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SENTENÇA

1. RELATÓRIO

O CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIAO ajuizou ação
civil  pública,  com  pedido  de  medida  liminar,  em  face  do  MUNICÍPIO  DE  MOSSORÓ,
objetivando que seja implantado o piso salarial da categoria no valor de R$ 2.145,36, incluído o
adicional de insalubridade, a redução da carga horária para 24 horas semanais, a concessão de
férias semestrais de 20 dias, com o respectivo terço constitucional, para todos os técnicos em
radiologia vinculados à municipalidade, conforme dispõe a Lei 7.394/85 e o Decreto 92.790/86

Alega  o  autor  que,  através  de  fiscalização  promovida  na  Unidade  de  Pronto  Atendimento
Raimundo Benjamim Franco  e  no  Centro  Clínico  Professor  Vingt  um Rosado,  verificou  o
desrespeito a diversos direitos dos técnicos de radiologia vinculados a administração municipal,
especialmente no que se refere ao pagamento errôneo do salário e do adicional de insalubridade,
além de  existirem  denúncias  anônimas  quanto  ao  excesso  da  jornada  diária  e  semanal  de
trabalho fixada em lei, chegando a extrapolar a de 40(quarenta) horas semanais.

Afirma que a lei nº 7.394/85 estabeleceu como piso salarial mínimo dos técnicos de radiologia
dois  salários  mínimos  e  o  STF,  no  julgamento  da  ADPF  151,  em  05/2011,  decretou  a
inconstitucionalidade  da  indexação  ao  salário  mínimo,  mas,  para  evitar  prejuízo  aos
trabalhadores, determinou que a norma permanecesse válida até haver a edição de outra para
tratar da matéria, tendo estabelecido que o então valor de 2 salários mínimos na data da decisão,
passasse a ser corrigido pelo IPCA, perfazendo R$ 2.145,36 em 2016.

Assevera que a Lei nº 7.394/85 limita a jornada de trabalho dos técnicos em radiologia a 24
horas semanais, bem como que a lei 1234/50 estabelece férias de 20 dias por semestre.

Decisão indeferiu o pedido de medida liminar (id. 1974470).

Contestação do município de Mossoró, na alega que a Lei nº 7.394/85 não pode ser aplicada aos
servidores estatutários, pois os municípios têm autonomia administrativa, legislativa, política e
financeira de acordo com a Constituição da República, para elaborar estatuto de seus servidores
(id. 2083403).

Apresentação da réplica reiterando os termos da inicial (id. 2414115).

Parecer do MPF requerendo que fosse informada a quantidade de técnicos que prestam serviço
ao município, e a juntada aos autos de folha de ponto, demonstrando a carga horária e férias,
bem como os contracheques (id. 2455387).

Despacho deferiu o pedido do MPF (id. 2509041).

Certidão  informando  que  decorreu  o  prazo  sem que o  Município  de  Mossoró  cumprisse  o
determinado (id. 2638565).

Parecer do MPF pugnando pela improcedência do pleito (id. 2765288).
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Despacho determinando a intimação pessoal do Secretário de Saúde do Município de Mossoró,
a fim de informar a quantidade de técnicos de radiologia que prestam serviço ao município, o
regime jurídico a que estão submetidos e a juntada da folha de ponto (id. 2874220).

Documentos apresentados pelo Município de Mossoró (id. 3112246/ 3405504).

Certidão  informando que decorreu o  prazo sem que o autor  tenha  se  manifestado  sobre  os
documentos juntados (id. 3434969).

Parecer do MPF pugnando pelo parcial acolhimento do pleito autoral (id. 3575054).

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Julgamento antecipado da lide

Por ser  a  matéria  unicamente de direito,  e  não havendo necessidade de produção de outras
provas além daquelas já existentes nos autos, procedo ao julgamento antecipado da lide.

Mérito

A principal questão do processo gira em torno da aplicação da Lei 7.394/85, a qual, segundo a
autora, por ter caráter nacional, aplica-se a todos os profissionais da área, ainda que servidores
públicos, inclusive municipais. O Município de Mossoró, por sua vez, sustenta que a referida lei
só deve ser aplicada aos empregados celetistas, não se aplicando aos seus servidores, por serem
regidos por regime jurídico próprio.

Segundo o art. 18 da Constituição Federal, a organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos
autônomos, nos termos da Constituição.

Dessa forma, é dado aos entes federativos autonomia para elaborar o plano de carreira dos seus
servidores,  observadas  as  limitações  constitucionais,  fixando,  dentre  outras  coisas,  a
remuneração a eles devida.

