  de  Saúde  do

Município, já que está em flagrante desacordo com a legislação municipal de regência.

Registre-se  que não se  deve  falar,  neste  momento processual,  de  desconsideração da  lei

municipal,  por  suposta  inconstitucionalidade.  Com efeito,  as  leis  gozam de presunção de legitimidade e

constitucionalidade.

Somente ressalto que a alegação do Município de São Luís, por meio de sua Procuradoria

Geral, no sentido de que a lei padeceria de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, ressoa como postura

contraditória.

O Chefe do Executivo que sancionou a referida lei municipal, momento no qual poderia tê-la

vetado (de acordo  com sua convicção de  que  seria  inconstitucional),  é  o  mesmo que hoje  recusa  o  seu



cumprimento. Postura contraditória, abominada pelo Direito, e que, por ora, não justifica o indeferimento da

medida liminar pleiteada.

Por fim, cabe assinalar que, por se tratar de matéria atinente à verba alimentar, encontra-se

presente o perigo da demora. 

3. DISPOSITIVO

DEFIRO o pedido  de  tutela  de urgência  e,  por  conseguinte,  DETERMINO  a autoridade

coatora que mantenha a carga horária em 30 (trinta) horas semanais, ficando ainda a Municipalidade

impedida de fixar carga horária diferente da legal, se abstendo de incidir faltas nos enfermeiros que não

cumprirem a jornada de 40 (quarenta)  horas semanais,  até o final do presente processo,  sob pena de

imposição de multa de R$ 1.000.00 (mil reais) por cada servidor prejudicado.

Eventual quantia advinda do descumprimento será revertida ao Fundo Estadual de Proteção

dos Direitos Difusos – FEPDD (Lei 10.417/2016)

DEMAIS DELIBERAÇÕES

Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações.

Intime-se a Procuradoria Geral do Município de São Luís para, querendo, integrar a lide.

Após, notifique-se o Ministério Público para manifestação.

Publique-se. Intimem-se.

São Luís, 11.04.2017.
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