RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 660.010 PARANÁ

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
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O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da
Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet,
sob a seguinte descrição: “aumento da carga horária de servidores
públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação
remuneratória”.
Precede o julgamento em testilha uma breve contextualização.
O Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos em Serviços
Públicos do SUS e Previdência do Estado do Paraná (SINDSAÚDE), o
Sindicato dos Odontologistas no Estado do Paraná, a Associação
Brasileira de Odontologia – Seção Paraná e outros (31) trinta e um
odontologistas promoveram ação ordinária, com pedidos de antecipação
dos efeitos da tutela, sustentando a inconstitucionalidade do Decreto
estadual nº 4.345/05. Pugnam os autores, i) pela imposição de obrigação
de não fazer ao Estado do Paraná, de modo que respeite o período
máximo de quatro horas diárias de trabalho, pelos fundamentos expostos
na exordial e no relatório; e ii) pela condenação da parte ré ao pagamento
de horas extras quando excedentes da quarta hora diária, tudo acrescido
do adicional de 50%, e com os reflexos nos descansos semanais, de acordo
com a Lei estadual nº 605/1949. Por fim, pleiteiam a condenação ao
pagamento de indenização por danos materiais e pelos danos
ocasionados pelo assédio moral que a Administração estaria a praticar
aos contratados.
A sentença declarou a validade do Decreto estadual nº 4.345/2005 e o
decreto de improcedência integral da ação foi mantido pelo v. acórdão
objurgado, o qual foi atacado também por meio de recurso especial, cujo
seguimento foi negado, não tendo havido recurso contra essa decisão.
Embora o Tribunal de origem tenha negado seguimento ao recurso
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extraordinário, esta relatoria deu provimento ao agravo e o admitiu.
Na ação civil ordinária, alega-se violação dos arts. 5º, inciso XXXVI,
7º, inciso VI; 37, inciso XV; e 39, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.
Aliás, essas teses restaram definidas pelos autores na própria exordial, o
que se pode extrair, inclusive, do relatório do venerando acórdão do
Tribunal de origem, às fls. 849/851, e até mesmo da leitura dos embargos
de declaração ofertados contra a sentença e o acórdão, os quais, embora
tenham sido rejeitados, confirmam o prequestionamento dos preceitos
constitucionais. Não há dúvida, portanto, de que a matéria discutida na
origem reveste-se de índole constitucional, o que também se confirma
pelo reconhecimento da repercussão geral por esta Corte.
Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria, por
meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI nº 791.292QO-RG, do qual foi relator o Min. Gilmar Mendes (DJe de 13/8/10).
Nessa oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão
geral do tema e reafirmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
no sentido de que o referido artigo exige que os acórdãos e decisões sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, a
necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas. Na espécie, vê-se, pelo longo voto vencedor, que o Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná apreciou as questões postas nos autos, o que
impede seja acolhida a tese da nulidade do julgamento. Ademais, o
reconhecimento de que seria constitucional – válido - o decreto estadual
atacado importaria em prejudicialidade em relação aos demais pleitos.
Não há divergência, nesses autos, quanto ao fato de que os
odontologistas vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas
semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas
respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo ato normativo ora
atacado, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo
remuneratório, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei
estadual nº 6.174/70, como se confirmou no próprio acórdão atacado.
A consulta ao sítio do Governo do Estado Paraná, mantido na rede
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mundial de computadores, confirma que o Decreto estadual nº 4.345/2005
introduziu novas regras sobre a jornada mínima de trabalho dos
servidores públicos civis do Estado do Paraná, da administração direta e
autárquica. Conforme dispõe o trecho do ato normativo, “entende-se por
carga horária a quantidade de horas semanais a que deve se submeter a
atividade laborativa do cargo público, que é de 40 (quarenta) horas” (art.
1º, § 1º do Decreto estadual nº 4.345 de 14 de fevereiro de 2005).
Confira-se, para certeza das coisas, o texto do art. 5º do Decreto
estadual nº 4.345/2005, publicado no Diário Oficial nº 6.913 de 14/02/05,
que dispôs que cada servidor público civil do Estado do Paraná, da
Administração Direta e Autárquica, deve laborar conforme a jornada
definida para o seu cargo, da seguinte maneira:
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“Art. 1º. O servidor público civil do Estado do Paraná, da
Administração Direta e Autárquica, deverá laborar em jornada
pela carga horária de seu cargo adotando-se, nos casos
