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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE CAICÓ/RN 

 

 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 

16ª REGIÃO, Autarquia Federal, inscrita no CNPJ sob o n° 04.713.043/0001-75, com 

sede na Rua José Freire de Souza, por seu advogado que a esta subscreve, nos termos da 

procuração em anexo, com endereço profissional na Rua Rodolfo Garcia, 2021, Bairro 

Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59064-370, onde deverá receber as intimações de estilo, 

vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência propor a presente 

 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO DE LIMINAR 

 

 

Em face do MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 08.348.971/0001-39, representado por seu 

Prefeito, que poderá ser citado na Av. Alberto Maranhão, n° 1751, Centro, CEP: 

59.610-000, Mossoró/RN, consubstanciado nos fundamentos fáticos e jurídicos a seguir 

expostos: 

  

I. DOS FATOS 

 

01. O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 16ª Região, 

ora requerente, tem como principal finalidade promover a fiscalização do exercício 

profissional dos tecnólogos, técnicos e auxiliares em radiologia, bem como zelar pelo 

efetivo cumprimento dos direitos dos profissionais das técnicas radiológicas, que se 

encontram insculpidos na Lei Federal 7.394/85 e o Decreto Lei 92.790/86.  
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02. Pois bem, em diligência/fiscalização promovida na Unidade de 

Pronto Atendimento Raimundo Benjamim Franco, localizado na Rua Jaem Menescal, 

s/n, Belo Horizonte, Mossoró/RN, consoante termo de fiscalização n° 16 

184ALY/2016, e no Centro Clínico Professor Vingt um Rosado, localizado na Rua 

Afonso Pena, n° 152, Bom Jardim, Mossoró/RN, ora acostados. 

 

03. Os técnicos em radiologia dos supracitados hospitais vinculados a 

administração municipal não estão tendo seus direitos respeitados, especialmente no que 

se refere ao pagamento errôneo do salário e do adicional de insalubridade, conforme 

termo de fiscalização em anexo, além de possuir denúncias anônimas no que se refere à 

jornada diária e semanal de labor que supera a fixada em lei chegando a extrapolar a de 

40(quarenta) horas semanais. 

 

04. Visualize que a legitimidade passiva do Município de 

Mossoró/RN fica caracterizada pelo vínculo que a Secretaria de Saúde do Município 

possuí com o supracitado Hospital, sendo seus funcionários/servidores vinculados ao 

Município, consoante termo de fiscalização em anexo que aponta o CNPJ. 

 

05. Em face do alegado e do efetivo descumprimento da lei por parte 

de um ente público, outro não é o caminho senão o Judiciário. 

 

II. DA LEGITIMIDADE PARA PROPOR A AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 

06. A atribuição principal dos Conselhos Profissionais é a fiscalização 

do exercício profissional que se manifesta desde a notificação de um profissional 

irregular até o efetivo cumprimento da legislação. 
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07. Nesse sentido, o interesse e a legitimidade destas autarquias 

federias se exteriorizam quando há o efetivo descumprimento à lei e por via lógica de 

consequência o desrespeito dos próprios profissionais. 

 

08. O artigo 5° da lei 7.347/85, lei da ação civil pública, estabelece 

quem possui legitimidade para propor a ação civil pública, dentre eles estão as 

autarquias federais, ora autora. 

 

“Art. 5
o
 Têm legitimidade para propor a ação principal e a 

ação cautelar: 

IV - A autarquia, empresa pública, fundação ou 

sociedade de economia mista; ” (grifo nosso) 

 

09. Observe-se, ainda, que a própria lei, 7.394/85, que regula o 

exercício da Profissão de Técnico em Radiologia, elenca como entidade de defesa da 

classe os Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia e o Conselho Nacional, em 

seu art. 12.  

 

“Art. 12 - Ficam criados o Conselho Nacional e os 

Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia, que 

funcionarão nos mesmos moldes dos Conselhos Federal e 

Regionais de Medicina, obedecida igual sistemática para 

sua estrutura, e com as mesmas finalidades de seleção 

disciplinar e defesa da classe dos Técnicos em 

Radiologia. ” (grifo nosso) 

 

10. Com o fito de corroborar com a legitimidade dos Conselhos 

Profissionais para a propositura da ação civil pública, vejamos as seguintes decisões: 
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EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO 

REGIONAL DE ENFERMAGEM. LEGITIMIDADE 

ATIVA AD CAUSAM. ENFERMEIRO. 

CONTRATAÇÃO E ASSISTÊNCIA INTEGRAL EM 

ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. 

OBRIGATORIEDADE. LEIS 7.498/1986 E 5.905/1973. 

1. 

Os conselhos profissionais, em razão de sua natureza de 

autarquia federal, têm legitimidade para a propositura de 

ação civil pública para a defesa de suas finalidades 

institucionais... 

(TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 

00088812820064013803) 

 

EMENTA:  DIREITO ADMINISTRATIVO. 

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO 

REGIONAL DE ENFERMAGEM. LEGITIMIDADE 

ATIVA. ARTS. 8ºE 15, AMBOS DA LEI Nº 5.905/73. 

