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SENTENÇA

1. RELATÓRIO

O  Conselho  Regional  de  Fisioterapia  e  Terapia  Ocupacional  da  10ª  Região  -

CREFITO/SC ajuizou  ação ordinária  contra  o  Município  de  Navegantes/SC,  objetivando  um

provimento jurisdicional que:  a)  reconheça a ilegalidade da exigência do cumprimento, pelos

fisioterapeutas  e  terapeutas  ocupacionais  funcionários  ou  contratados  pelo  município  réu,  de

jornada de trabalho superior a 30 horas semanais, condenando-o a cumprir o disposto na Lei n.

8.856/94  sob  pena  de  multa  diária;  b)  declarar  a  inconstitucionalidade  do  dispositivo  de  lei

municipal que fixe a jornada de trabalho superior a 30 (trinta) horas semanais; e c) reconhecer o

direito  à  irredutibilidade  dos  salários  dos  profissionais  que  ocupam  cargos  efetivos  ou

temporários junto ao Município réu, e beneficiados com a procedência do pedido de redução da

jornada de trabalho formulado nestes autos.

Afirmou que ao tomar conhecimento da previsão de jornada de trabalho semanal de

40 (quarenta) horas para os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais contratados

pelo Município de  Navegantes,  enviou ofício à Municipalidade,  requisitando a adequação da

jornada  de  trabalho.  Nada  obstante,  foi  mantida  a  exigência  de  carga  horária  estipulada  em

desacordo com a lei federal.

Inicial e documentos no evento 1.

Emenda à inicial nos eventos 6 e 10.

Citado,  o  Município  de  Navegantes  contestou  (evento  13),  informando  que,  ao

contrário  do  que  alega  o  requerente,  todos  os  servidores  públicos  daquela  municipalidade

ocupantes do cargo de fisioterapeuta exercem jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais,

inexistindo  qualquer  retificação  a  ser  feita.  Em  contrapartida,  há  01  (um)  servidor  público

municipal ocupante do cargo de terapeuta ocupacional que submete-se à jornada de trabalho de

40 (quarenta) horas semanais, o que se dá em consonância com lei municipal e com os termos do

edital do concurso público que prestou. Neste ponto, requer a improcedência do pedido, diante do

interesse local na regulamentação da matéria.

Houve  réplica  (evento  16),  tendo  sido  declarada  pelo  requerente  a  ausência  de

interesse no prosseguimento do feito em relação aos fisioterapeutas, devendo a ação prosseguir

tão somente em relação à jornada de trabalho e remuneração dos terapeutas ocupacionais.
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Vieram conclusos para sentença.

2. FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia dos autos diz respeito à carga horária de trabalho dos terapeutas

ocupacionais do Município de Navegantes, fixada pela lei complementar municipal nº 07/2003

em 40 (quarenta) horas semanais, em contraste ao estipulado no artigo 1º da Lei n. 8.856/94, in
verbis:

Art.  1º  Os  profissionais  Fisioterapeuta  e  Terapeuta  Ocupacional  ficarão  sujeitos  à  prestação
máxima de 30 horas semanais de trabalho.

Em  que  pese  haja  lei  municipal  fixando  a  carga  horária  dos  seus  servidores

públicos, é cediço que a legislação local não pode destoar do comando contido na legislação

federal, estendendo o limite da jornada de trabalho estabelecida neste âmbito. Isto porque trata-se

de tema cuja competência legislativa é privativa da União, nos termos do art. 22, XVI, da CF/88,

devendo observância à legislação federal vigente os demais entes federados, sob pena de agressão

ao pacto federativo.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. JORNADA
DE TRABALHO. LEI 8.856/94. 1. A entidade autora ostenta natureza autárquica federal, conforme
iterativa jurisprudência, o que fixa a competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, I, da
Constituição da República. 2.  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, AC 0001545-15.2008.404.7102, Terceira Turma, Relatora Maria Lúcia Luz
Leiria, D.E. 01/02/2011)

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  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. (TRF4, APELREEX
5002475-55.2011.404.7000, Terceira Turma, Relatora p/ Acórdão Maria Lúcia Luz Leiria, D.E.
25/08/2011)

Desse modo, a presente ação é procedente, inclusive em relação à remuneração dos

profissionais terapeutas  funcionais,  que não pode ser readequada à redução da carga horária,

tendo  em  vista  que  o  artigo  37,  XV,  da  Constituição  Federal  prevê  a  irredutibilidade  de

vencimentos dos ocupantes de cargos públicos.
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3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,  JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo

com exame do mérito (art. 269, I, do CPC), para declarar inconstitucional a aplicação da carga

horária  estabelecida  aos  profissionais  terapeutas  ocupacionais  pela  Lei  Complementar  nº

07/2003 do Município de Navegantes; e, em consequência, determinar a observância do disposto

na Lei n.º 8.856/94, abstendo-se de exigir-lhes o cumprimento de jornada de trabalho superior a

30 horas semanais, vedada, ainda, a redução da respectiva remuneração. Outrossim, no que tange

ao pedido formulado na inicial em relação aos ocupantes do cargo de fisioterapeuta, JULGO
EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO,  nos termos do art. 267, VI do

CPC.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00

(mil reais), com base no art. 20, §§ 3º e 4° do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 475, §2º, do CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Eventual recurso interposto será recebido no duplo efeito, valendo o presente como

recebimento  do  mesmo  em  caso  de  preenchimento  dos  pressupostos  de  admissibilidade.

Preenchidos estes, dê-se vista à parte contrária para apresentação de contrarrazões, com posterior

remessa ao TRF da 4ª Região.

Itajaí, 14 de outubro de 2014.

Marcelo Micheloti
Juiz Federal

Documento eletrônico assinado por Marcelo Micheloti, Juiz Federal, 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

6409141v17 e, se solicitado, do código CRC DABE831B.
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