específicos, o regime de turno de trabalho conforme estabelece
a legislação estadual, para atendimento integral do serviço.
§ 1º. Entende-se por carga horária a quantidade de horas
semanais a que deve se submeter a atividade laborativa do
cargo público, que é de 40 (quarenta) horas.
§ 2º. Entende-se por jornada a quantidade de horas diárias
de atividade laborativa a que um servidor deve se submeter, de
acordo com a carga horária de seu cargo.
§ 3º. O regime de turno de trabalho deverá obedecer ao
que dispõe o Decreto nº 2.471, de 14 de janeiro de 2004,
estendendo-se as disposições daquele Decreto aos demais
órgãos da Administração Direta e Autárquica do Poder
Executivo.
(...)
Art. 5º. Ao servidor que não cumprir as disposições do
presente Decreto serão aplicadas as sanções previstas na Lei
Estadual nº 6.174/70.
Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, ficando revogado o Decreto nº 1.890, de 02 de
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Constata-se, destarte, que os servidores que então já laboravam
naquela entidade de direito público, antiga Fundação Caetano Munhoz
da Rocha, para manter o mesmo padrão de vencimentos que auferiam até
aquele momento, deviam aumentar a duração de sua jornada, como
salientado no acórdão proferido pelo Tribunal de origem (fls. 855 e 862).
Sem maiores dificuldades, pode-se inferir dos autos que o ato
normativo incidiu sobre os servidores públicos civis do Estado do Paraná
e, na hipótese dos autos, sobre os substituídos, representados e coautores,
inclusive sobre aqueles que já atuavam à época da edição da referida
legislação, resultando como confirmado pela própria parte recorrida, em
inegável redução de vencimentos, tendo em vista a não previsão de
pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra
inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição
Federal.
É certo que este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência
consolidada quanto à inexistência de direito adquirido em relação à
mudança de regime jurídico. Nesse sentido, cito as ementas dos seguintes
precedentes:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE
VENCIMENTOS. 1. O princípio da irredutibilidade de
vencimentos deve ser observado mesmo em face do
entendimento de que não há direito adquirido a regime
jurídico. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento” (RE nº 387.849-AgR/MT, Relator o Ministro Eros
Grau, Segunda Turma, DJe de 28/9/07).
“1. Servidor público: irredutibilidade de vencimentos.
Dada a garantia de irredutibilidade, da alteração do regime
legal de cálculo ou reajuste de vencimentos ou vantagens
funcionais jamais poderá ocorrer a diminuição do quanto já
percebido conforme o regime anterior, não obstante a ausência
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343.005-AgR/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence,
Primeira Turma, DJ de 10/11/06).
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Portanto, não se vislumbra ilicitude no decreto que elevou a jornada
de trabalho de 4 (quatro) para 8 (oito) horas diárias. Entretanto,
independentemente da possibilidade de alteração legislativa da carga
horária, antes estabelecida por ato administrativo (contrato
administrativo), há de se respeitar o princípio da irredutibilidade de
vencimentos. Aliás, importa destacar, ainda, julgamento desta Corte em
que, por aparente ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos,
deferiu-se medida liminar para suspender o § 2º do art. 23 da Lei
Complementar 101, o qual faculta a redução temporária da jornada de
trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária (ADI nº
2.238-MC, Rel. Ministro Ilmar Galvão).
Esta Corte já decidiu, inclusive, que viola o princípio da
irredutibilidade de vencimentos a lei que, aumentando a jornada de
trabalho, não prevê a contraprestação pela Administração. Nesse sentido,
vide o RE nº 255.792, Primeira Turma, Rel. Marco Aurélio, DJ 26/6/09,
cujo trecho do voto dispõe o seguinte:
“As premissas constantes do acórdão impugnado revelam
que edital de concurso público veiculou carga de trinta horas
semanais. Mediante lei posterior teria ocorrido a majoração da
jornada semanal para quarenta horas sem a indispensável
contraprestação. O Juízo julgou procedente o pedido formulado
na ação, vindo a sentença a ser reformada por maioria de votos,
vencido o relator.
Está configurada, na espécie, a violação do princípio da
irredutibilidade dos vencimentos. Ao aumento da carga de
trabalho não se seguiu a indispensável contraprestação,
alcançando o Poder Público vantagem indevida. Daí o acerto da
concessão da segurança em anular o decreto municipal.
Conheço e provejo este extraordinário, restabelecendo o
entendimento sufragado na sentença do Juízo.”
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Registro que o decreto mencionado não concedeu ao servidor
estadual opção quanto à duração de sua jornada de trabalho. Houve a
imposição de nova carga horária e deixou de haver expressa previsão de
criação ou de aumento de remuneração.
Em hipótese análoga, já decidiu monocraticamente o Ministro
Ricardo Lewandowski, no RE nº 234.004/GO, da seguinte maneira, sendo
aplicável o respeitável entendimento à espécie em sua integralidade:

vi

sã

“O acórdão recorrido julgou válida a Lei estadual
12.716/95, que alterou o Estatuto dos Servidores Públicos do
Estado de Goiás (Lei 10.460/88), notadamente quanto à elevação
da jornada de trabalho de 6 (seis) para 8 (oito) horas diárias, nos
seguintes termos:
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‘(...)
Ora, não se vê no comando transcrito qualquer
ofensa à Constituição Estadual ou Federal, principalmente
no que tange ao ‘princípio de irredutibilidade de
vencimentos’, eis que a modificação não se referiu a
vencimentos e também não proibiu a sua elevação.
(...)
Poderá
ter
ocorrido,
em
verdade,
uma
inconstitucionalidade por omissão, qual seja, a de não ter a
administração editado uma lei, concomitante com a Lei n.
12.716/95, que regulamentasse os vencimentos para os
casos de nova carga horária, pois realmente não se
concebe como justo um aumento da carga horária sem a
elevação proporcional dos vencimentos. Entretanto não há
também imposição que tal ocorra em uma só lei (...)’ (fls.
64 e 67-68).

No caso dos autos, a Lei goiana 12.716/95, ao estabelecer
aumento de carga horária de trabalho sem estipular
correspondente aumento proporcional de vencimentos,
contrariou o princípio da irredutibilidade de vencimentos, dado
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que o servidor passará a receber menos por hora trabalhada.
E não se diga que o referido diploma legal, a despeito de
estabelecer, nos termos do acórdão recorrido, critério “que não
se concebe como justo” (fl. 68), não é ilegítimo, visto que
poderia ser editada uma nova lei para adequar os vencimentos.
Ora, a lei impugnada causa imediatos danos aos
servidores e ofensa à Constituição, sendo certo que tais
deficiências não se justificam pela possibilidade de ser editada
lei para corrigi-las. Do contrário, os servidores teriam os seus
vencimentos reduzidos até que eventual e futura lei, que
poderia sequer ser criada, estabelecesse ajuste na remuneração
em decorrência do aumento da jornada de trabalho.
Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe
provimento (art. 557, § 1º-A, do CPC)” (DJe de 27/5/08, trânsito
em julgado em 19/6/08).

re

Como bem salientado pelo Ministério Público Federal em seu
parecer, não há que se olvidar, inclusive, que

Em

“o valor da hora de trabalho do servidor público possui
assento constitucional no art. 7º, XVI c/c art. 39, § 3º, da CF a
revelar que o cálculo do salário-hora, considerado o coeficiente
da remuneração mensal pela quantidade de horas trabalhadas
no mês, também está protegido pela irredutibilidade dos
vencimentos, de modo que a diminuição desta pelo aumento de
jornada de trabalho, sem a correspondente retribuição
remuneratória, implica violação ao princípio insculpido no art.
37, XV, da Constituição Federal e ao princípio geral que veda o
enriquecimento sem causa” (fl. 984).

Em caso semelhante, o Ministro Marco Aurélio, no voto condutor do
acórdão, afastou, no caso concreto (MS nº 25875/DF), a incidência de
decisão do Tribunal de Contas que obrigava o cumprimento pelos
servidores de regra que aumentava carga horária de algumas categorias
sem o aumento proporcional de seus vencimentos:
7
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“(…) Em síntese, a Constituição Federal revela princípios
que atendem à tradição do mercado brasileiro no tocante à
profissão de professor e de quem desenvolve atividade de
saúde, impondo relativamente a esta última que se trate de
profissão regulamentada. Repito: quando se disciplinou a
matéria, levou-se em conta o que praticado normalmente,
detendo quer o professor, quer o médico, mais de uma
atividade em termos de prestação de serviços. Na vigência da
Carta anterior – Emenda Constitucional nº 1/69 –, o Decreto-Lei
nº 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, estabeleceu:

re

vi

‘Art. 14 - Os ocupantes de cargos e empregos
integrantes da Categoria Funcional de Médico ficam
sujeitos à jornada de 4 (quatro) horas de trabalho,
podendo, a critério e no interesse da Administração,
exercer, cumulativamente, dois cargos ou empregos dessa
categoria, inclusive no mesmo órgão ou entidade’.