1. A sentença indeferiu a inicial da ação civil pública forte 

na sua ilegitimidade ativa para propor ação civil pública 

em face do CEPERJ, convencido o juízo de que, com base 

nos arts. 8º e 15, ambos da Lei nº 5.905/73, o Conselho 

não tem atribuição para fiscalizar unidades hospitalares. 

2. O Conselho de Enfermagem tem legitimidade ativa para 

propor a ação civil pública, pois foi criada exatamente 

para fiscalizar, direcionar, coordenar, orientar e 

supervisionar os serviços de enfermagem visando 

assegurar a adequada prestação de serviço de saúde, além 

de fazer executar as instruções e provimentos do Conselho 

Federal, nos termos do artigo 15, incisos II e III, da Lei 

n. 5.905, de 12/7/1973.Precedentes do TRF2 e STJ. 

3. Apelação provida. (TRF-2 - AC - APELAÇÃO CIVEL: 

AC 201251010463550) 

 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM. LEGITIMIDADE ATIVA. 

ARTIGO 5º DA LEI7.347/1985. ESTABELECIMENTO 

HOSPITALAR. MANUTENÇÃO DE ENFERMEIROS 

NO PERÍODO INTEGRAL DE ATENDIMENTO. (6) 1. 

Inicialmente, os conselhos profissionais tem natureza de 

autarquia federal, reconhecida pelo Supremo Tribunal 

4/23



 

 

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 

CRTR 16ª REGIÃO 

AUTARQUIA FEDERAL 
 

______________________________________________________________________________________________ 

Rua José Freire de Souza, 10 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP: 59.075-140 

Fone: (84) 3206-5161 - Fone / Fax: (84) 3206-3629 - E-mail: crtr16regiao@yahoo.com.br 

 

 

Federal, por ocasião do julgamento da ADI 1.717/DF e, 

nos termos do artigo 5º da Lei 7.347/1985, as entidades 

autárquicas tem legitimidade para propor a ação civil 

pública. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 

00038023020044014000 0003802-30.2004.4.01.4000) 

 

11. Diante do exposto, demonstrada a legitimidade ativa da postulante, 

passamos a exposição dos fatos e do direito. 

 

III. DO DIREITO  

 

12. Primordialmente, cumpre ressaltar que não há como falar em 

saúde pública sem levar em conta os serviços de Radiologia, da mesma forma que é 

impossível tratar de uma equipe multiprofissional de saúde sem a presença dos 

profissionais das técnicas radiológicas, pois tais fatores são indissociáveis. 

 

13. Para manter a devida prestação do trabalho por estes profissionais 

é necessário o fiel e devido respeito a legislação que regula tal atividade. Nesse 

horizonte, vale salientar que nenhum regramento estadual ou municipal (lei, 

portaria e dentre outros) pode se sobrepor a regramento federal. 

 

14 . Os Estados e Municípios costumam alegar o seguimento à lei 

orgânica local para disciplinar as regras que concernem aos profissionais das 

técnicas radiológicas, porém, como se trata de profissão regulamentada em nível 

federal, o conjunto normativo específico e o advento de decisões judiciais dos 

tribunais superiores prevalecem sobre qualquer instrumento legal restrito a 

determinada região. 

 

16. Nesse sentido, reforçando com o narrado o Tribunal Regional 
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Federal da 5ª Região estabeleceu que: 

 

EMENTA: ADMINISTRATIVO E 

CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO 

MUNICIPAL. CARGO DE TÉCNICO EM 

RADIOLOGIA. CLÁUSULAS REFERENTES À 

CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS. 

DESCOMPASSO COM AS DETERMINAÇÕES 

IMPOSTAS PELA LEI 7.394/85. ADEQUAÇÃO QUE 

SE IMPÕE. REMESSA OFICIAL IMPROVIDA. 

1. Trata-se de remessa oficial em face de sentença 

prolatada pelo douto Juízo Federal da 20ª Vara da SJ/PE 

que, mantendo a concessão da medida liminar, julgou 

procedente o pedido no sentido de determinar à 

demandada a adequação do Edital 1/2012 da Prefeitura 

Municipal de Cabrobó, de modo a prever, em relação ao 

cargo de Técnico em Radiologia, jornada de trabalho 

semanal de 24 horas e remuneração de 2 salários mínimos 

vigente em maio de 2011, acrescida de 40% do adicional 

de insalubridade. 

2. A Carta Magna, em seu art. 37, I, preceitua que "os 

cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos 

brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em 

lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei", bem 

como, no art. 22, XVI, define que compete privativamente 

à União legislar sobre as condições para o exercício de 

profissões. 

3. Da simples leitura dos dispositivos constitucionais é 

possível concluir pela prevalência da legislação federal 

sobre a legislação municipal, o que torna obrigatório o 

cumprimento das disposições da Lei nº 7.394/85, que 

regula o exercício da Profissão de Técnico em 

Radiologia, quando se cuida do preenchimento de 

cargo de profissional da respectiva área. 

4. Tal diploma legal, em seus arts. 14 e 16 estabelecem 

a jornada de trabalho dos referidos profissionais em 24 

(vinte e quatro) horas semanais, e, salário mínimo 

equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da 

região, incidindo sobre esses vencimentos 40% 

(quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade. 