Contudo, de acordo com o art.  22, XVI, da Constituição Federal,  compete privativamente à
União legislar sobre organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício
de profissões:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

[...]

XVI  -  organização  do  sistema  nacional  de  emprego  e  condições  para  o
exercício de profissões;

A competência legislativa dos Municípios em relação a assuntos de interesse local (art. 30 da
CF),  de  seu  turno,  deve  guardar  sintonia  com outras  normas  estabelecidas  na  Constituição
Federal, em homenagem ao pacto federativo.

A propósito, a jurisprudência do STF é interativa no sentido de que compete privativamente à
União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
INTERPOSIÇÃO EM 6.2.2017. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO
PARA  LEGISLAR  SOBRE  TRABALHO  E  CONDIÇÕES  PARA  O
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EXERCÍCIO PROFISSIONAL. 1. O acórdão recorrido diverge da orientação
firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União
legislar  sobre  trabalho  e  condições  para  o  exercício  profissional.  2.
Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da
multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Fica a parte vencida exonerada de
honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF.

(RE  977437  AgR,  Relator(a):   Min.  EDSON  FACHIN,  Segunda  Turma,
julgado  em  31/03/2017,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-075  DIVULG
11-04-2017 PUBLIC 17-04-2017)

DIREITO  CONSTITUCIONAL  E  DO  TRABALHO.  SERVIDOR
PÚBLICO. REGIME CELETISTA.  LEI  MUNICIPAL. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO
TRABALHO.  PRECEDENTES.  ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO
EM 30.8.2011. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da
jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido
da competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho.
Precedentes. A competência constitucional dos Municípios para legislar
sobre interesse local não os autoriza a estabelecer normas que veiculem
matérias que a própria Constituição atribui à União ou aos Estados. As
razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos
que  lastrearam  a  decisão  agravada,  mormente  no  que  se  refere  à
conformidade entre o que decidido no acórdão recorrido e a jurisprudência
desta Corte. Agravo regimental conhecido e não provido.

(ARE  668285  AgR,  Relator(a):   Min.  ROSA  WEBER,  Primeira  Turma,
julgado  em  27/05/2014,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-113  DIVULG
11-06-2014 PUBLIC 12-06-2014)

Nesse mesmo sentido, veja-se o entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  SERVIDOR  PÚBLICO.
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
"TÉCNICO EM RADIOLOGIA".  JORNADA DE TRABALHO. ART. 14
DA LEI 7.394/85. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES. POSSIBILIDADE.
ART.  22,  XVI,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  AGRAVO  NÃO
PROVIDO.  1.  Os  servidores  públicos  estaduais  submetem-se  ao  regime
jurídico próprio de seus Estados, em virtude da repartição de competências
constitucionais, que em respeito ao princípio federativo previsto no art. 18 da
Constituição Federal, confere autonomia política e administrativa a todos os
entes  federados,  que  serão  administrados  e  regidos  pela  legislação  que
adotarem, desde que observados os preceitos constitucionais. 2. A despeito
de  cada  ente  federado  poder  organizar  seu  respectivo  serviço  público,
instituindo regime jurídico que irá reger suas relações com seus servidores,
estas  ainda  estarão  sujeitas  às  regras  gerais  estabelecidas  pela  União  no
exercício da competência  estabelecida no  art.  22 da  Constituição Federal,
segundo o qual "[c]ompete privativamente à União legislar sobre: [...] XVI -
organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de
profissões".  3.  A  Lei  Federal  7.394/85  (que  "Regula  o  Exercício  da
Profissão de Técnico em Radiologia, e dá outras providências"), em seu
art.  14,  determina  que  "[a]  jornada  de  trabalho  dos  profissionais
abrangidos por esta Lei será de 24 (vinte e quatro) horas semanais". 4. O
art.  14  da  Lei  7.394/85  foi  recepcionada  pelo  art.  22,  XVI,  da
Constituição Federal, sendo, portanto, aplicável aos servidores públicos
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ocupantes do cargo de "técnico em radiologia".  Nesse  sentido,  mutatis
mutandis:  AgRg no REsp 823.913/RS, Rel.  Min. MARIA THEREZA DE
ASSIS  MOURA,  Sexta  Turma,  DJe  21/6/10.  5.  Agravo  regimental  não
provido. (STJ, AgRg no AREsp 341145 /  SC, Relator Ministro ARNALDO

ESTEVES  LIMA,  órgão  julgador:  T1  -  PRIMEIRA  TURMA,  DJe

18/02/2014).

