
 

 
 
 
 
Ofíc io Circ.  nº 14/2021           Franc isco Beltrão,  08 de abril de 2021.  
   

 

PARECER JURÍDICO  

EMENTA  –  DIREITO  CO NSTITUCIO NAL .  SERVIDO R PÚB LICO .  

REGIME JUR ÍDICO  ESTATUT ÁRIO .  AMP LIAÇÃO  DE JO RNADA DE 

TRABALHO .  DEMANDA EX CEP CIO NAL  E TRANSITÓRIA .  

OBRIG ATO RIEDADE DE LEI  MUNIC IPAL E GARANTIA DA 

ISO NO MIA .  RE SPEITO AO S LIMITES LEGAIS .  IMP OSSIBILIDADE 

DE ALTERAÇÃO DEFINITIVA . 

  

  Trata-se de processo encaminhado à esta Assessoria Juríd ica, pelo 

gabinete do Presidente dessa entidade (Assoc iação dos Municípios d o Sudoeste do 

Paraná – AMSOP), no qual consta a consulta para e laboração  de parecer jurídico  

balizador,  formulada com o segu inte formato e teor:  

“É possível ao Município realizar a ampliação/dobra da jornada de 

trabalho de servidores do quadro do magistér io municipal sem 

submissão ao devido processo de concurso público? ”  

  Dessa forma, passa-se a opinar.   

 

  O Estado Democrático de Direito tem por premissa a normat ização da 

conduta da sociedade com fito na promoção da segurança jurídica.   

 

  Nesse  contexto,  o  ato  da Administração Pública,  por óbvio,  segue o  

mesmo norte da limitação ou balizamento a partir  do ordenamento posit ivado, 

sobremodo para efet ividade das garant ias const itucionais como isonomia,   



 

 

 

lega lidade,  impessoa lidade,  dentre outras.  Na este ira precípua da legalidade para a 

Administração, a ilu stre professora MAR IA SYLVIA ZANELLA DI  PIETRO1 é 

su fic ientemente clara ao  lecionar que “O administrador não pode agir,  nem mesmo 

deixar de agir,  senão de acordo com o que dispõe a lei”.   

 

  HELY  LOP ES MEIRELLES2 nos diz que “na administração pública não 

há liberdade nem von tade pessoal.  […]. A lei para o particular significa ‘poder 

fazer assim’; para o  administrador público significa ‘deve fazer assim ’” 

 

  Tratam-se de balizamentos decorrentes de princípios const itucionais 

estatuídos no art.  37 da Magna Carta e que emergem imposição sobreposta a 

qualquer comando, conforme ensina REALE  apud GARCIA E ARAÚJO3 (2012) ao 

afirmar que: “Os princípios são , pois verdades ou juízos fundamentais, que servem 

de alicerce ou de garantia de certeza a um conjun to de juízos,  ordenados em um 

sistema de conceitos relativos à  dada porção  da  realidade.  Às vezes também se  

denominam princípios certas preposições ,  que apesar de não serem evidentes ou 

resu ltantes de evidências,  são assumidas como fundantes da validez de um sistema 

particular de conhecimentos,  como seus pressupostos necessários”.  

 

  A par dessa p remissa,  independentemente da pretensão do gestor ou do 

benefício comum que a ação vise proporcionar,  é au to rizado  à Administração  

Pública pautar-se exclusivamente nos preceitos lega is e  tal premissa logicamente 

também opera efe itos nos atos que servem à const itu ição  do quadro func ional 

operativo da Gestão Púb lica.   

 

 

                                                        
1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27ª edição, Atlas, São Paulo, 2014, p. 1 
2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro – 25. Ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 82 
3 GARCIA, Rayssa Cardoso; ARAÚJO, Jailton Macena de. Os princípios da administração pública no sistema jurídico 
brasileiro. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 96, jan 2012. Disponível em:  < http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?artigo_id=11022&n_link=revista_artigos_leitura , acessado 12 de outubro de 2015. 
 