5. Assim, O Edital nº 001/2012, ao estabelecer jornada 

de trabalho de 40 horas semanais e salário de R$ 

622,00, sem o acréscimo de 40% referente ao risco de 
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vida e insalubridade, para o cargo de Técnico em Raio-

X, impôs carga de trabalho superior ao definido em lei 

e fixou a remuneração abaixo do piso salarial da 

categoria profissional, divergindo da legislação federal 

que regulamenta a profissão, podendo sofrer controle 

de legalidade pelo Poder Judiciário. 

6. Sob este prisma, devem mesmo serem adequadas as 

cláusulas do edital sob foco, referentes à carga horária e 

à remuneração dos profissionais operadores de Raio-X, 

às determinações asseguradas pela Lei 7.394/85. 

7. Remessa oficial a que se nega provimento. (TRF-5 - 

REO - Remessa Ex Offício : REO 2748220124058304) 

(grifo nosso) 

 

17. Desse modo, não há justificativa plausível para incorrer no 

descumprimento dos dispositivos legais que disciplinam a matéria, pelo contrário, deve-

se buscar a adequação das normas locais ao entendimento normativo federal. 

 

A) DO PISO SALARIAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

 

18. Na atenta leitura do artigo 16 da Lei Federal nº 7.394/85 e do 

artigo 31 do Decreto Federal nº 92.790/86, eis que se percebe que o salário mínimo dos 

profissionais das técnicas radiológicas equivale a dois salários, vejamos: 

 

“Art. 16 - O salário mínimo dos profissionais, que 

executam as técnicas definidas no Art. 1º desta Lei, 

será equivalente a 2 (dois) salários mínimos 
profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 

40% (quarenta por cento) de risco de vida e 

insalubridade.” (grifo nosso) 

 

“ Art. 31- O salário mínimo dos profissionais, que 

executam as técnicas definidas no art. 1º deste decreto, 

será equivalente a dois salários mínimos profissionais 

da região, incidindo sobre esses vencimentos quarenta por 

cento de risco de vida e insalubridade.” (grifo nosso) 
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19. Nesta vertente, o Tribunal Superior do Trabalho editou a Súmula 

de n° 358, a qual estabelece: 

 

“Súmula n° 358 do TST. Radiologista. Salário 

Profissional. Lei n° 7.394/85, de 29.10.1985 (mantida) – 

Res. 121/2003, DJ 19, 20, e 21.11.2003. O salário 

profissional dos técnicos em radiologia é igual a 2(dois) 

salários mínimos e não a 4(quatro)” (grifo nosso) 

 

20. Reforçando com a legislação, colaciona as seguintes decisões dos 

nossos tribunais: 

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE 

RAIO X. REMUNERAÇÃO DO PROFISSIONAL 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA. SALÁRIO-MÍNIMOS 

DA REGIÃO. RISCO DE VIDA. INSALUBRIDADE. 

1. A presunção de legalidade e legitimidade da norma 

editalícia não é absoluta, sendo passível de perder sua 

vinculação quando seu conteúdo estiver em confronto com 

a norma legal, devendo esta prevalecer sobre aquela. 

2. Deve ser concedida parcialmente a segurança, com o 

objetivo de declarar nulas as cláusulas do edital que se 

referem às questões discutidas neste mandamus, ou seja, o 

item 1.1, na parte relacionada a carga horária semanal, à 

remuneração relativa ao cargo de Técnico de Raio-X e os 

requisitos para preenchimento do cargo. (TRF-4 - 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO: APELREEX 

4008 PR 2007.70.05.004008-7) 

 

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR 

MUNICIPAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. 

LEI 7.394/85. PISO SALARIAL. REMUNERAÇÃO. 

1. Com relação ao piso salarial, temos que o art. 16 da Lei 

nº 7.394/85 teria incompatibilidade com art. 7º, IV, 

da Constituição Federal, mas, a fim de evitar uma 

anomalia, o STF resolveu continuar aplicando os critérios 
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estabelecidos pela lei em questão, até que sobrevenha 

norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, 

editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou 

acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, 

editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 

nº 103/2000. 2. Não há falar em distinção da remuneração 

em razão do cargo público disciplinado por lei municipal, 

uma vez que a lei especial da atividade se sobrepõe pela 

especialidade e hierarquia. 3. O fato de o trabalho de 

técnico em radiologia ser prestado em virtude do exercício 

de cargo público não afasta a remuneração prevista na Lei 

n.º 7.394. 4. Apelação provida. (TRF-4 - APELAÇÃO 

CIVEL : AC 50284282120114047000 PR 5028428-

21.2011.404.7000) 

“EMENTA: TÉCNICO EM RADIOLOGIA. SALÁRIO 

PROFISSIONAL. DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. 

SÚMULA 358 DO TST. O salário profissional dos 

técnicos em radiologia é igual a 2 (dois) salários mínimos 

e não a 4 (quatro).(TRT-1 - Recurso Ordinário : RO 

17760720105010204 RJ)” 

 

“EMENTA: SALÁRIO PROFISSIONAL. MÚLTIPLOS 

DO SALÁRIO MÍNIMO. CONSTITUCIONALIDADE. 

LEI 7.394/1985. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. 

