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AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16 REGIAO
ADVOGADO: Herico Carricondes Silva De Oliveira
RÉU: MUNICÍPIO DE PIANCÓ/PB
8ª VARA FEDERAL - PB (JUIZ FEDERAL TITULAR)

SENTENÇA

(Tipo A - Res. CJF n.º 535/2006) 

1 RELATÓRIO

Trata-se  de  Ação  Civil  Pública  com  pedido  de  tutela  liminar  ajuizada  pelo  CONSELHO
REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 16ª REGIÃO em face do  MUNICÍPIO
DE PIANCÓ/PB, através da qual pleiteia, liminarmente, concessão de tutela de evidência a fim
de que o réu seja compelido a cumprir disposições da Lei nº 7.394/85 e do Decreto nº 92.790/86,
referentes à regulamentação da categoria de técnico em radiologia.

Em síntese, alegou a entidade promovente que, em diligência realizada no Hospital Consórcio
Vale  do  Piancó,  pertencente  ao  Município  de  Piancó/PB,  constatou  que  este  não  estava
cumprindo direitos previstos na legislação da categoria de técnicos em radiologia.

Juntou procuração e documentos (id. nº 4058202.2023812 a id. nº 4058202.2023816).

Na decisão de id. nº 4058202.2104499, o pedido de tutela de evidência formulado pelo autor foi
indeferido.

Apesar  de  devidamente  citado pessoalmente  (id.  nº  4058202.3122680,  pág.  39),  o  Município
promovido não apresentou contestação.

Intimado, o Ministério Público Federal - MPF  apresentou parecer no sentido de que estaria
ausente, no caso, o interesse público primário que justificasse a intervenção ministerial (id. nº
4058202.3608580).

Mediante sentença de id. nº 4058202.4331824, o processo foi extinto sem resolução de mérito em
face do reconhecimento da ilegitimidade ativa do Conselho autor.

Insatisfeito, o Conselho promovente interpôs recurso de apelação (id. nº 4058202.4553315), ao
qual foi negado provimento (id. nº 4050000.26583086).

Após, o Conselho autor interpôs recurso especial (id. nº 4050000.27437351),  ao qual foi dado
provimento, reconhecendo-se sua legitimidade ativa (id. nº 4050000.31257186, págs. 05/08).

Transitada em julgado a decisão do STJ (id. nº 4050000.31257186, pág. 10), vieram conclusos os
autos.
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2 FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente,  destaco que está devidamente comprovada nos autos a efetiva citação do ente
demandado (id. nº 4058202.3122680, pág. 39), que não ofereceu contestação. Nesse caso, tendo
sido  a  parte  ré  devidamente  citada,  a  ausência  de  contestação  acarreta  a  revelia,  mas  sem
aplicação dos efeitos materiais que lhe são próprios, haja vista a natureza de indisponibilidade
dos direitos perseguidos pelo ente público (art. 345, II, do CPC).

Assim, decreto a revelia da parte ré,  nos termos do art.  344,  do CPC, determinando que os
prazos fluam a partir da publicação, na forma do art. 346 do CPC, garantindo-lhe, porém, que
intervenha no processo em qualquer tempo, recebendo-o no estado em que se encontrar (art.
344, parágrafo único, do CPC).

No mais, anoto que a causa se encontra madura para julgamento, mostrando-se desnecessária a
produção de mais provas (art. 355, I, do CPC).

2.1 Do Mérito

O Conselho autor pugna por édito jurisdicional que determine o réu a observar a Lei nº 7.394/85
e o Decreto nº 92.790/86 e, especialmente, reformar o piso salarial dos técnicos de radiologia
vinculados  ao  Município  de  Piancó/PB,  incluído  o  adicional  de  insalubridade,  nos  moldes
estabelecidos nas referidas legislações. Especifica que, atualizada monetariamente pelo IPCA até
2016, a remuneração a ser paga corresponderia à importância de R$ 2.145,36 (dois mil, cento e
quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

Pois bem. No exercício da competência que lhe foi conferida pelo art. 22, XVI, da Constituição
Federal, a União editou a referida Lei n.º 7.394/85 visando à regulamentação do exercício da
profissão de técnico em radiologia.  Por se classificar como lei  nacional,  deve ser observada,
inclusive, pelos demais entes da federação.

