
Ofício Circular n. 13/2022-CAOPSAU Curitiba, 20 de setembro de 2022.

Assunto: greve/paralisação dos profissionais da enfermagem

Colega,

Cumprimentando-o,  cabe-nos  informar  o  anúncio  de  paralisação  dos
profissionais de enfermagem (enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliar de enfermagem),
no âmbito público e privado, para o próximo dia 21 de setembro.

O movimento foi deflagrado pelo Fórum Estadual de Enfermagem e pelo
Fórum  Nacional  da  Enfermagem,  em  conjunto  com  os  sindicatos  e  outras  entidades
representativas da categoria,  que exigem a aplicação do piso salarial  de acordo com a Lei n.
1.434/221, cujos efeitos estão atualmente suspensos em razão de decisão cautelar proferida na
ADI n. 72222.

São relevantes os pleitos dos profissionais de enfermagem. 

É forçoso, porém, convir que a busca de seu atendimento não pode se dar
com prejuízo à assistência à população. O direito à vida não pode ser prejudicado ou periclitado,
mesmo diante da eventual  legitimidade das pretensões sindicais  ou da suposta legalidade da
greve, uma vez que “a saúde é um direito fundamental do ser humano” (art. 2°, Lei n. 8.080/90,
cf. art. 6° e 196, CF).

A Lei Federal  n.  7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de
greve  (aplicável aos servidores públicos, no que couber, em conformidade com as decisões do
STF nos Mandados de Injunção nº 670, 708 e 712), nos parágrafos 1º e 3º do art. 6º preceituam

1 Vide: https://in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.434-de-4-de-agosto-de-2022-420535072 

2 Vide ADI 7222: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6455667 



2

que “em nenhuma hipótese, os meios adotados por empregados e empregadores poderão violar
ou constranger os direitos e garantias fundamentais de outrem” e que “as manifestações e atos
de persuasão utilizados pelos grevistas não poderão impedir o acesso ao trabalho nem causar
ameaça ou dano à propriedade ou pessoa”.

Mais adiante, o art. 11 da mesma lei prevê a obrigatoriedade de garantir a
“prestação  de  serviços  indispensáveis  ao  atendimento  das  necessidades  inadiáveis  da
comunidade”,  definidas  como  tais  “(...)  aquelas  que,  não  atendidas,  coloquem  em  perigo
iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população” (parágrafo único).

Especificamente no âmbito do Sistema Único de Saúde, a Lei Estadual
n.º 14.254/03, em seu artigo 2.º, incisos I, V e X, expressa que “são direitos dos usuários dos
serviços de saúde no Estado do Paraná: I- ter  um atendimento humano, digno,  atencioso e
respeitoso,  por  parte  de  todos  os  profissionais  de  saúde;  (...)  V-  receber  do  funcionário
adequado, presente no local,  auxílio imediato e oportuno para a melhoria de seu conforto,
bem-estar e saúde (...)”.  O inciso XXVIII, da mesma norma estadual, determina que é direito
dos usuários dos serviços de saúde no Estado do Paraná “a assistência adequada, mesmo em
períodos noturnos, festivos, feriados ou durante greves profissionais”.

A  Portaria  de  Consolidação  GM/MS  n.  1/2017,  no  mesmo  sentido,
assegura a toda pessoa o direito “(...) ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para
garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde” e o “(...) ao
tratamento adequado e no tempo certo para resolver seu problema de saúde” (arts. 3º e 4º).

Por isso, áreas mais sensíveis do serviço de saúde, a exemplo de Pronto
Socorro e UTIs, devem manter-se em funcionamento com a integralidade de seus trabalhadores,
posicionamento que aguarda consonância, inclusive, com o disposto no art. 44, da Resolução n.
564/2017, do Conselho Federal de Enfermagem, que determina como dever do profissional de
enfermagem  “prestar  assistência  de  Enfermagem  em  condições  que  ofereçam  segurança,
mesmo  em  caso  de  suspensão  das  atividades  profissionais  decorrentes  de  movimentos
reivindicatórios da categoria. Parágrafo único. Será respeitado o direito de greve e, nos casos
de movimentos reivindicatórios da categoria, deverão ser prestados os cuidados mínimos que
garantam uma assistência segura, conforme a complexidade do paciente”.

A paralisação, em princípio, perdurará por apenas vinte e quatro horas, o
que não afasta,  todavia,  a necessidade  de  acompanhamento ministerial  de seu desenrolar  ou
mesmo  a  possibilidade  de  uma  atuação  preventiva  junto  às  entidades  organizadoras  do
movimento, acaso tal se compreenda pertinente segundo a realidade local, para se garantir que as
atividades de saúde em áreas tidas como essenciais (urgência, emergência e UTIs) mantenham-se
integralmente  preservadas  e  as  demais  em  funcionamento  com  o  número  de  profissionais
necessários para garantir acesso e assistência aos pacientes.
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Este Centro de Apoio permanece em acompanhamento da situação e à
disposição dos colegas para ocasional auxílio. 

MARCO ANTONIO TEIXEIRA MICHELLE RIBEIRO MORRONE FONTANA     DANIEL PEDRO LOURENÇO
Procurador de Justiça                           Promotora de Justiça Promotor de Justiça