Em

Evidentemente, a acumulação agasalhada na Carta da
República não se mostraria possível em área a reclamar o maior
desprendimento, a maior tranquilidade, se não houvesse
jornada reduzida. É inimaginável caminhar-se, não estivesse
presente a disciplina alusiva aos trabalhadores em geral, para a
acumulação de cargos no caso de jornada normal passível de
ser exigida − oito horas. Com a vinda à balha da Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990, previu-se a jornada de seis e oito horas
diárias, com carga máxima semanal de quarenta horas:
‘Art. 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho
fixada em razão das atribuições pertinentes aos
respectivos cargos, respeitada a duração máxima do
trabalho semanal de quarenta horas e observados os
limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas
diárias, respectivamente’.
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O § 2º do artigo 19 excepcionou categorias submetidas a
leis especiais: “O disposto neste artigo não se aplica a duração
de trabalho estabelecida em leis especiais”. Vale dizer que não
surgiu choque entre a nova regra e a já existente, advinda do
Decreto-Lei nº 1.445/76, mas, reprisando o que versado no
referido Decreto-Lei e com regência mais explícita, foi editada a
Lei nº 9.436, de 5 de fevereiro de 1997, considerando-se, mais
uma vez, a acumulação permitida na Constituição Federal e as
peculiaridades próprias aos trabalhadores na saúde, mais
especificamente aos médicos. Consoante a citada lei:

Em
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sã

‘Art. 1º A jornada de trabalho de quatro horas diárias
dos servidores ocupantes de cargos efetivos integrantes
das Categorias Funcionais de Médico, Médico de Saúde
Pública, Médico do Trabalho e Médico Veterinário, de
qualquer órgão da Administração Pública Federal direta,
das autarquias e das fundações públicas federais,
corresponde aos vencimentos básicos fixados na tabela
constante do anexo a esta Lei.
§ 1º Os ocupantes dos cargos efetivos integrantes das
Categorias Funcionais de que trata este artigo poderão,
mediante opção funcional, exercer suas atividades em
jornada de oito horas diárias, observada a disponibilidade
orçamentária e financeira.
§ 2º A opção pelo regime de quarenta horas semanais
de trabalho corresponde a um cargo efetivo com duas
jornadas de vinte horas semanais de trabalho, observados,
para este fim, os valores de vencimentos básicos fixados
na tabela constante do anexo a esta Lei, assegurada
aposentadoria integral aos seus exercentes’.

Pois bem, preservou a Lei nº 9.436/97 a sistemática até
então adotada, abrindo margem àqueles que viessem a optar
pela jornada de oito horas diárias, alcançada, ante a duração, a
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exclusividade na prestação dos serviços, a percepção de
vencimentos que podem ser tidos como dobrados. Na espécie,
os impetrantes já beneficiados com a concessão de medida
acauteladora lograram obter situação jurídica toda própria no
âmbito do Tribunal de Contas da União, em harmonia com os
ditames existentes. Vale dizer, tiveram respeitada jornada
reduzida com a percepção integral do vencimento do cargo
ocupado.
Eis que, em 27 de dezembro de 2001, foi editada a Lei nº
10.356, dispondo sobre o quadro de pessoal e o plano de
carreira do Tribunal de Contas da União e dando outras
providências. A partir dessa norma, veio o Presidente do
Tribunal de Contas da União, no Processo Administrativo nº
TC004933/2005, a proferir a seguinte decisão (folha 53):

Em
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‘Conheço a presente representação e, no mérito,
acolho os argumentos e conclusões esposadas nos
pareceres consonantes da SEREC, da SEGEDAM e da
CONJUR, para determinar a adoção integral das
providências propostas à folha 5, dando aos analistas de
controle externo – área de apoio técnico e administrativo –
especialidade medicina, com base no princípio da
razoabilidade, o prazo de sessenta dias, contados da data
de publicação do presente despacho, para que efetuem a
opção por um dos regimes de jornada de trabalho
previstos no art. 28 da Lei 10.356, de 27 de dezembro de
2001, devendo-se aplicar, após o prazo ora fixado, as
medidas previstas na Portaria TCU nº 134, de 30 de maio
de 2003, quando couber.’