Com efeito,  o Município demandado não pode, a pretexto de exercer sua autonomia,  negar
cumprimento ao disposto em lei que regulamenta o exercício de profissão em todo o território
nacional, especialmente no que diz respeito à fixação do piso salarial da categoria. No ponto,
consigne-se que poderia o Município, por força do art. 30, I, da CF, fixar remuneração acima do
piso previsto na Lei n.º 7.394/85, não lhe sendo permitido, entretanto, pagar valor em quantia
inferior ao fixado na aludida lei.

Como já decidiu a 1ª Turma do TRF-5, no REO 560065, Rel. Desembargador Federal Manoel
Erhardt:  "Da simples  leitura  dos  dispositivos  constitucionais  é  possível  concluir  pela  prevalência  da
legislação federal sobre a municipal,  o que torna obrigatório o cumprimento das disposições da Lei nº
7.394/85, que regula a Profissão de Técnico em Radiologia, quando se cuida do preenchimento de cargo de
profissional da respectiva área."

Na mesma linha, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO
REGIONAL. CARGO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA. REMUNERAÇÃO. LEI Nº
7.394/85. ADPF Nº 151/DF. REGRAMENTO ESPECÍFICO DETERMINADO PELO
STF.  CONGELAMENTO  DA  BASE  DE  CÁLCULO.  REAJUSTE  ANUAL  PELO
IPCA.  IMPOSSIBILIDADE.  NÃO  PROVIMENTO.  1.  Apelação  interposta  pelo
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 2ª REGIÃO em
face de sentença prolatada pelo Juízo da 18ª Vara Federal do Ceará que, nos autos
da  presente  ação  civil  pública,  julgou  parcialmente  procedente  a  pretensão,
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determinando "que o Município de Cruz abstenha-se de exigir o cumprimento da
carga  horária  superior  a  24  (vinte  e  quatro)  horas  semanais  aos  técnicos  em
radiologia  atuantes  no  Município,  observando  o  previsto  no  art.  14  da  Lei
7.394/85", bem como que "passe a efetuar o pagamento dos profissionais técnicos
em  radiologia  consoante  estabelecido  na  ADPF n.º  151/DF,  respeitando  o  piso
salarial de R$ 1.090,00, acrescido de um adicional por insalubridade de R$ 436,00
(40%), totalizando uma remuneração mínima de R$ 1.526,00" (mil e quinhentos e
vinte e seis reais). 2. A ação civil pública ajuizada pelo CONSELHO REGIONAL
DE  TÉCNICOS  EM  RADIOLOGIA  DA  2ª  REGIÃO  objetiva  condenar  o
MUNICÍPIO  DE  CRUZ/CE  em  obrigação  de  fazer  consistente:  a)  no
estabelecimento  de  carga  horária  semanal  limitada  a  24  (vinte  e  quatro)  horas,
consoante o art. 14 da Lei nº 7.394/85; b) na fixação de remuneração nos termos da
ADPF nº  151/DF,  equivalente,  na  data  da  propositura  da  ação,  ao  total  de  R$
2.280,30 (dois  mil,  duzentos  e  oitenta  reais  e  trinta  centavos),  tendo em vista  a
atualização anual pelo índice IPCA. 3. Ao negar provimento ao pedido concernente
à  remuneração,  esclareceu  o  Magistrado  dirigente  que  o  reajuste  salarial  pelo
IPCA/IBGE se encontra apartado do entendimento da Corte Suprema na Ação de
Descumprimento  de  Preceito  Fundamental:  "O  texto  do julgado foi  taxativo  na
utilização do termo 'congelamento', na fixação da base de cálculo em questão, sem
previsão  da  aplicação  do  índice  postulado  para  fins  de  atualização,  ficando
estabelecido o  valor  nominal".  4.  O exercício  da profissão de  radiologia  se  deu
através  da  Lei  nº  7.394/85.  Em  seu  art.  16,  ao  tratar  do  piso  salarial  dos
profissionais,  vinculava-o  ao  salário  mínimo.  Instado  a  se  manifestar  acerca  da
recepção da norma pré-constitucional,  entendeu o STF, na aludida ADPF, que a
base  de  cálculo  não  estava  em  consonância  com  o  art.  7º,  IV,  da  Constituição
Federal de 1988, que veda a vinculação ao salário mínimo para qualquer fim. 5. "2.
Congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculada de acordo com o
valor de dois salários mínimos vigentes na data de estabilização da decisão que
deferiu  a  medida  cautelar.  Não-recepção  do  art.  16  da  Lei  nº  7.394/1985.  3.
Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente". (STF,
ADPF 151, Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, julgado em: 07/02/2019).
6. Ao impor o regramento específico para a remuneração da categoria, o STF não
fez  qualquer  referência  à  atualização  anual  da  base  de  cálculo  pelo  IPCA.
Precedentes.  7.  Apelação  não  provida.  (PROCESSO:  08000753820184058103,
APELAÇÃO  CÍVEL,  DESEMBARGADOR  FEDERAL  ELIO  WANDERLEY  DE
SIQUEIRA FILHO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 28/05/2020)

ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.  REGULAMENTAÇÃO  DE
PROFISSÃO.  COMPETÊNCIA  DA  UNIÃO.  TÉCNICO  EM  RADIOLOGIA.
LEGISLAÇÃO FEDERAL. DESACORDO. IRREGULARIDADES NOS SALÁRIOS E
CARGA  HORÁRIA.  APLICAÇÃO  DA  LEI  Nº  1.234/50.  APELAÇÃO
IMPROVIDA. 1. Trata-se de reexame necessário e apelação interposta em face de
sentença que,  na presente Ação Civil  Pública,  julgou parcialmente procedente o
pleito autoral, para determinar que o Município de Princesa Isabel/PB implante os
direitos previstos na Lei n° 7.394/85 e no Decreto n° 92.790/86 a todos os técnicos
em  radiologia  vinculados  à  Edilidade,  nos  seguintes  termos:  a)  procedendo  à
fixação do piso salarial em dois salários mínimos à época do julgamento da ADPF
151 (6/5/2011), acrescido de 40% do adicional de insalubridade, reajustado até a
data da sentença; b) respeitando o máximo de 24 horas de trabalho por semana, nos
termos  do  art.  14  da  Lei  n°  7.397/85.  2.  O  Conselho  Regional  de  Técnicos  em
Radiologia da 16ª Região ajuizou ação em face do Município de Princesa Isabel/PB,
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visando ao cumprimento da Lei nº 7.394/85 e do Decreto nº 92.790/86, no que se
refere ao piso salarial da categoria de técnicos em radiologia, incluindo adicional de
insalubridade, jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais e férias
semestrais  de  20  (vinte)  dias.  3.  A  Ação  Civil  Pública  tutela  direitos  difusos  e
coletivos, conforme previsão do art. 1º, IV, da Lei da Ação Civil Pública - LACP.
Tais direitos são transindividuais e indivisíveis, tendo, como titulares, no caso de
interesses difusos, um grupo de indivíduos indeterminados e, no caso de interesses
coletivos,  um  grupo,  categoria  ou  classe  determinável.  4.  No  microssistema  de
tutela  coletiva,  a  legitimação  ativa,  que  é  autônoma,  exclusiva,  concorrente  e
disjuntiva, está prevista no art. 5º da LACP e no art. 82 do Código de Defesa do
Consumidor  -  CDC.  É  possível,  encontrar,  ainda,  leis  que  trazem  hipóteses
específicas, como a Lei da Ação Popular. 5. O Conselho autor possui personalidade
jurídica de autarquia, tendo o art. 12 da Lei nº 7.394/85, bem como o art. 23, VIII,
do Decreto nº 92.790/86 previsto que cabe ao CRTR não só fiscalizar o exercício
profissional,  como também defender  os  direitos  da  respectiva  categoria.  Assim,
assente sua legitimidade ativa (Precedente: PROCESSO: 08013721120174058202, AC
-  Apelação  Cível  -  ,  DESEMBARGADOR  FEDERAL  ÉLIO  WANDERLEY  DE
SIQUEIRA  FILHO,  1º  Turma,  JULGAMENTO:  25/09/2019).  6.  É  competência
privativa  da  União  legislar  sobre  o  trabalho  e  condições  para  o  exercício
profissional da categoria de técnico em radiologia, incluindo as condições de sua
remuneração e carga horária. Assim, a Lei nº 7.394/85 deve ser aplicada ao caso,
não  merecendo  guarida  a  tese  do  Município  apelante  no  sentido  da
inaplicabilidade da lei em referência aos seus servidores,  por serem regidos por
regime  jurídico  próprio.  Tal  legislação  federal  é  aplicável  à  toda  categoria,
independentemente do regime trabalhista, de modo que a administração pública
não se exime da obrigação de cumpri-la. 7. O Conselho recorrido apontou que os
técnicos  em radiologia  com atuação junto ao Centro de  Imagem,  vinculados ao
Município apelante, tinham seus direitos desrespeitados, especialmente no que se
refere ao salário dos profissionais, pago em patamar inferior ao devido por lei, e à
jornada  de  trabalho  diária  e  semanal,  superior  à  prevista  na  norma
regulamentadora  da  profissão.  8.  O  Município  recorrente,  por  sua  vez,  não
apresentou contestação, tampouco aduziu, em suas razões recursais, a incorreção
do  alegado  na  exordial  da  presente  ação.  Ao  contrário,  limitou-se  a  aduzir  a
inaplicabilidade  da  Lei  n°  7.3974/85  aos  seus  servidores,  de  onde  se  extrai  o
desrespeito  à  norma.  9.  A  Lei  7.394/1985  prevê  remuneração  para  o  cargo  de
Técnico em Radiologia, em 02 (dois) salários mínimos, com o acréscimo de 40%
(quarenta por cento) do adicional de insalubridade e a carga horária semanal de 24
horas. 10. No tocante especificamente ao piso salarial dos técnicos em radiologia,
decidiu liminarmente o STF na ADPF 151 que o art. 16 da Lei n° 7.394/85 (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)  seria  ilegítimo.  Todavia,  pontuou-se,  na  oportunidade,  que  os
critérios ali previstos deveriam continuar sendo aplicados até a superveniência de
norma que fixe nova base de cálculo, o que não se deu até o presente. Dessarte,
indubitável que a norma em referência permanece aplicável, até que editada norma
que  fixe  o  piso  salarial  da  categoria,  dentro  dos  parâmetros  previstos  na  LC
103/2000.  11.  Acertadamente,  o  juízo  a  quo  rejeitou  o  pleito  relativo  às  férias
semestrais, tendo em vista que tal benesse apenas é prevista na Lei n° 1.234/1950,
cuja aplicação é restrita aos "servidores da União, civis e militares, e os empregados
de entidades paraestatais  de  natureza autárquica,  que operam diretamente  com
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Raios  X  e  substâncias  radioativas,  próximo  às  fontes  de  irradiação",  conforme
descrito em seu art. 1º. 7. Apelação e remessa necessária improvidas. Condenação
do  apelante  em  honorários  recursais,  previstos  no  art.  85,  parágrafo  11,  do
CPC/2015, devendo a verba honorária ser majorada em 1% (um por cento) do valor
fixado na sentença. (PROCESSO: 08001382520164058203, APELAÇÃO / REMESSA
NECESSÁRIA,  DESEMBARGADOR  FEDERAL  LUIZ  BISPO  DA  SILVA  NETO
(CONVOCADO), 1ª TURMA, JULGAMENTO: 17/09/2020)

