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SENTENÇA

 
 
I - RELATÓRIO
 
O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 10ª Região - CREFITO/SC ajuizou a presente

ação ordinária contra o Município de Lebon Régis, SC, objetivando, em sede de antecipação de tutela, a determinação judicial
para que o réu retifique o edital do processo de seleção nº 02/2011 para prever a carga horária máxima de 30 horas semanais
para o fisioterapeuta. Para tanto sustenta que ao tomar conhecimento da publicação do edital do Teste Seletivo nº 02/2011, que
prevê a  mesma jornada de 40 horas para o cargo de fisioterapeuta,  no dia  16/11/2011,  o autor  remeteu ofício ao Prefeito
Municipal de Lebon Régis, impugnando aquele edital e requisitando a adequação da jornada de trabalho dos fisioterapeutas e
terapeutas ocupacionais. Apesar disso, o réu respondeu por meio do Ofício GPLL nº 417/2011, informando que a impugnação ao
edital havia sido indeferida, nos termos do parecer que encaminhou, por entender que a fixação da jornada de trabalho de seus
funcionários seria matéria de competência de cada ente federativo. Juntou documentos (evento 1).

 
A antecipação dos efeitos da tutela foi deferida (evento 03). O réu informou o cumprimento da decisão liminar

(evento 7).
 
Citado,  o  Município  de  Lebon  Régis  apresentou  contestação  (evento  10),  alegando,  em síntese,  que: (a)  a

retificação do Teste Seletivo n. 02/2011 é impossível porque já exaurido o seu objeto: o teste seletivo foi realizado antes mesmo
da propositura desta ação e porque a contratação de fisioterapeuta,  se ocorrer, será para carga horária de 30 (trinta) horas
semanais, conforme comunicado expedido pelo Município aos candidatos aprovados no certame; (b) os ocupantes de cargos
públicos e  funções públicas têm sua carga horária  determinada pelo ente  federativo contratante,  no caso o Município,  que
regulamenta a jornada de trabalho dos seus agentes públicos através do Estatuto dos Servidores Municipais ou de legislação
específica; (c) a carga horária para o cargo de fisioterapeuta do município de Lebon Régis é fixada pelas LC n. 43/2006, com a
redação dada pela LC n. 075/2011 e LC n. 076/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos de Lebon Régis, que revogou a LC n.
03/1990, cujo art. 37 recaia o pedido de inconstitucionalidade), sendo de 40 horas semanais, assim como os demais servidores
municipais; e (d) que não se desconhece a Lei Federal n. 8.856/94, que dispunha que a carga horária dos Fisioterapeutas deve
ser fixada em 30 horas semanais, porém, a lei em questão aplica-se tão somente às relações privadas de emprego, visto que é
competência do ente municipal legislar sobre a carga horária dos servidores públicos a ele vinculados.

 
Vieram os autos conclusos para sentença (evento n. 14).
 
É o relatório.
 
DECIDO.
 
II - FUNDAMENTAÇÃO
 
1. Julgamento antecipado.
 
Por se tratar de matéria exclusivamente de direito, comportando o julgamento antecipado da lide (art. 330, inciso I,

CPC), vieram os autos conclusos para sentença.
 
2. Mérito
 
Trata-se de ação ordinária ajuizada pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 10ª Região -

CREFITO/SC, em face do Município de Caçador/SC, na qual pretende o autor, em sede de antecipação dos efeitos da tutela,
seja o Município réu compelido a retificar o Edital n. 01/2012, para que, nele, conste a carga horária de 30 horas semanais para
o cargo de fisioterapeuta, em consonância com a Lei n. 8.856/94.

 
No mérito, pugnou pela declaração da ilegalidade da exigência de carga horária superior a 30 horas semanais para

o cargo de fisioterapeuta, bem como pela declaração de inconstitucionalidade do art.  37 da Lei Complementar Municipal n.
03/1990,  e  de qualquer  outro dispositivo de  lei municipal que fixe  jornada de trabalho superior  a  30 horas semanais para
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do quadro do Município e a condenação do Município ao cumprimento da Lei n.
8.856/1994 quanto à carga horária desses profissionais.

 
Com razão, pois, a parte autora, conforme passo a expor.
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2.1. Carga horária. Fisioterapeutas. Lei n. 8.856/94.
 
A Constituição Federal de 1988, ao tratar da competência legislativa da União, estabelece que:
 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(...)
XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o pleno exercício das profissões;
 
No entanto, o acesso aos cargos, empregos e funções públicas está condicionado ao preenchimento dos requisitos

estabelecidos em lei, consoante se infere do art. 37, I, da CF/88, verbis:
 
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:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim
como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (grifei).
 
Diante  dessas  diretrizes  constitucionais,  é  indubitável  que  cabe  à  lei  nacional,  e  não  aos  regramentos

estaduais  ou  municipais, regular  as condições em que  as profissões  serão  exercidas, como é  o caso das profissões de
fisioterapeuta.