Pois bem. A profissão de técnico em radiologia é atividade regulamentada, e a remuneração e a
carga horária são umas das condições para o seu exercício, competindo à União legislar a esse
respeito.

A legislação federal regulamentadora, por se tratar de norma geral, deve ser aplicada a todos os
profissionais da área, do setor público e privado, sendo de observância obrigatória pelos demais
entes federativos, sem que isso represente afronta à autonomia municipal.

Com efeito, assim dispõe a Lei 7.394/85, no que toca à carga horária de trabalho, à remuneração
e ao adicional de insalubridade devido aos técnicos em radiologia, que:

Art. 14 - A jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por esta Lei será
de 24 (vinte e quatro) horas semanais (vetado).

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.

No que tange a carga horária de trabalho, conforme se pode verificar das informações e das
folhas de ponto anexado aos autos pela parte ré, fica evidente que os técnicos em radiologia
trabalham 30 horas semanais, em desacordo com a carga horária de 24 horas semanais prevista
na citada lei.

No  que  se  refere  à  remuneração,  percebe-se  que  o  art.  16  da  Lei  7.394/85  assegurou  o
pagamento de piso equivalente a 2 salários mínimos por região.

Quanto a tal dispositivo legal, o STF, ao julgar a ADPF 151, entendeu pela impossibilidade de
fixação de piso salarial com base em múltiplos do salário mínimo. Assegurou, contudo, que os
critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha
norma que fixe nova base de cálculo, de modo que seja calculada de acordo com o valor de dois
salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgados da referida decisão, conforme se pode
notar na ementa a seguir transcrita:

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direito do Trabalho.
Art. 16 da Lei 7.394/1985. Piso salarial dos técnicos em radiologia. Adicional
de  insalubridade.  Vinculação  ao  salário  mínimo.  Súmula  Vinculante  4.
Impossibilidade de fixação de piso salarial com base em múltiplos do salário
mínimo.  Precedentes:  AI-AgR  357.477,  Rel.  Min.  Sepúlveda  Pertence,
Primeira  Turma,  DJ  14.10.2005;  o  AI-AgR  524.020,  de  minha  relatoria,
Segunda  Turma,  DJe  15.10.2010;  e  o  AI-AgR 277.835,  Rel.  Min.  Cezar
Peluso,  Segunda Turma,  DJe  26.2.2010.  2.  Ilegitimidade da norma.  Nova
base  de  cálculo.  Impossibilidade  de  fixação  pelo  Poder  Judiciário.
Precedente:  RE  565.714,  Rel.  Min.  Cármen  Lúcia,  Tribunal  Pleno,  DJe
7.11.2008. Necessidade de manutenção dos critérios estabelecidos. O art. 16
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da Lei 7.394/1985 deve ser declarado ilegítimo, por não recepção, mas os
critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, 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 103/2000. 3. Congelamento da base de cálculo em questão,
para  que  seja  calculada  de  acordo com o  valor  de  dois  salários  mínimos
vigentes na data do trânsito em julgado desta decisão, de modo a desindexar
o  salário  mínimo.  Solução  que,  a  um  só  tempo,  repele  do  ordenamento
jurídico  lei  incompatível  com  a  Constituição  atual,  não  deixe  um  vácuo
legislativo que acabaria por eliminar direitos dos trabalhadores, mas também
não  esvazia  o  conteúdo  da  decisão  proferida  por  este  Supremo  Tribunal
Federal. 4. Medida cautelar deferida. (STF - ADPF 151 DF, Relator: Min.
JOAQUIM  BARBOSA,  Tribunal  Pleno,  Julgamento:  02  de  fevereiro  de
2011,  publicação:  DJe-084  DIVULG  05-05-2011  PUBLIC  06-05-2011
EMENT VOL-02516-01 PP-00001)

Assim, conforme alega a parte autora, o valor atual do piso salarial devido aos técnicos em
radiologia deveria corresponder, em 2016, a R$ 1.532,40, enquanto que o réu vem pagando a
tais profissionais apenas R$ 1.017,63, em 2017.

