
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (CNSAÚDE), 

entidade de classe de âmbito nacional, que congrega a categoria econômica de hospitais, 

clínicas, laboratórios e demais estabelecimento de serviços de saúde no país, pessoa jurídica de 

direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 97.496.574/0001-34, com sede na SRTV/S, Quadra 

701, Conjunto E, Edifício Palácio do Radio I, Bloco 3, nº 130, 5º andar, ASA Sul, Brasília, DF, 

CEP 70340, e-mail juridico@cnsaude.org.br, neste ato representada por seu Presidente, Breno 

de Figueiredo Monteiro através do advogados que esta subscrevem, procuração específica 

(doc.02), dirige-se, com o respeito devido, à presença desse Excelso Tribunal, para, com 

fundamento nos artigos 102, inciso I, alíneas “a” e “p” e 102, inciso IX, ambos da Constituição 

Federal, bem como na Lei Federal nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, artigo 2º, inciso IX, a 

presente  

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, COM PEDIDO DE MEDIDA 

CAUTELAR 

 

Visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº  17.234/20, de 3 de janeiro de 

2020, do Estado de São Paulo, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 3 de 

janeiro de 2020, obrigando que todos os hospitais públicos e privados criem sala de 

descompressão para os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, aprovada pela 

Assembleia Legislativa e sancionada pelo Sr. Vice-Governador, no exercício do mandato de 

Governador, do Estado de São Paulo, pelas razões que passa a expor: 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
REQUERENTE: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS E 

SERVIÇOS – CNS 

 

REQUERIDOS: O SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO E A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

NORMA OBJURGADA: 17.234/20, de 3 de janeiro de 2020, QUE DETERMINA A CRIAÇÃO DE 
SALA DE DESCOMPRESSÃO PARA OS ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE 
ENFERMAGEM, NOS HOSPITAIS PÚBLICOS E PRIVADOS.  

  

I – DO CABIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

 

A presente ação direta tem por finalidade a deflagração do processo 

objetivo de controle abstrato de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 17.234/20, originária 

da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nos seguintes dizeres: 

 

O VICE-GOVERNADOR, EM EXERCÍCIO NO CARGO DE GOVERNADOR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte 
lei: 
 
Artigo 1º - Os hospitais públicos e privados do Estado ficam 
obrigados a criar uma sala de descompressão para ser utilizada 
pelos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de 
enfermagem. 
 
Artigo 2º - Nos hospitais públicos, a utilização do espaço de 
descompressão de que trata o artigo 1º deverá ser regulamentada pela 
Secretaria da Saúde do Estado. 
 
Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 03 de janeiro de 2020. 
 
RODRIGO GARCIA 
José Henrique Germann Ferreira 
Secretário da Saúde 
Antonio Carlos Rizeque Malufe 
Secretário Executivo, respondendo pelo expediente da Casa Civil 
Publicada na Assessoria Técnica da Casa Civil, em 03 de janeiro de 2020. 

(destaques nossos) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Uma vez que se trata de ato normativo estadual, tem-se por cabível a 

propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade a ser processada e julgada pelo Excelso 

Pretório, conforme artigo 102, I, “a” do Texto Maior: 

 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda 

da Constituição, cabendo-lhe: 

 

I - processar e julgar, originariamente: 

 

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal 

ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato 

normativo federal; (GRIFAMOS) 

 

II – DA LEGITIMIDADE ATIVA 

 

A Requerente é entidade de classe de nível nacional de grau superior, sem 

fins lucrativos, criada em 22 de março de 1994, reunindo diversas federações hospitalares 

existentes no País, representantes dos hospitais, clínicas, laboratórios e demais serviços de 

saúde da rede privada, incluindo a Federação dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, 

Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas e Demais Estabelecimentos de Serviços de Saúde 

do Estado de São Paulo, nos termos de seu Estatuto Social (doc. 3) e conforme atesta seu 

registro sindical (doc.4), junto ao antigo Ministério do Trabalho e Emprego, atual Secretaria de 

Trabalho e Previdência, do Ministério da Economia.   

 

Assim, a Representante é parte legítima para propor a presente ação, 

conforme preceitua o artigo 103, X do Diploma Maior:  

 

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação 

declaratória de constitucionalidade:  

 

... 