Conforme entendimento consubstanciado na Orientação 

Jurisprudencial nº 71 da SBD-III TST, "a estipulação do 

salário em múltiplos do salário mínimo não vulnera o 

disposto no art. 7º, IV, da Constituição Federal de 1988, só 

incorrendo em vulneração do referido preceito 

constitucional a fixação de correção automática do salário 

pelo reajuste do salário mínimo". No caso dos técnicos em 

radiologia estabelece a Súmula 358 do TST que "o salário 

profissional dos técnicos em radiologia é igual a dois 

salários mínimos e não a quatro".(TRT-3 - RECURSO 

ORDINARIO TRABALHISTA: RO 00350201304703006 

0000350-81.2013.5.03.0047)” 

 

“EMENTA: TÉCNICO DE RADIOLOGIA. SALÁRIO 

MÍNIMO PROFISSIONAL. 

Até que haja novos critérios estabelecidos em lei, o piso 

dos técnicos em radiologia equivale a dois salários 

mínimos na data do trânsito em julgado da sua decisão, 

conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. É o 

entendimento consubstanciado também na Súmula n. 358 

do TST. (TRT-12 - RECURSO ORDINARIO 
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TRABALHISTA: RO 00005926820145120010 SC 

0000592-68.2014.5.12.0010)” 

 

21. Conforme se vislumbra, a jurisprudência é pacífica no que se 

refere ao piso salarial dos profissionais das técnicas radiológicas, afirmando e 

corroborando o que já está previsto em sede de lei federal. 

22. É mister assinalar que até o dia 05 de maio de 2011, o piso salarial 

dos profissionais das técnicas radiológicas caminhava junto com o salário mínimo. A 

cada reajuste pela Presidência da República, automaticamente, os rendimentos da 

categoria eram atualizados. 

 

23. Isso acontecia por força do Artigo 16 da Lei n° 7.394/85, 

entretanto, desde o dia 06 de maio de 2011, a lógica desse cálculo mudou, por conta da 

publicação do acórdão da decisão liminar proferida pelo STF no dia 02 de fevereiro de 

2011, no julgamento da medida cautelar interposta pela Confederação Nacional de 

Saúde (CNS) na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 151. Por 

maioria, a Corte decidiu que os salários profissionais não mais seriam reajustados de 

acordo com o salário mínimo. 

 

24. Para evitar o estado de anomia e garantir a consecução dos direitos 

da classe, os ministros do STF decidiram que o salário dos profissionais das técnicas 

radiológicas seria convertido em valor monetário na data da publicação do acórdão e, 

partir de então, sofreria reajuste anual de acordo com o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA/IBGE). 

 

25. Á época da publicação do acórdão da decisão liminar, o salário 

mínimo nacional era de R$ 545,00. Portanto, pode-se concluir que o piso salarial dos 

profissionais das técnicas radiológicas foi fixado em R$ 1.526,00 (dois salários mínimos 
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mais 40% sobre este valor, que corresponde à insalubridade). A partir de então, o 

reajuste salarial passou a ocorrer anualmente, sendo corrigido pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do ano imediatamente anterior, na data de 

publicação da decisão liminar do STF. 

 

26. Como se pode observar abaixo, até 2011, o reajuste dos salários 

profissionais seguia o mesmo índice de reajuste do salário mínimo. Todavia, a partir de 

2012, exatamente um ano após a decisão liminar do STF na ADPF 151, o reajuste 

passou a seguir o INPC que, em 2011 e 2012 foi, respectivamente, de 6,5% e 5,84%. 

 

27. Vale destacar que os valores abaixo discriminados correspondem a 

uma jornada de trabalho de 24 horas semanais: 

DATA 

Índice de 

Reajuste 

Piso 

Salarial Adicional de Insalubridade 

01/05/2004 7,69% R$ 520,00 R$ 208,00 

01/05/2005 13,30% R$ 600,00 R$ 240,00 

01/04/2006 14,28% R$ 700,00 R$ 280,00 

01/04/2007 7,89% R$ 760,00 R$ 304,00 

01/03/2008 8,43% R$ 830,00 R$ 332,00 

01/02/2009 10,75% R$ 930,00 R$ 372,00 

01/01/2010 8,82% 

R$ 

1.020,00 R$ 408,00 

06/05/2011 

Valor definido 

pela ADPF 151 

R$ 

1.090,00 R$ 436,00 

06/05/2012 

6,5% (IPCA de 

2011) 

R$ 

1.160,85 R$ 464,34 

06/05/2013 

5,84% (IPCA de 

2012) 

R$ 

1.228,64 R$ 491,46 

06/05/2014 

5,91% (IPCA de 

2013) 

R$ 

1.301,25 R$ 520,50 

06/05/2015 

6,41%(IPCA de 

2014) 

R$ 

1.384,66 R$ 553,86 

06/05/2016 

10,67(IPCA de 

2015) R$1.532,40 R$612,96 
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Valor do piso 

salarial 2016 
R$ 2.145,36 

 

  28. O direito ao salário oficial e seus consecutivos reajustes é 

fundamental para a categoria dos profissionais das técnicas em radiológicas. A saúde 

pública resiste até nas situações em que não há infraestrutura e aparelhamento básico, 

mas não resistirá à falta de reconhecimento dos profissionais que, efetivamente, 

colocam o sistema para funcionar. 