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  CONCURSO  PÚBLICO.  CARGO
TÉCNICO  DE  RADIOLOGIA.  ILEGITIMIDADE  ATIVA  DO  CONSELHO
REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE
JORNADA  E  REMUNERAÇÃO  PELO  MUNICÍPIO.  IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.394/1985 E DO DECIDIDO PELO STF NA ADPF Nº
151/DF. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. I - Apelação interposta à de Sentença
proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0800038-10.2015.4.05.8105, que julgou
procedente o pedido para determinar que o Município de Boa Viagem retifique o
edital  nº  002/2015  do  concurso  público  para  preenchimento  de  cargos  no
Município, prevendo jornada semanal de 24 horas para os Técnicos de Radiologia,
como servidores estatutários ou não, nos termos do art. 14 da lei federal 7.394/85. II
- No tocante à legitimidade do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia, o
Superior  Tribunal  de  Justiça,  ao  julgar  o  Recurso  Especial  nº  1388792/SE,
sedimentou o entendimento de que "O art. 5º da Lei 7.347/85 elencou o rol dos
legitimados concorrentes para a defesa daqueles direitos, nos quais se incluem as
autarquias,  em  cuja  categoria  estão  os  Conselhos  profissionais,  uma  vez  que
ostentam natureza autárquica, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal
na ADI 1.717/DF". III - O Município Apelante lançou o Edital de concurso público
nº 002/2015 (id. 4058105.670282) para provimento, dentre outros, de vaga para o
cargo de  técnico  em radiologia,  tendo ali  previsto  carga horária  semanal  de  40
(quarenta) horas e vencimentos de R$ 724,00 (setecentos e vinte quatro reais), o que
violaria dispositivos da Lei nº 7.394/85, que regulamenta a profissão de técnico em
radiologia, segundo a qual a carga horária deveria ser de 24 (vinte e quatro) horas
semanais e o piso salarial de 02 (dois) salários mínimos, com previsão de adicional
de insalubridade de 40%. IV - O Supremo Tribunal Federal, em 07.02.2019, ao julgar
a ADPF nº 151/DF, decidiu que embora o art. 16 da Lei nº 7.394/1985 (regula o
exercício da profissão dos técnicos em radiologia) não tenha sido recepcionado pela
Constituição  Federal  de  1988,  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. V - Ademais, a Constituição Federal, em
seu art. 30, inciso I, confere ao Município competência para legislar sobre assuntos
de  interesse  local,  inserindo-se  nesse  âmbito  a  jornada  de  trabalho  de  seus
funcionários.  Contudo,  referida  competência  constitucional  atribuída  aos
Municípios  para  legislar  sobre  interesse  local  não  tem o  alcance  de  estabelecer
normas que a própria Constituição, na repartição das competências, atribui à União
ou aos Estados. Assim, a competência do ente local para regulação do regime de
seus servidores, será absolutamente ampla, mas falecerá naquelas matérias em que
a Constituição delegou à União a regulação de certo tópico,  como é o caso das
condições para o exercício de profissões.  (Processo:  08005284920174058109,  AC -
Apelação Cível - Desembargador Federal Manoel Erhardt, 4ª Turma, Julgamento:
08/11/2019) VI - Assim, constatadas as ilegalidades referentes a remuneração e a
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jornada de trabalho dos técnicos em radiologia, deve ser observado, pelo Município
de Boa Viagem/CE, os  ditames da Lei  nº  7.394/85 no que diz respeito a carga
horária semanal dos servidores públicos municipais ocupantes do cargo de Técnico
em  Radiologia  (art.14)  e  observar  o  piso  salarial  da  categoria  (art.16).  VII  -
Honorários advocatícios, fixados na sentença, majorados de 10% para 12% sobre o
valor atualizado da causa, com base no parágrafo 11 do art. 85 do CPC (honorários
recursais). VIII - Desprovimento da Apelação. (PROCESSO: 08000381020154058105,
APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE CARVALHO
(CONVOCADO), 1ª TURMA, JULGAMENTO: 28/05/2020)

ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO
MUNICIPAL.  TÉCNICO  DE  RAIO-X.  REMUNERAÇÃO  E  JORNADA  DE
TRABALHO. 1. Pelo disposto nos artigos 22, XVI e 37, I, da CF, no sentido de que
os  cargos,  empregos  e  funções  públicas  são  acessíveis  aos  brasileiros  que
preencham os requisitos estabelecidos em lei, bem como a competência privativa
da  União  para  legislar  sobre  as  condições  para  o  exercício  de  profissões,  é
possível  concluir  pela  prevalência  da  legislação  federal  sobre  a  legislação
municipal,  o  que torna obrigatório o cumprimento das disposições da Lei n.º
7.394/85, que regula o exercício da Profissão de Técnico em Radiologia, quando
se trata do preenchimento de cargo de profissional da respectiva área. 2. O Edital
n.º  001/2009  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.  Portanto,  são  ilegais  as  cláusulas  do  edital
referentes à carga horária e à remuneração dos profissionais operadores de Raio-X.
(TRF-4,  AC  2009.70.06.001611-0/PR,  Rel.  Desembargador  Federal  Roger  Raupp
Rios, DJ 15/12/2009, DJe 18/12/2009) g.n.

Dessa feita, infere-se que os municípios devem observar as disposições da Lei nº 7.394/85, cujo
art.  16,  que  trata  sobre  o  piso  salarial  para  os  profissionais  que  executam  as  técnicas  de
radiologia, assim dispõe:

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 entanto, acontece que o art.  7º,  inciso IV, da Constituição Federal veda expressamente a
vinculação do salário-mínimo para qualquer fim.

Diante disso, por se tratar a Lei nº 7.394/85 de diploma legal editado anteriormente à CF/88, foi
proposta a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental  (ADPF) nº 151/DF, cujo
objeto foi especificamente verificar a recepção pela Constituição do aludido art. 16, que versa
sobre o piso salarial e o adicional de insalubridade devidos aos técnicos em radiologia.