Contudo, é necessário destacar dois pontos: o primeiro corresponde ao índice de atualização
monetária, pois o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia pretende que seja aplicado o
IPCA,  sendo que,  em momento  algum do julgamento  da  ADPF 151,  o  STF determinou a
aplicação deste índice de forma geral, mas sim o índice previsto em lei para os servidores do
ente federativo a que os técnicos radiologistas estiverem subordinados. Como não há uma lei
municipal  prevendo  o  IPCA  como  incide  de  atualização  monetário  dos  servidores  de
Mossoró/RN, não  pode o  referido  índice  ser  adotado.  Assim,  deve ser  observada a  mesma
periodicidade e os mesmos índices de correção aplicados à categoria de técnicos em radiologia
do município desde maio de 2011, mas sobre a base de cálculo garantida pelo STF ao julgar a
ADPF 151.

Conforme documentação prestada pelo Município, id. 4037501, o piso salarial pago em 2011
(data do trânsito em julgado da ADPF 151) correspondia a R$ 689,18, enquanto que o salário
mínimo à época era R$ 545,00, por consequência, o piso salarial dos técnicos em radiologia
corresponderia a R$ 1090,00. Com relação aos índices de correção, o município informou, nos
mesmos documentos,  qual  o percentual  de correção aplicado entre 2011 e 2016.  Assim,  de
acordo  com  a  decisão  do  STF  e  aplicando  o  índice  de  correção  aplicado  pelo  município
demandado até 2016, o piso salarial do técnico em radiologia corresponde a:

ANO PISO SALARIAL ÍNDICE DE CORREÇÃO SALÁRIO ATAULIZADO

2012 R$ 1090,00 6,37% R$ 1.159,43

2013 R$ 1.159,43 5,84% R$ 1.227,14

2014 R$ 1.227,14 6% R$ 1.300,76

2015 R$1.300,76 3,14% R$ 1.341,60
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2015 R$ 1.341,60 1,57% R$ 1.362,66

2016 R$ 1.362,66 1,576% R$ 1.384,13

2016 R$ 1.384,13 6,41% R$ 1.472,85

Piso salarial atualizado: R$ 1.472,85

Dessa forma, o piso salarial a ser pago pelo município de Mossoró/RN deverá corresponder a
R$ 1.472,85.

Quanto ao adicional de insalubridade, este já vem sendo pago pelo Município de Mossoró no
percentual  de  40%,  conforme  demonstram  os  contracheques  anexados  aos  autos,  devendo
incidir, porém, sobre a base de cálculo correta.

Por fim, no que concerne ao período de 20 dias de férias semestrais, a parte autora embasa seu
pedido no art. 1, "b", da lei 1.234/50. Contudo a citada lei dispõe que apenas os servidores da
União e empregados de paraestatais de natureza autárquica terão direito a esse benefício, não se
tratando,  pois  de  norma  de  caráter  geral,  de  modo  não  é  possível  que  seja  estendido  aos
servidores de outros entes federativos.

Na realidade, a previsão de férias de 40 dias anuais, dividida em 2 períodos, prevista na parte
final do art. 14 da Lei 7.394/85, restou vetada, de modo que não há como reconhecer tal direito
aos profissionais da categoria por falta de fundamento legal.

3. DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  acolho  em  parte  os  pedidos  formulados,  para  condenar  o  Município  de
Mossoró a:

a)  pagar  o  piso nacional aos  técnicos  em radiologia,  previsto  no art.  16 da Lei  7.394/85 e
determinado na ADPF 151, incluído o adicional de insalubridade no percentual de 40% com
efeitos financeiros a partir da data de citação;

b) adequar a carga horária dos referidos profissionais ao máximo de 24 horas semanais.

Sobre as diferenças devidas, a serem apuradas em sede de liquidação e revertidas em prol dos
profissionais  prestadores  de  serviço  ao  Município  de  Mossoró,  deverão  incidir  correção
monetária pelo IPCA-E e juros  de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança disposto no art.  1º-F da Lei nº  9.494/97,  com a  alteração promovida pela  Lei  nº
11.960/2009, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 870947.

Custas isentas. Sem condenação em honorários (art. 18 da Lei 7.347/85, aplicado em razão do
princípio da isonomia).

Havendo interposição de recurso, intime-se a parte contrária para apresentar resposta no prazo
legal, e, em seguida, remetam-se os autos à Superior Instância.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Considerando  que  não  é  possível  saber  o  valor  certo  da  condenação  imposta  à  demanda,
submeto a sentença ao duplo grau de jurisdição.
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Intimem-se.

Ciência ao MPF.

Mossoró, 27 de novembro de 2018.

LAURO HENRIQUE LOBO BANDEIRA

Juiz Federal
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