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 

 

    

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  A Requerente tem por missão coordenar e defender os interesses individuais e coletivos 

da categoria econômica de área da saúde, assim como a adoção e o pleito de interesse das 

filiadas, representando, defendendo e amparando o setor de saúde perante os poderes públicos 

e as entidades privadas, sejam individuais ou coletivos, inclusive no âmbito judicial, conforme 

atesta o artigo 3º, inciso I do seu Estatuto Social.  

 

    Tal legitimidade já foi reconhecida pelo STF em outras ações propostas 

pela Requerente, tais como a ADI 5336, julgada em 27.10.2018; ADI 5344, julgada em 

11.10.2018 e a ADPF 151, recentemente julgada em 7.2.2019.   

 

Assim, demonstra-se a legitimidade da entidade requerente para 

propositura da medida. 

 

III– PRELIMINARMENTE 

 

DA CONCESSÃO DE LIMINAR 

 

Inicialmente, a Representante informa que a apreciação da presente 

medida judicial tem caráter de urgência, em razão já se encontrar em pleno vigor a Lei Estadual 

nº 17.234/20, a partir de 4 de janeiro de 2020, com forte impacto jurídico e econômico para 

todos os hospitais particulares e públicos do Estado de São Paulo, haja vista o fato de que a 

aplicação da lei para os hospitais particulares pode impactar na concessão do alvará de 

funcionamento pelas autoridades sanitárias locais.  

 

A imediata aplicação da lei causa para os hospitais da rede privada 

incontáveis transtornos, uma vez que a determinação não traz qualquer tipo de orientação 

mínima para a criação dos espaços de descompressão, tampouco essa medida foi submetida ao 

debate público prévio para avaliação da viabilidade da criação de tais espaços. Por certo que os 

hospitais particulares foram solenemente ignorados durante toda a tramitação do processo 

legislativo, sem a possibilidade de apresentarem suas ponderações sobre os custos e mesmo o 

tempo necessário para a criação das salas de descompressão. 

 

A possibilidade de concessão de suspensão imediata do ato normativo é 

reconhecida pela doutrina. Vaticina o Ministro Luís Roberto Barroso1, atual integrante da Corte: 

 
1 O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro, Ed. Saraiva, 7ª Edição, São Paulo, 2016, p. 117/118 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A Constituição prevê expressamente a possibilidade de pedido cautelar 

nas ações diretas de inconstitucionalidade. Trata-se de providência de 

caráter excepcional, como ensina a melhor doutrina, à vista da presunção 

de validade dos atos estatais, inclusive os normativos. Na prática, 

contudo, devido ao congestionamento da pauta do Supremo Tribunal 

Federal, a suspensão liminar da eficácia da norma impugnada adquire 

maior significação: seu indeferimento remete a apreciação da matéria 

para um futuro, que pode ser incerto; e seu deferimento, embora 

provisório por natureza, ganha, muitas vezes, contornos definitivos, pela 

prolongada vigência da medida liminar. 

 

A jurisprudência estabeleceu, de longa data, os requisitos a serem 

satisfeitos para a concessão da medida cautelar em ação direta: a) a 

plausibilidade jurídica da tese exposta (fumus boni iuris); b) a 

possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão 

postulada (periculum in mora); c) a irreparabilidade ou insuportabilidade 

dos danos emergentes dos próprios atos impugnados; e d) a necessidade 

de garantir a ulterior eficácia da decisão. Alguns julgados referem-se à 

relevância do pedido (englobando o sinal de bom direito e o risco de 

manter-se com plena eficácia o ato normativo) 573 e à conveniência da 

medida, que envolve a ponderação entre o proveito e o ônus da suspensão 

provisória. O tardio ajuizamento da ação direta, quando já decorrido lapso 

temporal considerável desde a edição do ato normativo impugnado, 

normalmente irá desautorizar o reconhecimento de periculum in mora, 

inviabilizando a concessão de medida cautelar. 

 

Se mantida a aplicação da lei, os hospitais privados estarão sujeitos à 

aplicação de sanções administrativas e mesmo judiciais por descumprimento da norma legal, 

muito embora não tenham recebido diretrizes mínimas para criação das tais salas. Diante disso, 

faz-se necessária a URGENTE concessão de liminar para suspender a aplicação da norma, nos 

termos da alínea “p” do artigo 102, da Constituição Federal2. 