29. Não pode e nem deve passar despercebido que o adicional de 

insalubridade em grau máximo (40%), indica a evidente e clara exposição da saúde do 

técnico em radiologia, posto que o mesmo está sujeito a grande nocividade dos efeitos 

das radiações ionizantes. 

 

30. Vale lembrar que, ainda em 1950, o governo brasileiro já 

reconheceu que os profissionais das técnicas radiológicas tinham direito ao adicional de 

insalubridade de 40% sobre o salário, a qual foi ratificada em 1985 pela Lei 7.394/85. 

Observemos o art. 1° da lei 1.234/50, alínea “c”: 

 

“Art. 1º Todos os servidores da União, civis e militares, e 

os empregados de entidades paraestatais de natureza 

autárquica, que operam diretamente com Raios X e 

substâncias radioativas, próximo às fontes de irradiação, 

terão direito a: 

... 

c) gratificação adicional de 40% (quarenta por cento) do 

vencimento. ” 

 

31. Sabe-se que a exposição habitual à radiação ionizante pode causar 

problemas de saúde como câncer, doenças de pele e entre outras enfermidades, diante 

disso o entendimento dos tribunais não é outro senão o reconhecimento do referido 

adicional: 
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“EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PISO 

SALARIAL PROFISSIONAL E ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. LEI Nº7.394/85. 

INAPLICABILIDADE. VEDAÇÃO DO DECRETO-LEI 

Nº 1.820/80. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

ADMINISTRATIVA. 

1. Não se aplica ao servidor público o piso salarial de 

categoria profissional regulamentada, por vedação 

expressa do Decreto-Lei nº 1.820/80. Por força do 

princípio da legalidade estrita, ao qual a Administração 

está submetida, a remuneração dos seus servidores, 

escalonada de acordo com a carreira, é fixada em lei 

específica. 

2. O pagamento de gratificação raio-x a servidores que 

ocupam cargo de radiologista deriva de norma específica, 

própria do regime jurídico ao qual se submetem, que 

afasta a norma geral que prevê o pagamento de adicional 

de insalubridade próprio de trabalhadores da iniciativa 

privada. Precedentes desta Corte e do eg. STJ.(TRF-1 - 

APELAÇÃO CIVEL : AC 32999 PI 96.01.32999-4) 

 

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E 

CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO 

MUNICIPAL. CARGO DE TÉCNICO EM 

RADIOLOGIA. CLÁUSULAS REFERENTES À 

CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS. 

DESCOMPASSO COM AS DETERMINAÇÕES 

IMPOSTAS PELA LEI 7.394/85. ADEQUAÇÃO QUE 

SE IMPÕE. REMESSA OFICIAL IMPROVIDA. 

1. Trata-se de remessa oficial em face de sentença 

prolatada pelo douto Juízo Federal da 20ª Vara da SJ/PE 

que, mantendo a concessão da medida liminar, julgou 

procedente o pedido no sentido de determinar à 

demandada a adequação do Edital 1/2012 da Prefeitura 

Municipal de Cabrobó, de modo a prever, em relação ao 

cargo de Técnico em Radiologia, jornada de trabalho 

semanal de 24 horas e remuneração de 2 salários mínimos 

vigente em maio de 2011, acrescida de 40% do adicional 

de insalubridade. 

2. A Carta Magna, em seu art. 37, I, preceitua que "os 

cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos 

brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em 

lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei", bem 

como, no art. 22, XVI, define que compete privativamente 
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à União legislar sobre as condições para o exercício de 

profissões. 

3. Da simples leitura dos dispositivos constitucionais é 

possível concluir pela prevalência da legislação federal 

sobre a legislação municipal, o que torna obrigatório o 

cumprimento das disposições da Lei nº 7.394/85, que 

regula o exercício da Profissão de Técnico em Radiologia, 

quando se cuida do preenchimento de cargo de 

profissional da respectiva área. 

4. Tal diploma legal, em seus arts. 14 e 16 estabelecem a 

jornada de trabalho dos referidos profissionais em 24 

(vinte e quatro) horas semanais, e, salário mínimo 

equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da 

região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta 

por cento) de risco de vida e insalubridade. 

5. Assim, O Edital nº 001/2012, ao estabelecer jornada de 

trabalho de 40 horas semanais e salário de R$ 622,00, sem 

o acréscimo de 40% referente ao risco de vida e 

insalubridade, para o cargo de Técnico em Raio-X, impôs 

carga de trabalho superior ao definido em lei e fixou a 

remuneração abaixo do piso salarial da categoria 

profissional, divergindo da legislação federal que 

regulamenta a profissão, podendo sofrer controle de 

legalidade pelo Poder Judiciário. 

6. Sob este prisma, devem mesmo serem adequadas as 

cláusulas do edital sob foco, referentes à carga horária e à 

remuneração dos profissionais operadores de Raio-X, às 

determinações asseguradas pela Lei 7.394/85. 

7. Remessa oficial a que se nega provimento. (TRF-5 - 

REO - Remessa Ex Offício : REO 2748220124058304) 

 

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RECURSO DE REVISTA. DIFERENÇAS SALARIAIS. 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE 

CÁLCULO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. DECISÃO 

DENEGATÓRIA. MANUTENÇÃO. 