 

 

 

  Sabe-se que a regra erigida no inc iso II do art. 37 e segu intes da Carta 

Const itucional estabelece o processo  do concurso público  como premissa de acesso  

ao cargo público,  mesmo porque tal procedimento permite a contemp lação dos 

pressupostos de va lidade da escolha,  através  de um compêndio de exigências  e 

condições que garantem a igua ldade entre os iguais ( isonomia),  e a suposta esco lha 

mais e fic iente ao propósito  do serviço público.  O teor da regra é o seguinte:  

 

“Art.  37. (. . . )   

 

II  - a  investidura em cargo  ou emprego  público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos,  de 

acordo com a natureza e a  complexidade do cargo ou emprego, na 

forma  prevista em lei,  ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado  em lei de livre nomeação e exoneração;” 

 

  Ainda no condão principio lógico,  no p rocesso do concurso público  

destaca-se o princípio da vincu lação ao  instrumento convocatório.  Isso  s ignifica 

que “todos os atos que regem o concurso público ligam-se e devem obediência  ao 

edita l que não só é o instrumento  que convoca cand idatos interessados em 

participar do certame como também contém os ditames que o regerão”4,  af inal,  o  

edita l cristaliza  a competência discr icionária da Administração que se vincu la a 

seus termos.  

 

  Tais regras,  aqui nominadas ed itilíc ias,  face a vinculação  ao 

instrumento convocató rio  do processo de seleção, devem fixar não só os 

pressupostos para a inserção no quadro público,  mas também e igualmente 

impresc indíve l,  a condição da eventua l execução  do encargo púb lico,  com as 

premissas funcionais devidamente pontuadas.   

 

                                                        
4 MOTTA, Fabrício. (Coord.). Concurso público e constituição. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2005, p. 143. 



 

 

 

  O objet ivo de ta l transparência e amplitude é garant ir  c lareza para 

toda a sociedade sobre quem será contratado – med iante qualif icação mínima 

estabe lec ida,  mas também sobre qual serviço será desempenhado e como deverá 

esse serviço ser prestado pelo contratado em prol da sociedade.  

 

  Essa co ndição formalista permite também estabelecer segurança 

jurídica para os envolvidos e terceiros ,  sustentada em regras posit ivadas no  

ordenamento,  no  caderno convocatório e na avença contratual,  serv indo de  

mecanismo para que a prática da fisca lização e da exigência quanto a efic iênc ia do 

servidor e do serviço  público.  

 

  Reitere- se  que o cargo público é dest inado aos provimentos de caráter  

definit ivo  e para ocorrer  a invest idu ra no cargo, faz- se necessár ia uma se leção de 

candidatos,  robusta o su fic iente para afastar  o arbítrio imoral de escolhas 

direc ionadas e determinadas por interesses políticos ou pessoais,  e com a 

observância dos p rincípios da legalidade,  isonomia,  impessoalidade,  moralidade e 

pub licidade 

 

  A Adminis tração deve pau tar suas  ações na mais estr ita 

previs ibilidade,  obedecendo  às previsões do ordenamento ju rídico,  não se 

admit indo, ass im, nas palavras de FAB RÍCIO MO TTA5,  que se “desrespeite  as 

regras do jogo,  estabeleça uma coisa e faça  outra,” [afina l],  a  con fiança  na 

atuação de acordo com o Direito  posto é o mínimo que esperam os cidadãos 

concorrentes a um cargo ou emprego público” 

 

  Tem-se que a interpretação da regra const ituc iona l do  concurso 

púb lico,  pareada com o  princípio da vincu lação ao edital,  quando submetida ao 

crivo das Cortes Judicia is repercu tiu em posicio namento  objetivo do  Supremo 

Tribunal Federal – STF,  que afirmou pedagogicamente :  

                                                        
5 Idem, p. 146.  



 

 

 