De início, surge alguma perplexidade no que, datando a
Lei nº 10.356 de 27 de dezembro de 2001, não tenha sido
acionada relativamente ao pessoal médico do Tribunal de
Contas da União até 25 de janeiro de 2006. Em tese, durante
quatro anos, os médicos do quadro do Tribunal continuaram a
cumprir a jornada inicial própria à relação jurídica mantida,
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percebendo os vencimentos decorrentes do novo plano de
carreira. Ao que tudo indica, o Tribunal de Contas da União,
órgão fiscalizador da Administração Pública, reconheceu-lhes a
situação jurídica devidamente constituída, mas, mudando de
óptica, acionou, quanto àqueles admitidos antes da vigência da
Lei nº 10.356, de 27 de dezembro de 2001, a previsão relativa à
jornada e o anexo a revelar a tabela de vencimento básico
considerado o cargo de analista de controle externo – área de
apoio técnico e administrativo, especialidade medicina. A nova
disciplina veio com o seguinte teor:

vi

sã

‘Art. 28. O Tribunal fixará, em ato próprio, a jornada
normal de trabalho dos cargos efetivos de que trata esta
Lei, respeitada a duração máxima do trabalho de 40
(quarenta) horas semanais e mínima de 30 (trinta) horas
semanais.
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§ 1º No caso da jornada normal de trabalho fixada
pelo Tribunal de Contas da União ser superior a 30 (trinta)
horas semanais, é facultado aos ocupantes dos cargos de
que trata o caput deste artigo, atendido o interesse da
administração, optar pela duração de trabalho de 30
(trinta) horas semanais, observada a tabela de vencimento
básico constante do Anexo V.
§ 2º Aos ocupantes do cargo de Analista de Controle
Externo – Área de Apoio Técnico e Administrativo,
especialidade Médico, no desempenho exclusivo dessa
atividade, é assegurado optar pela duração de trabalho de
20 (vinte) horas semanais, observada, nessa hipótese, a
tabela de vencimento básico constante do Anexo VI desta
Lei.’

Evidentemente, o novo texto legal mostrou-se aplicável a
todo aquele profissional de medicina que ingressasse no quadro
do Tribunal de Contas da União a partir da respectiva vigência,
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ou seja, a partir de dezembro de 2001. Diante da alteração
substancial da jornada, não cabia, muito menos transcorridos
mais de quatro anos, o acionamento da lei no tocante aos que já
se encontravam, à época em que passou a vigorar, no quadro
funcional do Tribunal de Contas da União, sob pena de
desconhecer-se
por
completo
a
situação
jurídica
constitucionalmente constituída.
(...)
A esta altura, tenho o convencimento robustecido sobre a
procedência do pedido formulado. Paga-se um preço por se
viver em um Estado Democrático e ele é módico – o respeito
irrestrito às regras estabelecidas. Somente assim se chega à
almejada segurança jurídica e esta, sob o ângulo normativo, tem
como primeira condição a irretroatividade da lei. A retroação
fere de morte a paz social, levando os cidadãos a viverem à base
de solavancos, à base de sobressaltos, tendo a vida, de uma
hora para outra, desarrumada. Os impetrantes mencionados,
em favor dos quais deferi a medida acauteladora, formam
segmento cujas jornada de trabalho e carga horária semanal são
distintas das de outros servidores do Tribunal de Contas da
União. Concedo a eles a ordem pleiteada, afastando a aplicação
do que determinado pela Corte de Contas no Processo
TC004.933/2005-0, preservando, com isso, situação jurídica
anterior à Lei nº 10.356/2001 e que, na respectiva vigência, foi
respeitada por mais de quatro anos. É como voto na espécie”
(julgado em 24/6/10).