 

 
2 p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade; 



 
 
 
 
 
 
 
 

A obscuridade da lei ao não apontar critérios de implementação, causa 

claro risco de dano aos hospitais, restando evidente a urgência na manifestação da Corte. 

Conforme também vaticina o Ministro Alexandre de Moraes3: 

 

A análise dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora para a 

concessão de medida liminar em sede de controle abstrato de 

constitucionalidade admite maior discricionariedade por parte do 

Supremo Tribunal Federal (conveniência política da suspensão da 

eficácia), que deverá 

analisar a “conveniência da suspensão cautelar da lei impugnada”, 

permitindo, dessa forma, uma maior subjetividade na análise da 

“relevância do tema, bem assim em juízo de conveniência, ditado pela 

gravidade que envolve a discussão”, bem como da “plausibilidade 

inequívoca” e dos evidentes “riscos sociais ou individuais, de várias 

ordens, que a execução provisória da lei questionada gera 

imediatamente”,1 ou, ainda, das “prováveis repercussões” pela 

manutenção da eficácia do ato impugnado e da “relevância da questão 

constitucional” e “relevância da fundamentação da arguição de 

inconstitucionalidade, além da ocorrência de periculum in mora, tais os 

entraves à atividade econômica”. 

 

Conforme acentuou o Ministro Gilmar Mendes, “ao adotar o conceito 

jurídico indeterminado de conveniência política da suspensão da eficácia, 

procurou o Tribunal desenvolver um conceito geral que lhe outorgue 

maior liberdade para avaliar a necessidade ou não de suspensão cautelar 

da lei ou do ato normativo. É certo, por outro lado, que a utilização desse 

conceito permite que o Supremo Tribunal desenvolva um modelo 

diferenciado para o processo cautelar da ação direta de 

inconstitucionalidade, tanto quanto possível distinto do processo cautelar 

convencional”. 

 

Dessa maneira, a eficácia da liminar nas ações diretas de 

inconstitucionalidade, que suspende a vigência da lei ou do ato normativo 

arguido como inconstitucional, opera com efeitos ex nunc, ou seja, não 

 
3 Direito Constitucional, Ed. Atlas, 29ª Edição, São Paulo, 2013, p. 761/762 



 
 
 
 
 
 
 
 

retroativos, portanto, a partir do momento em que o Supremo Tribunal 

Federal a defere, sendo incabível a realização de ato com base na norma 

suspensa. Excepcionalmente, porém, desde que demonstrada a 

conveniência e declarando expressamente, o Supremo Tribunal Federal 

concede medidas liminares com efeitos retroativos (ex tunc). Esse 

entendimento pacificado no STF foi formalizado pela Lei no 9.868/99, que, 

no § 1o de seu art. 11, estabelece que a medida cautelar, dotada de 

eficácia contra todos, será concedida com efeitos ex nunc, salvo se o 

Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. 

 

Não bastasse, conforme se demonstrará, a lei ora atacada usurpa 

competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho, uma vez que seu alcance 

ingressa em dever do empregador conceder benefício a determinado grupo de empregados, o 

que, certamente, dará vazão a sua ampliação, por reivindicação dos demais trabalhadores em 

hospitais, gerando um gravíssimo problema aos hospitais do Estado de São Paulo, ante o desvio 

de sua finalidade principal que é a prestação dos serviços de saúde.  

 

A gravidade das consequências da não suspensão da lei ora atacada, 

alcançará não somente os hospitais da rede privada, mas todos os hospitais do Estado de São 

Paulo obrigados ao cumprimento da lei, inclusive os que destinam a sua rede ao atendimento 

de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), já tão combalido pela ausência de investimentos 

para o atendimento da população mais carente no Estado.   

 

Diante disso, resta demonstrada a presença dos elementos que justificam 

a concessão imediata decisão suspendendo a imediata aplicação da Lei nº 17.234/202, em 

caráter liminar com efeitos erga omnes para impedir sua imediata aplicação em qualquer tipo 

de fiscalização e possível sanção do Poder Público Estadual, sustando-se o ato normativo objeto 

da ação até o julgamento final da Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

 

IV – DO MÉRITO 

 

a) DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 17.234, de 2020 

 

O ato normativo estadual fere a delimitação de competência material 

previsto na Constituição Federal, tendo em vista a imposição de cumprimento de obrigações por 



 
 
 
 
 
 
 
 
parte dos empregadores para criação de espaço nos locais de trabalho a serem utilizados pelos 

empregados da enfermagem. 