 
A jornada de trabalho dos profissionais fisioterapeutas está prevista na Lei n. 8.856, de 1º de março de 1994 (DOU

2.3.1994), nos seguintes termos:
 
Art.  1º  Os profissionais  Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional ficarão sujeitos  à prestação máxima de 30 horas  semanais  de
trabalho.
 
Eis, portanto, o parâmetro a ser observado pela Administração Pública, sob pena de violação à lei federal.
 
Nesse sentido, já decidiu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região:
 
CONCURSO PÚBLICO. CREFITO. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA QUESTÃO AFETA A VENCIMENTOS. JORNADA DE TRABALHO
ESTABELECIDA EM EDITAL.  CONTROLE DE LEGALIDADE.  1.  Cabe ao Crefito  fiscalizar  e  zelar  pelo regular  exercício  das
profissões de fisioterapeuta e de terapeuta ocupacional. Contudo, não são os conselhos profissionais entidades de defesa de direitos e
interesses de classe ou categoria, atribuição conferida aos sindicatos pela CF (art.  8º,  III).  Reconhecida a ilegitimidade ativa do
Crefito para postular questão afeta a vencimentos dos servidores públicos municipais vinculados ao Município réu. 2. Pelo disposto
nos artigos 22, XVI e 37, I,  da CF, no sentido de que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei, bem como a competência privativa da União para legislar sobre as condições para o
exercício de profissões, é possível concluir pela observância das disposições da Lei n.º 8.856/94, que fixa a jornada de trabalho dos
profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, quando se trata do preenchimento de cargo de profissional da respectiva área.
3. O edital do concurso, ao estabelecer jornada de trabalho de 44 horas semanais para o cargo de Fisioterapeuta, impôs carga de
trabalho superior à fixada em lei, divergindo da legislação federal que a estabelece, podendo sofrer controle de legalidade pelo Poder
Judiciário (TRF4, AC 0005209-02.2009.404.7108, Terceira Turma, Relator Guilherme Beltrami, D.E. 01/10/2010. Grifo nosso).
 
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. SERVIDORES.
CARGA HORÁRIA.  EDITAL.  Os profissionais  Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional ficarão sujeitos à prestação máxima de 30
horas semanais de trabalho, conforme o art. 1º da Lei nº 8.856/1994. (TRF4, REOAC 2008.70.00.005365-0, Quarta Turma, Relator
Márcio Antônio Rocha, D.E. 01/06/2009. Grifo nosso).
 
O TRF da 4ª Região manifestou-se nesse sentido, inclusive na decisão indicada quando da análise da legitimidade

do Conselho Autor para discutir o quantum do salário e que, por ser necessário, será aqui repetida, na parte que interessa:
 
CONCURSO PÚBLICO. CREFITO. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA QUESTÃO AFETA A VENCIMENTOS. JORNADA DE TRABALHO
ESTABELECIDA EM EDITAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. [...] 2. Pelo disposto nos artigos 22, XVI e 37, I, da CF, no sentido de
que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, bem
como a competência privativa da União para legislar sobre as condições para o exercício de profissões,  é possível concluir pela
observância  das  disposições  da Lei  n.º  8.856/94,  que  fixa  a  jornada de  trabalho dos  profissionais  Fisioterapeuta  e  Terapeuta
Ocupacional, quando se trata do preenchimento de cargo de profissional da respectiva área. 3. O edital do concurso, ao estabelecer
jornada de trabalho de 40 horas semanais para os cargos de Fisioterapeuta e de Terapeuta Ocupacional, impôs carga de trabalho
superior  à fixada em lei,  divergindo da legislação federal que a estabelece,  podendo sofrer  controle  de legalidade pelo  Poder
Judiciário.  (APELREEX 5002475-55.2011.404.7000,  Relatora p/ Acórdão Desembargadora Federal Maria Lúcia Luz Leiria,  D.E.
25/08/2011).
 
No caso concreto, a carga horária para o cargo de fisioterapeuta do município de Lebon Régis é fixada pelas LC n.

43/2006, com a redação dada pela LC n. 075/2011 e LC n. 076/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos de Lebon Régis, que
revogou a LC n. 03/1990, cujo art. 37 recaia o pedido de inconstitucionalidade), sendo de 40 horas semanais, assim como os
demais servidores municipais, consoante se infere do item 1.2, do Anexo I da Lei Complementar n. 043/2006 (evento n. 10;
OUT2, pág. 06), verbis:

 
1.2. Quadro de Cargos Públicos de Provimento Efetivo da Secretaria Municipal de Saúde>

ATIVIDADES
DE  NÍVEL HABILITAÇÃO VAGAS

CARGA
HORÁRIA

NÍVEIS
DE  REFERÊNCIA

https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_docum...