No julgamento do referido mandado de segurança, expressei, em
meu voto vista, o entendimento majoritário desta Corte e acompanhei o
voto do eminente Relator, nos seguintes termos:
“(…) Pedi vista dos autos para uma melhor análise da
matéria sub judice e, agora, apresento meu voto, concordando
com a solução alvitrada pelo eminente Relator.
A promulgação da Lei nº 10.356/01, editada com o escopo
de disciplinar o quadro de pessoal e o plano de carreira do

12

ARE 660010 / PR

Em

re

vi

sã

o

TCU, introduziu, no âmbito daquela Corte, normatização
específica sobre a jornada de trabalho dos médicos servidores
do Tribunal, prevendo que esses poderiam optar pela jornada
de trabalho de 20 horas semanais, ‘observada, nessa hipótese, a
tabela de vencimento básico constante do Anexo V’ (art. 28 § 2º, da
Lei nº 10.356/01).
Constata-se, destarte, que os servidores médicos que então
já laboravam naquela Corte, para manter o mesmo padrão de
vencimentos que auferiam até aquele momento, deveriam
dobrar a duração de sua jornada.
Foi-lhes até facultado optar pela manutenção da jornada
de trabalho semanal de 20 horas, como vinham fazendo; mas, se
assim o fizessem, sofreriam redução proporcional em seus
vencimentos.
Sem maiores dificuldades, vê-se que tal legislação, se
aplicada aos servidores médicos que já atuavam no TCU à
época da edição da referida legislação implicaria, para esses,
inegável redução de vencimentos, o que se mostra inadmissível,
em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição
Federal.
E, conforme bem observado pelo eminente Ministro
Relator, o novo texto legal editado para disciplinar o quadro de
pessoal do TCU apenas poderia ser aplicável aos servidores
médicos que naquele Corte ingressassem depois de sua
promulgação, mas não aos anteriormente admitidos e que
vivenciavam situação já consolidada.
Aliás, é curioso observar que a ordem, ora atacada,
conquanto proferida com fundamento nos ditames da referida
Lei, apenas foi editada decorridos mais de quatro anos de sua
promulgação, o que demonstra que, nem mesmo no âmbito
daquela Corte de Contas da União, parecia haver consenso
imediato quanto à sua pronta aplicação aos servidores médicos
que lá já estavam a atuar quando da edição desse novel
diploma legal.
Observo, ainda, que este Supremo Tribunal Federal possui
jurisprudência consolidada quanto à inexistência de direito

13

ARE 660010 / PR

Em

re

vi

sã

o

adquirido em relação à mudança de regime jurídico.
Assim sendo, a disciplina legal quanto à jornada semanal
de trabalho dos servidores médicos poderia ser normalmente
alterada; contudo, tal mudança não poderia implicar redução
dos vencimentos dos servidores que, já estando em efetivo
exercício naquela Corte à época da mudança, exerciam,
legalmente jornada semanal de trabalho de 20 horas.
Foi exatamente o que ocorreu no caso presente, em que a
ordem atacada por intermédio da presente impetração impôs
àqueles servidores que, se desejassem manter a remuneração
anterior, deveriam dobrar a jornada de trabalho, permitindolhes, ainda, que optassem pela jornada de 20 horas semanais,
mas com redução proporcional de vencimentos.
Entendo que tal disposição, por inconstitucional, não pode
subsistir.
Reiterados são os pronunciamentos deste Supremo
Tribunal que já assentaram ser inviável a imposição de redução
de vencimentos de servidor público, ainda que admissível a
mudança do regime jurídico aplicável.
Nesse sentido e, apenas para ilustrar, cito as ementas dos
seguintes precedentes:
‘AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR
PÚBLICO ESTATUTÁRIO - INALTERABILIDADE DO
REGIME JURÍDICO - DIREITO ADQUIRIDO INEXISTÊNCIA - REMUNERAÇÃO - PRESERVAÇÃO
DO
MONTANTE
GLOBAL
OFENSA
À
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - RECURSO
IMPROVIDO. - Não há direito adquirido do servidor
público estatutário à inalterabilidade do regime jurídico
pertinente à composição dos vencimentos, desde que a
eventual modificação introduzida por ato legislativo
superveniente preserve o montante global da
remuneração, e, em conseqüência, não provoque decesso
de caráter pecuniário. Precedentes’ (AI nº 528.138AgR/MS, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda
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‘AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRINCÍPIO
DA
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. O princípio
da irredutibilidade de vencimentos deve ser observado
mesmo em face do entendimento de que não há direito
adquirido a regime jurídico. Precedentes. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento’ (RE nº 387.849AgR/MT, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma,
DJe de 28/9/07).
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‘1. Servidor público: irredutibilidade de vencimentos.
Dada a garantia de irredutibilidade, da alteração do
regime legal de cálculo ou reajuste de vencimentos ou
vantagens funcionais jamais poderá ocorrer a diminuição
do quanto já percebido conforme o regime anterior, não
obstante a ausência de direito adquirido à sua
preservação: precedentes(...)’ (RE nº 343.005-AgR/CE,
Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma,
DJ de 10/11/06).