“O recurso extraordinário  a que se refere o presen te agravo de 

instrumento revela-se processualmente viável,  eis que se insurge 

contra acórdão que decidiu  a  causa em desconformidade com a 

orien tação  jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federa l firmou na 

matéria em exame. Com efeito,  a colenda  Primeira  Turma desta 

Suprema Corte,  ao julgar o RE 480.129/DF, Rel.  Min.  MARCO 

AURÉLIO, fixou  entendimento que torna  aco lhível a pretensão  de 

direito material deduzida pela parte ora agravante: “CONCURSO 

PÚBLICO – PARÂMETROS – EDITAL. O edital de concurso,  desde 

que consentâneo  com a lei de regência em sentido formal e material, 

obriga  candida tos e Administração Pública  (STF – AI:  850608 RS , 

Rela tor: Min.  CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 01/12/2011, 

Data de Publicação: DJe-233 DIVULG 07/12/2011 PUBLIC 

09 /12/2011).” 

 

  Em termos práticos sabe-se que o  edital consiste no instrumento  

utilizado pela Administração Pública para rea lizar o concurso de seleção , adstrito 

à observância,  entre outros,  dos princípios citados e normas pertinentes.  DIÓG ENES 

GASP ARINI6,  ensina que: 

 

“o edital do concurso de ingresso no serviço público  é o ato 

administra tivo, de na tureza  normativa ,  mais importante de todo  esse 

procedimento,  na  med ida em que fixa regras de obediência 

obriga tória  tanto para a  Administração Pública que deseja o 

concurso de ingresso  no serviço público,  como para os eventuais 

interessados e candidatos que dele participam .  (. . . ) De sorte que,  de 

forma  semelhante ao que se diz em relação ao instrumento 

convocatório da  licitação, pode-se afirmar que o  edital é a lei interna 

do  concurso  de ingresso no  serviço público” 
                                                        
6 GASPARINI. Diógenes. Concurso Público – Imposição Constitucional e Operacionalização”, inserido na obra 
“Concurso Público e Constituição”, coordenada por Fábio Motta, da Editora Fórum, 2005, à p. 64.  



 

 

 

  Ressalta-se que a publicação do edital to rna explíc itas quais são as 

regras que nortearão o  relacionamento  ent re a Administração Pública e àqueles que 

concorrerão aos seus cargos e empregos públicos,  razão porque a observância 

bilatera l é necessária a exemplo  do que ocorre com as lic itações,  em que o  poder 

púb lico exibe suas condições e o candidato/interessado , inscrevendo -se ou 

partic ipando concorda com elas,  estando estabelec ido o víncu lo jurídico do qual 

decorrem direitos e obrigações.  

 

  Assim, não  faz sent ido a Administração simplesmente evadir -se 

durante a ro tina da execução do contrato das regras que ela mesmo determinou e às 

quais ader iram voluntar iamente os cand idatos.  

 

  Uma vez pub licada a re lação dos aprovados no concurso  público e a 

respect iva nomeação dos candidatos pela Administração Pública,  esses devem 

apresentar os documentos exigidos e tomar posse do cargo para o qual foram 

submetidos a concurso.  

 

  A nomeação do servidor público é o  ato de provimento  do cargo, que 

se completa com a posse  e o exercício.  Dessa forma, a invest idu ra do servidor no 

cargo ocorre com a posse,  que é condição legal para o exercíc io  da função  pública.   

 

  É com a posse que são  conferidos aos funcio nár ios as prerrogativas,  os 

direitos e deveres do  cargo , logo, sem a posse,  o provimento não  se completa,  nem 

pode haver exercíc io da função púb lica.   

 

  Assim, a formação do vínculo entre o servidor e o Estado constitu i-se 

de um ato complexo, resultado da nomeação (ato estatal unilateral)  e da posse 

(ace itação do agente),  que é cond ição  de eficácia  da nomeação. Essa  relação  é 

chamada por PONTES DE MIRANDA7 de “relação instituciona l”. 

                                                        
7 PONTES DE MIRANDA, F.C. Comentários à Constituição de 1967, Rio de Janeiro, Forense, 1987, p. 418. 



 

 

 

  Adentrando no  espectro pertinente desse  parecer,  tem-se  que a regra 

contratual dos servidores,  inclusive  e  prioritar iamente do  quadro do magistério,  

tem amplo  regramento e vínculo nos documentos contratuais  p ré estabelecidos no  

lançamento  do chamamento para seleção pública.   