Apesar do entendimento pacífico nesta Corte de que o 

artigo 192 da CLT continuará vigente até que sobrevenha 

a criação de norma legal ou negociação coletiva dispondo 

acerca do parâmetro a ser adotado para cálculo do 

adicional de insalubridade - a teor da Súmula Vinculante 

nº 4/STF -, tal entendimento não se aplica ao caso 

vertente, uma vez que o artigo 16 da Lei nº 7.394/85 

expressamente estabelece a base de cálculo do adicional 

de insalubridade, aos técnicos em radiologia, como sendo 
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de 40% sobre o salário mínimo profissional, 

consubstanciado em dois salários mínimos. De tal modo, 

havendo lei específica da categoria profissional 

estipulando a base de cálculo do adicional de 

insalubridade, inexiste a aludida afronta ao 

art. 192 da CLT. Precedentes. Não há como assegurar o 

processamento do recurso de revista quando o agravo de 

instrumento interposto não desconstitui os fundamentos da 

decisão denegatória, que subsiste por seus próprios 

fundamentos. Agravo de instrumento desprovido. (TST - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE 

REVISTA: AIRR 2728000920095020014)” 

 

“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO DA 

RECLAMADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA. EXISTÊNCIA DE 

PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. 

A função de técnico em radiologia é reconhecidamente 

classificada como insalubre pela Lei nº 7.394/85. Tal 

estatuto, em seu artigo 16, trata especificamente do 

adicional de insalubridade dos técnicos em radiologia, e 

reconhece aos profissionais que exercem a referida função 

um adicional de 40% sobre dois salários mínimos 

profissionais da região -no caso de existência de 

insalubridade e risco de vida. 

- No caso dos autos, a própria reclamada admite que 

somente passou a pagar à autora o adicional de 

insalubridade no percentual de 40% a partir de junho de 

2009, pagando antes desta data o percentual de 20%. Ora, 

se a reclamante laborou na função de técnica em 

radiologia de 01/09/2005 a 06/10/2010 (fls. 3 e 4), e a 

reclamada somente começou a pagar o adicional de 

insalubridade no percentual de 40% a partir de junho de 

2009, devida é a diferença de valores referente ao período 

de 01/09/2005 a maio de 2009, período em que era pago à 

reclamante indevidamente o adicional de insalubridade no 

percentual de 20% sobre o salário. Recurso a que se nega 

provimento, neste aspecto. (TRT-1 - Recurso Ordinário: 

RO 00013695920125010065 RJ)” 

 

 

C) DA CARGA HORÁRIA – FÉRIAS PROPORCIONAIS 
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32. Além de uma atmosfera altamente infecciosa, os hospitais ou 

estabelecimentos congêneres possuem ambientes extremamente estressantes e nocivos 

aos profissionais das técnicas radiológicas. Visando exteriorizar e adequar o 

desempenho dessa função, a Lei 7.394/85 em seu artigo 14, o art. 30 do Decreto 

92.790/86 e da mesma forma o artigo 1° da lei 1.234/50, alínea “b”, asseguraram uma 

carga horária de 24 (vinte e quatro) horas semanais e não 40 (quarenta) horas 

semanais. 

 

“ Art. 14 - A jornada de trabalho dos profissionais 

abrangidos por esta Lei será de 24 (vinte e quatro) horas 

semanais.” 

 

“Art . 30. A jornada de trabalho dos profissionais 

abrangidos por este decreto será de vinte e quatro horas 

semanais.” 

 

“Art. 1º Todos os servidores da União, civis e militares, e 

os empregados de entidades paraestatais de natureza 

autárquica, que operam diretamente com Raios X e 

substâncias radioativas, próximo às fontes de irradiação, 

terão direito a:” 

... 

“a) regime máximo de vinte e quatro horas semanais de 

trabalho;” 

 

33. Para o trabalhador da saúde pública, especialmente o técnico em 

radiologia, é impossível laborar 40 (quarenta) horas semanais sem afetar a saúde ou sua 

qualidade de vida, pois não há tempo suficiente para o profissional se recompor e 

amenizar a exposição à radiação que está exposto. Registre-se que a fonte ionizante 

continua a mesma da época da conceituação das técnicas radiológicas em 1985. 

 

34. Além do piso salarial, 40% de insalubridade e entre outros direitos 

que vão ser devidamente narrados na presente exordial, são incontroversos os direitos 

previstos na Lei 7.394/85, ou seja, os técnicos em radiologia estão submetidos à 

legislação federal e não à local (estadual ou municipal), em outras palavras: uma lei 
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criada em âmbito municipal ou estadual não pode prevalecer sobre uma lei 

federal. 

 

35. Indo ao encontro com o exposto, observemos as decisões: 

 

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. HORARIO DE 

FUNCIONAMENTO DE BANCOS. PREVALENCIA 

DA LEI FEDERAL SOBRE A LEI MUNICIPAL. 

1. A LEI FEDERAL N 4.595/64 DA AO BANCO 

CENTRAL O PODER DE CONTROLAR E 

FISCALIZAR AS ATIVIDADES BANCARIAS, 

INCLUSIVE O DE FIXAR O HORARIO DE 

FUNCIONAMENTO DOS BANCOS. 

2. MATERIA QUE ESCAPA AO PECULIAR 

INTERESSE DOS MUNICIPIOS DE ORGANIZAR 

SEUS SERVIÇOS PUBLICOS LOCAIS. 