Ressalte-se que também o Plenário desta Suprema Corte já
teve oportunidade de manifestar-se sobre o tema, o que ocorreu
quando da apreciação da medida cautelar nos autos da ADI nº
2.238/DF, em que se questionam diversas normas da chamada
Lei de Responsabilidade Fiscal.
Transcreve-se, no ponto que interessa ao presente feito,
parte de sua ementa:
‘(...)XXV - Art. 23, §§ 1º e 2º: a competência cometida
à lei complementar pelo § 3º do art. 169 da Constituição
Federal está limitada às providências nele indicadas, o que
não foi observado, ocorrendo, inclusive, ofensa ao
princípio da irredutibilidade de vencimentos. Medida
cautelar deferida para suspender, no § 1º do art. 23, a
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expressão ‘quanto pela redução dos valores a eles
atribuídos’, e, integralmente, a eficácia do § 2º do referido
artigo (...)’ (Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJe de
12/9/08).
E, de sua fundamentação, destaca-se o seguinte trecho:
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‘16. Art. 23, §§ 1.º e 2.º: o § 1.º, na parte em que
aponta como providência a ser tomada, para redução da
despesa de pessoal, ao lado da extinção de cargos e
funções, a ‘redução dos valores a ele atribuídos’; e o § 2º, ao
facultar ao Poder Público a redução da jornada de trabalho
com adequação dos vencimentos à nova carga horária.
Sustentam os autores, com procedência, que se trata
de normas que atentam contra o princípio da
irredutibilidade de vencimentos.
Com efeito, não se encontram relacionadas no art.
169 da CF, que cuida da contenção de despesas públicas
com pessoal, as medidas que a lei complementar, nos
dispositivos indigitados, autoriza pôr em prática, qual
seja, a redução da remuneração de cargos e de funções e a
redução de vencimentos compensada pela redução de
carga horária de serviço.
O legislador complementar não se achava legitimado
pela Constituição para disciplinar a matéria desse modo.
A competência que lhe foi cometida pelo art. 169 da Carta
está limitada às providências nele indicadas, o que não foi
observado.
É certo haver sido suprimida, pela EC nº 19/98, a
remissão que o antigo § 2.º do art. 39 da Carta fazia ao art.
7.º, VI. A reforma administrativa veiculada na referida
emenda, todavia, não eliminou o princípio da
irredutibilidade da remuneração dos servidores públicos,
o qual, ao revés, permaneceu consagrado no inciso XV do
art. 37, assim enunciado: ‘o subsídio e os vencimentos dos
ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis’,
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seguindo-se ressalvas que não interessam à hipótese sob
apreciação.
Meu voto, portanto, também aqui, em face da
relevância da questão, é pelo deferimento da medida
cautelar, relativamente a ambos os dispositivos.’

vi

sã

o

Por essas razões, vê-se que os impetrantes, em favor dos
quais foi deferida, initio litis, medida acauteladora, são
titulares do direito líquido e certo que alegaram possuir ao
ajuizar o presente mandamus.
Ante o exposto, acompanho o eminente Relator e voto
pela concessão da segurança em favor dos referidos
impetrantes, tornando definitivas as medidas cautelares
liminarmente deferidas (fls. 100 a 103 e 118).
É como voto.”
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Vê-se, pois, que a jurisprudência dominante desta Corte é no
sentido de que, nas hipóteses em que houver aumento de carga horária
dos servidores, essa só será válida se houver formal elevação
proporcional da remuneração; caso contrário, a regra será
inconstitucional, por violação da norma constitucional da
irredutibilidade vencimental.
Portanto, há que se reafirmar a jurisprudência desta Corte e se
fixarem 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 subordinados a carga horária semanal inferior a
quarenta horas.
Ante o exposto, reafirmando a jurisprudência desta Corte, voto
pelo provimento do recurso extraordinário de modo que i) se declare a
parcial inconstitucionalidade, sem redução de texto, do § 1º do art. 1º do
Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do
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Paraná; ii) diante da necessidade de que sejam apreciados os demais
pleitos formulados na exordial, se determine que nova sentença seja
prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes.
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