 

Trata-se claramente de matéria trabalhista, cuja competência legislativa 

é exclusiva da União, de acordo com artigo 22 do Texto Constitucional: 

 

     “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, 

aeronáutico, espacial   e do trabalho; (grifamos) 

 

... 

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar 

sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.” 

 

Ao Estado, nos termos que estabelece o parágrafo único do artigo 22, da 

Constituição Federal, resta a competência, por delegação, desde que lei complementar autorize 

expressamente a matéria a ser delegada.  

 

A proposição legislativa aprovada em desatenção aos critérios 

constitucionais, seja da Constituição Federal, seja da Constituição Estadual, restará 

flagrantemente inconstitucional, pois extrapola a delegação legislativa autorizada pelo legislador 

constituinte, ferindo, diretamente, as regras constitucionais de repartição da competência 

legislativa.  

É importante salientar que a Lei Estadual nº 103, de 14 de julho de 2000, 

autorizou os Estados e o Distrito Federal a legislarem sobre piso salarial, com fundamento no 

inciso V, do Artigo 7º, da Constituição Federal, e não toda e qualquer matéria trabalhista  

Logo, trata-se de vício que invalida por completo o ato normativo. 

Novamente, de acordo com o eminente Ministro Luís Roberto Barroso4: 

A primeira possibilidade a se considerar, quanto ao vício de forma, é a 
denominada inconstitucionalidade orgânica, que se traduz na 
inobservância da regra de competência para a edição do ato. Se, por 

 
4 Obra citada, p. 60. 



 
 
 
 
 
 
 
 

exemplo, a Assembleia Legislativa de um Estado da Federação editar uma 
lei em matéria penal ou em matéria de direito civil, incorrerá em 
inconstitucionalidade por violação da competência da União na matéria. 
 
Por sua vez, o Ministro Alexandre de Moraes5, cita as palavras do ilustre 

Ministro Decano da Corte Celso de Mello6: 
 
A natureza jurídica da lei ou ato normativo inconstitucional é de ato nulo, 
(...), “a lei inconstitucional nasce morta”. 

Nesse sentido, pacífico é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, 

reiteradamente exposto, como se verifica nos arestos a seguir: 

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA - ADI - LEI ESTADUAL QUE ESTABELECE 
MEDIDAS DE SEGURANÇA EM ESTACIONAMENTOS - 
INCONSTITUCIONALIDADE - 1- A Lei Estadual 1.748/1990, que impõe 
medidas de segurança em estacionamento, é inconstitucional, quer por 
invadir a competência privativa da União para legislar sobre direito civil ( 
CF/88, art. 22, I ), conforme jurisprudência consolidada nesta Corte, quer 
por violar o princípio da livre iniciativa (CF/88, art. 170, par. único, e art. 
174), conforme entendimento pessoal deste relator, expresso quando do 
julgamento da ADI 4862, rel. Min. Gilmar Mendes. 2- O artigo 1º da lei 
impugnada, ao obrigar tais empresas à manutenção de empregados 
próprios nas entradas e saídas dos estacionamentos, restringe a 
contratação de terceirizados, usurpando, ainda, a competência privativa 
da União para legislar sobre direito do trabalho ( CF/88, art. 22, I ). 3- 
Ação julgada procedente. 4- Tese:. 1- "Lei estadual que impõe a 
prestação de serviço segurança em estacionamento a toda pessoa física 
ou jurídica que disponibilize local para estacionamento é inconstitucional, 
quer por violação à competência privativa da União para legislar sobre 
direito civil, quer por violar a livre iniciativa." 2- "Lei estadual que 
impõe a utilização de empregados próprios na entrada e saída de 
estacionamento, impedindo a terceirização, viola a competência 
privativa da União para legislar sobre direito do trabalho.".7 
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL (SP) Nº 
10.849/2001 - Punição, com a perda da inscrição estadual, para aquelas 
empresas que exijam a realização de teste de gravidez ou a apresentação 