 

  Urge sub linhar de antemão que o quadro  do  magistér io não goza de 

qualquer privilégio em re lação aos demais componentes da estrutura operaciona l 

adminis trat iva,  prec isamente em re lação ao  dever de cumprimento do seu contrato 

de trabalho e da sua disposição eficiente em prol do serviço público .   

 

  Quer se d izer,  com a  meridiana clareza que o tema exige,  que o 

servidor público do quadro do magistér io tem que prestar  o serviço condizente com 

àqu ilo que fora originar iamente  pactuado e também coerentemente com àqu ilo  que 

lhe é exigido e respectivamente remunerado.  

 

  Apesar dessa isonomia imposit iva,  ao longo do tempo os costumes 

adminis trat ivos sustentados em alegado interesse público foram const ituindo 

precedente e rotinas abarcadas como legítimas e legais,  à exemplo da ampliação ou 

dobra da jo rnada contratual dos servidores do quadro do  magistério.   

 

  Ainda que não seja uma imposição  regulamentar,  é comum que 

jornadas de trabalho no âmbito da Administração Pública sejam definidas  

casu ist icamente entre 20 horas e 40 horas semanais.   

 

  Também é praxe,  e aí encontra- se a d iscussão,  que as jornadas de 20 

horas semanais acessadas mediante regu lar e devido  p rocesso de se leção púb lica,  

ou seja,  aprovação em concurso público,  seja ampliada por atos do  gestor para 30 

ou 40  horas semanais,  sem observância a regra contratual originária e sem 

principalmente co nsideração ao princíp io da lega lidade e da vinculação ao 

instrumento edit ilício .  



 

 

 

  De pronto  é co rreto  defender que trata-se de ato ilegal e indevido , que 

atrai responsabilidade ao gestor,  na condição de nomeante,  e  ao servidor,  na 

condição de beneficiário indevido.  

 

  O desenho é bastante perceptível,  ou seja,  do  acesso ao cargo e função  

púb lica mediante contrato de trabalho com a Administração sem observância ao  

r ito  da legalidade.  Denota-se f lagrante e voluntár ia ilegalidade.   

 

  Urge lembrar que o acesso  ao cargo público,  conforme estabelecido na 

Const itu ição  Federal,  dá-se pelo concurso  (definit ivo) ou pela invest idura em 

cargo em comissão (demissível ad nutum)8 ou ainda pelo excepcional provimento 

transitório decorrente de processo de seleção simplificado 9.  Não há outra forma 

estabe lec ida em Lei.   

 

  Invar iave lmente o fundamento para o elastec imento do  2º turno de 

jornada,  é o atendimento da demanda ext rao rd inár ia e superveniente da educação, 

inclusive entremeada com os discursos de imprevisib ilidade e nec essidade 

premente.   

 

  Pois bem, é sab ido que também o p rincípio const ituc iona l da 

eficiência impõe ao Gestor a responsab ilidade pelo planejamento das at ividade 

estata is,  o  que por consequência obstaculiza a  genera lização da justif icat iva de 

superveniência e de imprevis ib ilidade. De outro vértice a legislação não é  

obviamente a lheia à realidade,  e por isso elencou -se na fo rma do art.  37,  inciso IX 

da Const ituição Federal a possibilidade da contratação emergencia l,  inclusive 

submissa a procedimento simplif icado de seleção , diverso do processo amplo  e 

mais burocrático do concurso público.   

 

                                                        
8 Art. 37, inc. II, CF 
9 Art. 37, inc. IX, CF 



 

 

 

“Art.  37. (. . . )   

 

IX -  a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado 

para atender a necessidade temporária de excepciona l interesse 

público;” 

 

  Atente-se que há lega lidade na contra tação ausente de qualquer 

procedimento,  até porque são imperativos os comandos princip io lógicos da 

isonomia,  impessoalidade,  moralidade e legalidade, entre outros.  Ou seja,  de todo 

azo não há como discutir  contratação de nova jornada,  sem minimamente exist ir  

um processo de seleção, ainda que simplif icado.  