2 de 4 13/8/2012 00:10



FUNDAMENTAL SEMANAL SALARIAL

Agente  de
Saúde

Ensino
fundamental

30 40 A a N

ATIVIDADES
DE  NÍVEL  MÉDIO  E
TÉCNICO

    

Atendente  de
consultório dentário

Ensino médio 04 40 A a N

Auxiliar  de
enfermagem

Curso  técnico
de auxiliar de enfermagem e
inscrição no COREN

   

Fiscal  de
Vigilância Sanitária

Ensino médio 02 40 A a N

ATIVIDADES
DE NÍVEL SUPERIOR

    

Bioquímico

Curso  superior
de  Famácia  com habilitação
em bioquímica e inscrição no
CRF

02 40 A a N

Enfermeiro
Curso  superior

de  enfermagem  e  inscrição
no COREN

05 40 A a N

Farmacêutico
Curso  superior

de  Farmácia  e  inscrição  no
CRF

01 40 A a N

Fisioterapeuta
Curso superior

de  Fisioterapia e  inscrição
no CREFITO

01 40 A a N

Médico
Curso  superior

de  Medicina  e  inscrição  no
CRM

07 40 A a N

Odontólogo
Curso  superior

de Odontologia e inscrição no
CRO

06 40 A a N

 
Desse modo, deve ser acolhido o pedido formulado na presente demanda para, diante da inconstitucionalidade,

que ora reconheço, do item 1.2, do Anexo I da Lei Complementar n. 043/2006, com a redação dada pela LC n. 075/2011 e LC
n.  076/2012 -  Estatuto dos Servidores Públicos de Lebon Régis -,  que revogou a LC n.  03/1990,  determinar-se ao réu a
observância  ao disposto na Lei  n.º  8.856/94,  abstendo-se  de  exigir  dos fisioterapeutas,  contratados a qualquer  título,  o
cumprimento de jornada de trabalho superior a 30 horas semanais.

 
Da retificação do item 3.4 do Edital n. 02/2011.
 
A decisão proferida no evento n. 03 determinou ao réu a retificação do item 3.2 do Edital n. 002/2011, para,

nele, fazer constar a carga horária semanal prevista no art. 1º da Lei Federal n. 8.856/94, para o cargo de fisioterapeuta.
 
No entanto, por ocasião da intimação do réu acerca da decisão liminar, o teste seletivo regulamentado pelo

Edital n. 02/2011 já havia encerrado, de forma que as provas foram realizadas no dia 10/12/2011, ou seja, antes mesmo do
ajuizamento  da  presente  demanda.  Já  o  decreto  de  homologação  do  resultado  final  do  certame  foi  publicado  no  dia
27/12/2011.

 
Apesar disso,  afirma o Município ter levado ao conhecimento dos candidatos,  via publicação no mural  da

Prefeitura e no sítio eletrônico www.lebonregis.sc.gov.br, que a eventual  contratação dos candidatos classificados para a
função de fisioterapeuta dar-se-ia  para a carga horária  máxima de  30 horas semanais,  com vencimentos proporcionais
(evento n. 10; CONT1, pág. 02).

 
 
III - DISPOSITIVO
 
 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, extinguindo o processo com julgamento do mérito, nos

termos do art. 269, I, CPC, para determinar ao réu a observância do disposto na Lei n.º 8.856/94, abstendo-se de exigir dos
fisioterapeutas, contratados a qualquer título, o cumprimento de jornada de trabalho superior a 30 horas semanais.
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CONDENO  a  parte  autora  ao  ressarcimento  das  custas  e  despesas  processuais,  além  do  pagamento  dos
honorários advocatícios,  que fixo em R$ 1.000,00 (um mil  reais).  Esse valor deverá ser atualizado,  da data da presente
sentença até a data da elaboração da conta que servirá de base para o ajuizamento da execução, pela variação acumulada
dos índices aplicáveis a cadernetas de poupança (art.  1º-F,  da Lei  nº 9.497/1997).  Após,  incidirão apenas os índices de
correção de débitos judiciais, fixados pelo e. CJF.

Publique-se. Registre. Intime-se.

Na hipótese de interposição de recursos voluntários e, uma vez verificado o atendimento de seus pressupostos
legais,  tenham-se-os desde  já  por  recebidos em seus legais  efeitos e  intime-se  a  parte  contrária  para apresentação de
contrarrazões, no devido prazo. Após a juntada das contrarrazões ou decorrido o prazo sem sua apresentação, remetam-se ao
e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Caçador, 08 de agosto de 2012.

Lucas Pieczarcka Guedes Pinto
Juiz Federal Substituto

Documento eletrônico assinado por Lucas Pieczarcka Guedes Pinto, Juiz Federal Substituto, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.jfsc.jus.br/gedpro/verifica/verifica.php, mediante o preenchimento do código
verificador 4570632v8 e, se solicitado, do código CRC D43DAA44.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Lucas Pieczarcka Guedes Pinto

Data e Hora: 09/08/2012 16:14
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