 
5 Obra citada, p. 736 
6 STF – RE 358.875-AgR, voto do Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 23-10-2007, Segunda Turma, 
DJ de 7-12-2007. 
7 (STF - ADIn 451 - Rio de Janeiro - Plen. - Rel. Min. Roberto Barroso - J. 01.08.2017) 



 
 
 
 
 
 
 
 

de atestado de laqueadura no momento de admissão de mulheres no 
trabalho. Inconstitucionalidade formal. Competência privativa da União. 
Direito do trabalho. 1- Inconstitucionalidade formal da Lei nº 10.849/01 
do Estado de São Paulo, a qual pune, com a perda da inscrição estadual, 
as empresas que, no ato de admissão, exijam que a mulher se submeta 
a teste de gravidez ou apresente atestado de laqueadura. 2- 
Competência privativa da União para legislar sobre direito do 
trabalho, consoante disposto no art. 22, inciso I, da Constituição 
Federal. A lei estadual, ao atribuir sanções administrativas pela 
inobservância da norma, também contraria a competência exclusiva da 
União para "organizar, manter e executar a inspeção do trabalho" ( art. 
21, XXIV , CF/88 ). Precedentes: ADI nº 2.487/SC; ADI nº 953/DF; ADI 
nº 3.587/DF; ADI nº 3.251/RO. 3- Ação direita de inconstitucionalidade 
julgada procedente.8 
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei nº 3.623/01 do Estado 
do Rio de Janeiro, que dispõe sobre critérios de proteção do ambiente do 
trabalho e da saúde do trabalhador. Inconstitucionalidade formal. 
Competência privativa da União. 1- Inconstitucionalidade formal da Lei nº 
3.623/01 do Estado do Rio de Janeiro, a qual estabelece critérios para 
determinação de padrões de qualidade no ambiente de trabalho e versa 
sobre a proteção da saúde dos trabalhadores. 2- Competência privativa 
da União para legislar sobre direito do trabalho e sua inspeção, 
consoante disposto nos arts. 21, inciso XXIV, e 22, inciso I, da 
Constituição. Precedentes: ADI nº 953/DF; ADI nº 2.487/SC; ADI nº 
1.893/RJ. 3- Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.9 
 
CONSTITUCIONAL - DECRETAÇÃO DE FERIADO RELIGIOSO POR LEI 
ESTADUAL - LEI Nº 1.696/2012 DO AMAPÁ - Competência privativa da 
União para legislar sobre Direito do Trabalho. Lei federal que dispõe sobre 
feriados. Inconstitucionalidade da norma. 1- A Lei nº 1.696/2012 do 
Estado do Amapá, ao instituir um feriado religioso estadual, 
usurpou a competência da União para legislar sobre direito do 
trabalho, uma vez que "implícito ao poder privativo da União de 
legislar sobre direito do trabalho está o de decretar feriados civis, 
mediante lei federal ordinária, por envolver tal iniciativa 
consequências nas relações empregatícias e salariais" (ADI nº 
3.069/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 
16/12/05). 2- No exercício de sua competência para legislar sobre o tema, 
a União promulgou a Lei nº 9.093/1995 , que estabelece que os Estados 

 
8 (STF - ADIn 3.165 - São Paulo - Plen. - Rel. Min. Dias Toffoli - J. 11.11.2015) 
9 (STF - ADIn 2.609 - Rio de Janeiro - Plen. - Rel. Min. Dias Toffoli - J. 07.10.2015) 



 
 
 
 
 
 
 
 

- Membros somente poderão decretar como feriado a "data magna" de 
criação da unidade estadual. 3- O valor histórico, cultural e religioso da 
data não é argumento apto a justificar invasão da competência privativa 
da União para dispor sobre feriados, mantida a possibilidade de 
reconhecimento estadual como data comemorativa local. 4- Procedência 
do pedido inicial para se declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 
1.696/2012 do Estado do Amapá.10 

  Não há sombra de dúvida da flagrante inconstitucionalidade 

do texto aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, seja sob os aspectos 

formal e material, colidindo com o texto constitucional, mormente porque a matéria é de 

competência privativa da União, a teor do que dispõe o artigo 22, inciso I, da CF. 