 

  Mais importante é atentar  que além dos pressupostos de incontroversa 

superveniência e imprevisibilidade, a motivação deve estar  sustentada em cond ição  

precária ou provisória,  isto  é, a medida visa a mit igação temporária da demanda 

até o estabelecimento  das condições de rotina adequadas,  seja pela ext inção da 

demanda temporária,  seja pela realização de ato  de invest idu ra definit iva,  no caso  

de perpetuação da demanda.  

 

  Isso representa d izer que a justif icat iva de aposentadoria de servidor, 

aumento da demanda de serviço público ,  fér ias e licenças de servidores,  entre 

outras,  são rotinas minimamente previsíve is e que por isso devem ser 

contempladas no planejamento efic iente da Administração, não  se prestando a 

just if icar a medida excepcional da ampliação da jornada de outros servidores para 

cont inuidade do serviço.   

 

  Em ponto antagônico e portanto,  permissivo ,  exemplif ica -se o caso de 

uma população flutuante inerente a mobi lização para construção de uma grande 

obra (ex: usina hidrelétr ica),  cuja qual repercu tirá em eventual aumento  

 



 

 

 

excepcional e temporário da demanda escolar  e por isso não  just if icar ia o 

incremento definit ivo de pessoal nos quadros da Administração.   

 

  Partindo então no sent ido de que se es teja diante de uma s ituação 

efet ivamente excepcional de superveniência,  imprevisibilidade,  e principalmente,  

de temporariedade,  a competência const itucional dos entes para regularem seus 

interesses administrat ivos permit irá edição de ato legis lat ivo especí fico para 

incremento transitó rio de jo rnada dos servidores,  com fito  inarredável de atender 

ao interesse público.   

 

  Essa concepção  foi o que se extraiu  da decisão do Tribunal de Contas 

do Estado  do Paraná (TCE-PR),  ao responder a consulta formulada pelo Município  

de Francisco Beltrão  no processo nº 101743/2017 ,  conduzido pelo voto do 

eminente Conselheiro  Fernando Augusto Mello Guimarães ,  pertinentemente 

assentou no ACÓ RDÃO Nº 3899/17  do Tribunal Pleno:  

 

“Dessa forma, trilhando na mesma linha da instrução processual e, amparada em 

decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, entendo que, embora seja de 

conhecimento notório que o servidor público não possui direito adquirido à 

manutenção do seu regime jurídico, a alteração definitiva da jornada de trabalho 

viola os preceitos da Constituição Federal.  

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL N° 

6.850/2.001 - OFENSA AO ART. 27, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO DO 

ESTADO DO PARANÁ - PROFESSORES CONCURSADOS PARA 

OCUPAÇÃO DE CARGO COM JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS - 

MODIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PARA 40 HORAS 

SEMANAIS - INEXISTÊNCIA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO - NÃO 

CARACTERIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO VEZ QUE 

NÃO OCORRIDO DENTRO DO MESMO CARGO - CONHECIDO  



 

 

 

PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PROCEDENTE 

COM EFEITOS EX NUNC. 1. Viola a Constituição Federal norma que, a 

título de alterar jornada de trabalho, investe em cargo público servidor 

habilitado em concurso para outro cargo. Norma infraconstitucional que 

alterando regime de tempo integral enquadra em outra jornada servidor que 

para esta não prestou concurso conflita com Lei Maior. 2. Lei Municipal que 

atribua a professor concursado para jornada de 20 horas semanais, cargo de 

40 horas semanais, tem nítido intuito de transgredir a Lei maior, devendo, 

por conseguinte, ser extirpada da ordem jurídica. (TJPR - Órgão Especial - 

AI - 754330-8 - Ponta Grossa - Rel.: Luiz Sérgio Neiva de Lima Vieira - 

Unânime - J. 21.05.2012)  

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

PROFESSOR ESTATUTÁRIO. JORNADA DUPLA OU CARGA 

SUPLMENTAR. RECONHECIMENTO COMO HORAS EXTRAODINÁRIAS. 