3. PREVALENCIA DA LEI FEDERAL SOBRE A 

MUNICIPAL. 

4. APELAÇÃO PROVIDA: SEGURANÇA 

CONCEDIDA. (TRF-1 - APELAÇÃO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA: AMS 25317 BA 89.01.25317-8)” 

 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO 

OBRIGATÓRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – 

APRECIAÇÃO CONJUNTA – CONCURSO PÚBLICO - 

SERVIDORA MUNICIPAL – CARGO - 

FISIOTERAPEUTA - CARGA HORÁRIA SEMANAL – 

LIMITE DE 30 HORAS - PREVALÊNCIA DA LEI 

FEDERAL Nº8.856/94 SOBRE A LEI ORGÂNICA 

MUNICIPAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS 

CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 

Norma nacional não pode ser alterada por uma 

municipal e nem por edital de concurso público, visto 

que estes estão submetidos aos parâmetros fixados na 

Lei federal nº 8.856/94, que regulamentou a jornada de 

trabalho do servidor fisioterapeuta, estabelecendo em 30 

(trinta) horas semanais. (TJ-MS - Apelação : APL 

08050245420148120008 MS 0805024-

54.2014.8.12.0008)” (grifo nosso) 

 

36. Os dispositivos elencados em lei federal não podem ser 
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modificados por uma lei municipal. Repise-se, que a jornada de 24 (vinte e quatro) 

horas semanais assegura a saúde do técnico em radiologia em face do ambiente 

altamente nocivo e estressante a este profissional. 

 

37. Nesse sentido, colaciona as seguintes decisões: 

 

EMENTA: RECURSO DE REVISTA. JORNADA DE 

TRABALHO. TÉCNICO RADIOLOGISTA. REGIME 

ACORDO INDIVIDUAL. VALIDADE. 

O Decreto nº 92.790, de 17 de junho de 1.986, que 

regulamentou a Lei nº7.394/85 em seu art. 30, preceituou 

que a jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por 

este decreto será de vinte e quatro horas semanais. 

Recurso conhecido e desprovido. (TST - RECURSO DE 

REVISTA : RR 844009620015150121 84400-

96.2001.5.15.0121) 

 

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM 

RECURSO DE REVISTA - PREQUESTIONAMENTO 

DE QUESTÃO JURÍDICA - OMISSÃO - 

CONHECIMENTO DO RECURSO DE REVISTA - 

JORNADA DE TRABALHO DO RADIOLOGISTA. 

Considerando que, nos termos da súmula 297, item 

III/TST, fica prequestionada a questão jurídica invocada 

no apelo sobre a qual se omite o Tribunal Regional de 

expor tese, mesmo instado via declaratória, impõe-se sanar 

o equívoco perpetrado na decisão embargada, ao aplicar o 

óbice representado pela referida Súmula, em seu item I, ao 

conhecimento da Revista. Diante disso, no tocante às 

horas extras, o Recurso de Revista da empresa merece ser 

conhecido, e, no mérito, improvido, uma vez que o 

Decreto nº 92.790/86, que regulamentou a Lei nº 7.394/85, 

em seu art. 30, preceitua que a jornada de trabalho dos 

radiologistas será de vinte e quatro horas semanais, 

desautorizando a prestação de serviço por período 

superior. Embargos de Declaração que se acolhem. (TST - 
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EMBARGOS DECLARATORIOS RECURSO DE 

REVISTA: ED-RR 4256251219985015555 425625-

12.1998.5.01.5555) 

 

38. As normas que preveem essa jornada de trabalho possuem como 

fundamento basilar o princípio da dignidade da pessoa humana, elencado no art. 1°, 

inciso III, da Constituição Federal e na redução dos riscos inerentes ao trabalho, 

também disposto na nossa lei fundamental em seu art. 7°, inciso XXII. 

39. Ademais, é importante ressaltar que o gozo de férias dos 

profissionais das técnicas em radiológicas será de 20 (vinte) dias consecutivos, por 

semestre de atividade profissional, consoante preleciona o art. 1°, alínea “b”, da lei 

1.234/50: 

“Art. 1º Todos os servidores da União, civis e militares, e 

os empregados de entidades paraestatais de natureza 

autárquica, que operam diretamente com Raios X e 

substâncias radioativas, próximo às fontes de irradiação, 

terão direito a:” 

... 

“b) férias de vinte dias consecutivos, por semestre de 

atividade profissional, não acumuláveis;”(grifo nosso) 

 

40. Por força da lei acima exposta, se o trabalhador opera diretamente, 

ou não, com fontes emissoras de raios X, independentemente do vínculo trabalhista, o 

poder judiciário tem entendido que o funcionário tem direito a 40 (quarenta) dias de 

férias anuais, sendo obrigação dos empregadores reconhecer esse direito. 

 

41. Sendo assim, constata-se a harmonia, no tocante ao gozo de férias, 

da legislação municipal com a federal. 