No julgamento do mérito da ação, o Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto do Relator,
Min. Roberto Barroso, julgou parcialmente procedente o pedido para "declarar a não-recepção do
art. 16 da Lei nº 7.394/1985, ressalvando, porém, que: (i) 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; (ii) fica congelada a base de cálculo
em questão, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data do
trânsito em julgado da decisão que deferiu a medida cautelar (i.e., 13.05.2011), de modo a desindexar o
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salário mínimo" (ADPF 151/DF).

Verifica-se, assim, que o STF, ao tempo em que reconheceu a não-recepção do art. 16 da Lei nº
7.394/85 no que respeita à indexação do piso salarial da categoria dos técnicos em radiologia ao
salário-mínimo, determinou que os critérios nele estabelecidos fossem observados até a edição
de nova norma regulamentadora. Até que sobrevenha essa novel base de cálculo, o piso salarial
da categoria deve ficar congelado no valor estipulado na decisão da Excelsa Corte.

Diferentemente do que assegura a parte autora, o STF não determinou, em momento algum, que
o piso salarial da categoria dos técnicos em radiologia fosse atualizado monetariamente com
base no IPCA ou qualquer outro índice de correção monetária. Da ementa do julgado extrai-se
expressamente: "2. Congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculada de acordo com o valor
de dois salários-mínimos vigentes na data de estabilização da decisão que deferiu a medida cautelar. Não-

recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/85".

Em relação à correção, importa consignar que, quando do julgamento da Medida Cautelar na
ADPF nº 151/DF, o Min. Gilmar Mendes consignou que "as correções serão as normais, não mais as
do salário-mínimo, mas a dos índices de reajuste de salário. E, claro, a partir daí, poderá haver uma nova
legislação federal, eventualmente, sobre o assunto, que faça a adaptação. Poderá haver celebração de acordo
ou convenção coletiva ou o Estado, agora valendo-se da delegação da Lei Complementar nº 103, poderá

fazer legislação específica sobre a situação dos técnicos de radiologia". (ADPF 151 MC/DF, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, Rel. p/o Acórdão Min. Gilmar Mendes, DJ 02/02/2011, DJe 06/05/2011).

Portanto, a eventual correção monetária do piso salarial fixado na ADPF nº 151/DF deve ser
estabelecida por lei específica, tendo em vista a não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/85 no
que se refere à vinculação do piso salarial ao valor do salário-mínimo. Ausente lei superveniente
que tenha determinado a correção do piso salarial da categoria dos técnicos em radiologia - o
qual foi congelado em valor equivalente a dois salários-mínimos vigentes na data do trânsito em
julgado da decisão que deferiu a medida cautelar (13.05.2011) - não há como acolher o pedido de
atualização monetária com base no IPCA, ou qualquer outro índice.

Nos termos fixados na ADPF nº 151/DF, o piso salarial da categoria, já considerado o adicional
de 40%, é de R$ 1.526,00 (mil, quinhentos e vinte e seis reais).

Nesse  sentido,  não  havendo  respaldo  na  ADPF  nº  151/DF  e  à  míngua  de  lei  específica,
impossível a concessão do pedido autoral para o reajuste do piso salarial estipulado na referida
decisão da Suprema Corte, já que esta determinou o congelamento da base de cálculo, ante a
não recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/85.

3 DISPOSITIVO

Ante o exposto,  julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido,  resolvendo o  mérito  do
processo nos termos art. 487, I do CPC, para condenar o Município de Piancó/PB a observar a
Lei nº 7.394/85 e o Decreto nº 92.790/86 e implantar o piso salarial dos técnicos em radiologia a
ele  vinculados  no  valor  equivalente  a  2  (dois)  salários-mínimos  vigentes  na  data  fixada no
julgamento da ADPF nº 151/DF (06.05.2011) - o que importa em R$ 1.090,00 - acrescido de 40% a
título de adicional de insalubridade, totalizando R$ 1.526,00 (mil, quinhentos e vinte e seis reais)
mensais, observada a prescrição quinquenal.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, na forma do
art. 18, da Lei nº 7.347/85.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório (art. 496, I, do CPC).
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Interposto(s) recurso(s) voluntário(s), intime(m)-se a(s) parte(s) recorrida(s) para contrarrazões.
Apresentadas estas, remetam-se ao TRF da 5ª Região, tudo independentemente de conclusão.

Publicação e registro decorrem da validação desta sentença no sistema PJE.

Intimem-se.

Sousa/PB, data de validação no Sistema PJE.
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