AUSÊNCIA DE IMPROBIDADE. 1. A carga suplementar não pode ser 

considerada como equiparação dos professores aos servidores públicos 

municipais que possuem dois padrões, pois se assim o fora estaria infringido 

o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal e artigo 9º da Lei Estadual 

nº 3.967/87, que prevêem a realização de concurso para o preenchimento dos 

cargos públicos em questão. 2. O trabalho suplementar de servidores 

públicos municipais de só pode ser tido como horas extraordinárias. 3. No 

caso dos autos, o apelante promoveu a dobra do horário de trabalho dos 

professores municipais concursados - é preciso frisar! - para suprir 

necessidades educacionais públicas. 4. Não se promoveu qualquer violação à 

necessidade prévia de certame, pois não houve contratação nova. O que se 

fez foi o aumento da prestação de serviço educacional - que é público e 

essencial, assim como direito fundamental dos citadinos - em razão do 

aumento da demanda (quantidade de alunos). 5. Logo, determinar, por 

portaria, o aumento de trabalho - de 20 para 40 horas - do professor, não é  



 

 

 

ato ímprobo, mas sim postura atrelada à discricionariedade do gestor 

público, para atender as necessidades do povo. Apelação Cível provida. 

Maioria. (TJPR - 5ª C.Cível - AC - 531947-1 - Campo Mourão - Rel.: 

Rogério Ribas - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Rosene Arão de Cristo Pereira - 

Por maioria - J. 07.04.2009) 

 

Destaquei que a alteração definitiva da jornada de trabalho é que viola a 

Constituição Federal, pois, a alteração provisória para fins de atendimento de 

necessidade ou interesse público premente é ato discricionário do administrador 

público.  

 

Assim já se manifestou o Tribunal de Contas de Santa Catarina. Vejamos: 

 

“A alteração provisória da carga horária de trabalho no magistério é ato 

discricionário, inexistindo direito líquido e certo para sua conversão em 

definitivo.” ((TJSC, MS n. 2006.004076-5, da Capital, rel. Des. Cid Goulart, 

j. em 10.09.2008).  

 

“ADMINISTRATIVO. PROFESSOR MUNICIPAL. MAJORAÇÃO DA 

CARGA HORÁRIA. DEFERIMENTO. Havendo interesse público, poderá a 

Administração alterar a carga horária de trabalho. Não se trata de um 

direito do servidor, mas sim de um ato discricionário do ente público.” 

(TJSC, AC n. 2007.001983-5, de Santa Rosa do Sul, rel. Des. Ricardo 

Roesler, j. em 09.12.2008).2  

 

Logo, vê-se ser inconstitucional a dobra da jornada, independente do nome dado 

pela lei local, de modo definitivo, dos professores que foram aprovados em concurso 

público para a carga de 20 horas semanais. 

 

 



 

 

 

O panorama agrava-se quando a dobra inconstitucional se dá em acumulação com a 

gratificação fixada por lei para o exercício da função de Diretor Escolar, uma vez 

que, logicamente, havendo necessidade premente da dobra de jornada, a ausência 

do professor em sala de aula para assumir o cargo de direção da escola 

descaracterizaria a motivação da discricionariedade em manter a jornada dobrada. 

 

Por outro lado, o professor que labora com carga horária de 20 horas semanais e 

que venha assumir o ônus do desempenho da função de Direção Escolar tem direito 

ao valor integral de sua jornada de trabalho, repise-se, de 20 horas, acrescido 

apenas da gratificação estabelecida em lei para o exercício de tal função.” 

 

  A lição é  sempre consonante com a premissa da f ina lidade pública do 

ato designat ivo ,  ou se ja,  se houver mot ivo  excepcional,  imprevisível e temporário 

para o serviço  público,  poderá o gestor abrir  mão desse procedimento de 

alongamento  da jornada,  porém, atentando para a implementação  dos seus 

pressupostos va lidadores,  dentre e les a edição de ato legis lat ivo competente e a 

promoção de ato simplificado  de seleção dentre os servidores em condições 

isonômicas.    