 

III. DA TUTELA ESPECÍFICA  
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42.  A concessão da medida liminar em ação civil pública está 

devidamente estabelecida no art. 12 da lei 7.347/85 que informa: 

 

“Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou 

sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo. ” 

 

43. Visando uma ampliação e maior aplicabilidade da ação civil 

pública em diversos casos e matérias, a lei 7.347/85 previu a possibilidade de aplicação 

subsidiaria do CPC e do CDC: 

 

Art. 19. Aplica-se à ação civil pública, prevista nesta Lei, 

o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei nº 5.869, 

de 11 de janeiro de 1973, naquilo em que não contrarie 

suas disposições. 

Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses 

difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os 

dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de 

Defesa do Consumidor.       (Incluído Lei nº 8.078, de 

1990) 

  

44. Analisando a concessão da liminar Cândido Rangel Dinamarco 

expõem que: 

 

“Não fala [refere-se ao art. 12 da Lei 7.347/85] em 

requisito algum mas, se uma justificação pode ser 

necessária, é porque necessária é também a presença dos 

requisitos da urgência e da probabilidade; além disso, o 

contrário equivaleria a desconsiderar o devido processo 

legal. Mais técnico e explícito, o Código de Defesa do 

Consumidor dispõe que ‘sendo relevante o fundamento da 

demanda e havendo justificado receio de ineficácia do 

provimento final, é lícito ao juiz conceder tutela 

liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu’ 

(Lei 8078, de 11.9.90, art. 84, §3º). E, como esses dois 

estatutos se interpenetram mediante recíproca aplicação 

das normas de uma ao processo regido pelo outro (LACP, 

art. 21 e CD, art. 90), as exigências do Código de Defesa 

do Consumidor, como requisitos para antecipar a tutela, 

impõem-se também na área regida pela Lei de Ação Civil 
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Pública” (in Nova Era do Processo Civil. São Paulo: 

Malheiros, 2003. cit. p. 98/9).    

 

45. Nesta vertente, verifica-se que os requisitos para a concessão da 

liminar, com natureza de tutela de evidência, frente ao NCPC, estão devidamente 

albergados no art. 311 do CPC de 2015. 

 

Art. 311.  A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo, quando: 

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o 

manifesto propósito protelatório da parte; 

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de 

casos repetitivos ou em súmula vinculante; 

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto 

custodiado, sob cominação de multa; 

IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito 

do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar 

dúvida razoável. 

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz 

poderá decidir liminarmente. (grifo nosso) 

 

46. Na atenta leitura na exordial e do conjunto probatório acostado aos 

autos, constata-se que a presente inicial está instruída com fartas e contundentes provas 

documentais e os fatos constitutivos do direito do autor são inabaláveis e verdadeiros, 

de modo que o requerido não possui condições de opor prova para gerar dúvida razoável 

para este Juízo. 

 

47. Destarte, mister que o município de Mossoró/RN promova 

imediatamente a aplicação da Lei 7.394/85 e o Decreto 92.790/86 para reformar o piso 

salarial nos termos acima indicados qual seja a quantia de R$ 2.145,36 (dois mil, cento e 

quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos) incluído o adicional de insalubridade, a 

redução da carga horária para 24 horas semanais, bem como o acréscimo das férias 
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semestrais de 20 (vinte) dias. 

 

48. Caso não seja cumprida a determinação deste Juízo, requer que 

seja aplicada multa diária de R$10.000,00(dez mil reais). 

 

 

IV. CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto, requer que: 

 

A) A concessão da liminar inaudita altera pars, para que o 

demandado implante imediatamente os direitos previstos na Lei 

7.394/85 e no decreto 92.790/86, para reformar o piso salarial nos 

termos acima indicados qual seja a quantia de R$ 2.145,36 (dois 

mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos) incluído 

o adicional de insalubridade, a redução da carga horária para 24 

horas semanais, bem como o acréscimo das férias semestrais de 20 

(vinte) dias para todos os técnicos em radiologia vinculados ao 

Município de Mossoró/RN ou/e que sejam ligados direta e 

indiretamente a administração pública do Município. 

B) Seja citado o réu para que este tome conhecimento dos termos 

da inicial e, querendo, apresente defesa dentro do prazo legal, sob 

pena de revelia e confissão; 

C) A citação do Ministério Público Federal para que o mesmo 

manifeste interesse na presente lide, tendo em vista a sua função 

de custus legis e conforme determinação do art. 5°, § 1°, da lei 

7.347/85; 

D) A procedência da pretensão deduzida, com o consequente 

cumprimento da Lei 7.394/85 e no decreto 92.790/86 para 

reformar o piso salarial nos termos acima indicados qual seja a 
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quantia de R$ 2.145,36 (dois mil, cento e quarenta e cinco reais e 

trinta e seis centavos) incluído o adicional de insalubridade, a 

redução da carga horária para 24 horas semanais, bem como o 

acréscimo das férias semestrais de 20 (vinte) dias com o terço 

constitucional nos dois períodos de gozo, para todos os técnicos 

em radiologia vinculados ao Município de Mossoró/RN ou/e que 

sejam ligados direta e indiretamente a administração pública do 

Município; 

E) Seja ao final, julgada totalmente procedente a presente ação de 

civil pública. 

F) Pretende provar o alegado utilizando todos os meios admitidos 

em direito. 

 

Termos em que 

P. Deferimento. 

Natal, 19 de dezembro de 2016. 

 

 

 

 

CLEY ANDERSON DE QUEIROZ RODRIGUES 

OAB/RN 10243 
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