 

Por todas as razões expostas, há de ser reconhecida em definitivo a 

nulidade do ato, para que este seja devidamente expulso do ordenamento jurídico em vista do 

vício apontado. 

b) DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

 

Por outro lado, o ato normativo estadual fere diretamente o princípio 

constitucional da legalidade, previsto pelo artigo 5º, II da Carta. 

 

O texto constitucional é claro na medida em garantir que a ninguém se 

podem impor obrigações não previstas na lei. Nesse sentido, ao obrigar os hospitais particulares 

a criarem salas de descompressão, alegando que tal questão envolve a segurança e a saúde dos 

trabalhadores, claramente foi afrontada a disposição legal existente na Consolidação das Leis do 

Trabalho (Decreto Lei 5.452/43), que determina o seguinte: 

 

Art. 155 - Incumbe ao órgão de âmbito nacional competente em matéria 
de segurança e medicina do trabalho:                      
 
I - estabelecer, nos limites de sua competência, normas sobre a 
aplicação dos preceitos deste Capítulo, especialmente os referidos 
no art. 200; 
 
II - coordenar, orientar, controlar e supervisionar a fiscalização e 
as demais atividades relacionadas com a segurança e a medicina 

 
10 (STF - ADIn 4.820 - Amapá - Plen. - Rel. Min. Dias Toffoli - J. 20.09.2018) 



 
 
 
 
 
 
 
 

do trabalho em todo o território nacional, inclusive a Campanha 
Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho;    
 

Trata-se do Capítulo V, Seção I do Consolidado Trabalhista, cujo título é 

precisamente DA SEGURANÇA E DA MEDICINA DO TRABALHO. Portanto, cabe ao órgão de 

âmbito nacional, na hipótese, a atual Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia (antigo 

Ministério do Trabalho e Emprego) criar ou alterar as regras inerentes ao tema. Assim, o ato 

normativo estadual contraria a previsão legal, por consequência, vulnera também a garantia 

constitucional de obediência da estrita legalidade. 

 

Conforme leciona o Ministro Alexandre de Moraes11: 

O princípio da legalidade é de abrangência mais ampla do que o 

princípio da reserva legal. Por ele fica certo que qualquer comando 

jurídico impondo comportamentos forçados há de provir de uma 

das espécies normativas devidamente elaboradas conforme as 

regras de processo legislativo constitucional.  

 

Diante disso, resta evidente que a legislação estadual tratou de matéria 

restrita ao órgão do Poder Executivo, violando de maneira direta a lei vigente, por consequência, 

ferindo também garantia constitucional. 

 

V – DA CONCLUSÃO E DOS PEDIDOS 

 

Em face do todo o exposto, devidamente demonstrada a existência de vício 

formal e material da Lei Estadual 17.234/2020, do Estado de São Paulo, a requerente postula 

pelo acolhimento, por parte do Pretório Excelso, dos pedidos a seguir elencados: 

 

a) A suspensão cautelar imediata, com efeitos erga omnes, dada a urgência da questão 

debatida,  em relação a todos os hospitais do Estado de São Paulo da aplicação do ato 

normativo estadual apontado até julgamento final, vez que presentes a ofensa direta a 

dispositivos da Constituição Federal e o receio de dano irreparável e perigo causado pela 

demora na prestação jurisdicional; 

 

 
11 Obra citada, p. 41 



 
 
 
 
 
 
 
 

b) Após solicitadas as informações às autoridades competentes, responsáveis pela edição 

da lei ora contestada, bem como ouvido o Advogado Geral da União, o Procurador Geral 

de Justiça e o Procurador do Estado, SEJA DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE 

INTEGRAL DA LEI Nº 17.234/2020, do Estado de São Paulo, em razão de exorbitar 

competência da casa legislativa e do Sr. Governador do Estado, conforme fundamentos 

de fato e de direito expostos nas razões da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

 

Atribui-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais.  

São os termos em que pede e aguarda  

Deferimento,  

 

 

      Brasília, 10 de fevereiro de 2020 

 

 

MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI         JOICY DAMARES PEREIRA 
OAB/DF nº 16.785                                      OAB/DF nº 28.197 

 
 

 

ERIETE RAMOS DIAS TEIXEIRA                 RODRIGO SANAZARO MARIN 
OAB/SP Nº 68.620                                      OAB/SP 243.596 
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