 

  Pertinente fazer um parênteses em relação ao pressuposto do processo  

se let ivo ,  na med ida em que não se coaduna com a premissa de que o  acesso  

originário  pela via  do concurso público permite a mudança do regime da jornada,  

sob rogo de que não há alteração do cargo . Pondera-se aqui que a isonomia entre 

os iguais é inerente a Administração Púb lica,  e neste viés a oportunidade entre os 

igua is do cargo, inc lusive como forma de garant ia da impessoalidade,  deve 

entremear o ato administrat ivo .   

 

  Ante ao  defendido e exposto, com base na doutrina e jurisprudência 

pátria,  concebe-se pela possib ilidade de alterações no regime juríd ico estatutár io,   

 



 

 

 

desde que respeitados os limites const itucio nais e assegurado o “bom senso” por 

meio de regras transitórias exatamente para d isciplinar direitos em mutação .  

 

  Em face da autonomia municipa l, fundada no caput do art.  18  da 

Const itu ição  Federal,  ver if ica-se que o Município detém prerrogativa  para d ispor, 

por lei,  sobre a jornada de seus servidores estatu tários,  desde que não ult rapasse o  

teto estabelec ido no art. 39,  § 3 º c/c art.  7 º,  inc iso XIII,  ambos da Lei Maio r,  

ac ima re fer ido 

 

  Nesse sent ido,  ao comentar o art.  39, § 3º da Const ituição Federal de 

1988, o  SUP REMO  TRIBUNAL FEDERAL -  STF já dec id iu (www.stf. jus.br/A 

Const itu ição  e o Supremo): 

 

“Tem-se,  no caso,  portanto,  norma especial, específica,  relativamente 

à jornada  de trabalho d iária  dos médicos.  Não  importa que normas 

gera is posteriores hajam disposto a respeito  da remuneração do s 

servidores públicos,  de forma gera l,  sem especificar a respeito  da 

jornada de trabalho dos médicos.  É que é princíp io de hermenêutica 

que a norma  especial afasta a norma gera l no que diz respeito à 

questão específica,  na linha do velho brocardo: lex speciali derogat 

generali. A questão específica , pois,  da jornada de trabalho do 

médico continua sendo regida pela norma específica , por isso que, 

vale repetir,  a  norma gera l não revoga nem modifica a norma especial 

ou ,  noutras palavras,  a norma especial afasta a norma gera l.  Bem por 

isso , presen te a  regra de hermenêutica mencionada, a Lei 8.112, de 

11 /12/90, publicação conso lidada determinada  pelo  art.  13 da Lei 

9.527, de 10-12-97, deixou expresso,  no §  2º  do art.  19,  que ‘o 

disposto neste artigo não aplica a  duração de trabalho estabelecida 

em leis  especiais’ .  O art.  19,  caput, referido no citado §  1º, 

estabelece que ‘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 mín imo e máximo de seis horas e oito horas 

diárias,  respectivamente” (MS 25.027 , voto do Min. Carlos Velloso,  

julgamento em 19 -5 -05, DJ de 1º-7-05) 

 

São  estas portanto as cond icionantes que devem alinhar o  ato administrat ivo,  afim 

de que atrai lega lidade e legit imidade de seus efe itos.   

   

CO NCL USÃO  

 

A conclusão  indica que é inconst ituc ional a dobra da jornada,  independente do 

nome dado pela le i local,  de modo definit ivo,  dos professores que foram aprovados 

em concurso  público  para determinada carga horária semanal.  A excepcionalidade 

fica restr ita ao atend imento do interesse público superveniente,  imprevisíve l e 

temporário 

 

Sendo estas as considerações a serem exped idas sobre o tema, fica à AMSOP e a 

sua respect iva Assessoria  Jurídica à d isposição dos Municíp ios assoc iados,  quanto  

a eluc idação de eventuais dúvidas e quest ionamentos pontuais que remanesçam 

sobre o tema em tela.   

 

Francisco Beltrão -PR.,  08 de abril de 2021. 

 

 

   EWERTO N LINEU BARRETO RAMOS 

   Assessor Jurídico da AMSOP                                    

OAB-PR 26.366 
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