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MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 5001008-90.2020.4.04.7011/PR

IMPETRANTE: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 10ª REGIÃO - CRTR/PR

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA CONCURSO PÚBLICO - MUNICÍPIO DE
TERRA RICA/PR - TERRA RICA

IMPETRADO: PREFEITO - MUNICÍPIO DE TERRA RICA - TERRA RICA

SENTENÇA

1. RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança coletivo impetrado pelo CONSELHO
REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DO PARANÁ- CRTR/PR em face do
MUNICÍPIO DE TERRA RICA, na qual pretende seja o réu compelido, inclusive por tutela
antecipatória de urgência, a adequar a remuneração prevista no edital de concurso público nº
001/2020 para contratação de técnicos em radiologia, majorando-a para atingir o piso da
categoria (de R$2.433,47, já incluído adicional de insalubridade de 40% devido,
correspondentes a 20 horas semanais).

Alega, em síntese, que: a) o edital questionado prevê remuneração de
R$1.404,70 para a função de técnico em radiologia, sem estabelecer o adicional de
insalubridade; b) a Lei nº 7.394/85 estabeleceu remuneração mínima para a categoria, em dois
salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% de adicional
de insalubridade (art. 16); c) o edital, baseado em lei municipal, está em confronto com a
norma federal, que é competente para regular o exercício da profissão dos técnicos em
radiologia, sendo vedado ao Município estabelecer remuneração abaixo da prevista em lei
para os profissionais referidos; d) a matéria foi submetida à apreciação do STF, através da
ADPF nº 151, na qual foi proferida medida cautelar, desindexando o piso da categoria do
salário mínimo e estabelecendo-o no valor equivalente a dois salários mínimos profissionais
da região vigentes à época do trânsito em julgado da decisão (2011), passando a sofrer
reajuste anual, de acordo  com os critérios gerais para ajuste salarial (IPCA), incidindo sobre
esses vencimentos o adicional de insalubridade de 40%; e) à época da publicação da liminar,
o salário mínimo Nacional era de R$545,00, valor que passou a ser reajustado pelo IPCA a
partir de 2012; f) fica assegurado aos Técnicos e Tecnólogos em Radiologia, celetistas ou
estatutários, o salário mínimo profissional de 2 salários mínimos à época do julgamento
(R$1.090,00), acrescido de 40% do adicional de insalubridade (R$436,00), reajustado
anualmente (IPCA/IBGE), com base nos parâmetros gerais de correção salarial, totalizando, a
partir de Maio de 2020, o valor de R$2.433,47 (dois mil quatrocentos e trinta e três reais e
quarenta e sete centavos), em jornada máxima de 24 (vinte e quatro) horas semanais.

Liminarmente, pediu a suspensão do certame até que fosse retificado o edital no
tocante à alteração da remuneração prevista. Por sentença, pediu o impetrante fosse
compelido a retificar o edital, por conta da ilegalidade referente à remuneração, adequando-o
aos termos da ADPF 151, fixando o piso salarial dos Técnicos em Radiologia em 2 salários
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mínimos à época do julgamento (06/05/2011), acrescido de 40% do adicional de
insalubridade, totalizando a partir de 05/2019 o valor de R$2.433,47, mantendo a jornada em
24 (vinte e quatro) horas semanais.

O impetrante foi intimado para se manifestar sobre a adoção de medidas
administrativas para a regularização do edital (ev. 3), o que comprovou no evento 7.

As custas processuais foram recolhidas no evento 5.

A liminar foi deferida no evento , quando determinou-se a retificação do edital,
a fim de adequar a remuneração aos termos da medida cautelar deferida na ADPF 151 e
suspender o certame até que a medida fosse cumprida.

Foram notificadas a autoridade coatora e o Município de Terra Rica, que
apresentaram manifestação no evento 18. Alegaram, em síntese, que: a) a remuneração é
definida pela Lei Municipal 021/2011 que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e
Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Terra Rica; b) o artigo 169 da
Constituição Federal impõe que os Municípios não podem extrapolar o limite de gastos com
pessoal estabelecido em lei complementar, qual seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal; c) a
Lei nº 7.394,84 não se aplica ao ente municipal, sujeito à Lei de Responsabilidade Fiscal.

O MPF apresentou parecer no evento 26. Pontuou, em suma, que: a) o exercício
da profissão de Técnico em Radiologia, independentemente de o empregador ser ou não
integrante da Administração Pública, deve ser pautado na Lei Federal 7.394/85, que é norma
de caráter geral, a ser observada por todos os entes federativos, bem como pelos
empregadores da iniciativa privada; b) a normatização não fere a autonomia legislativa dos
entes federativos sobre a fixação da jornada e do vencimento dos seus servidores públicos; os
entes federativos ao legislarem sobre políticas de administração e remuneração de pessoal
(art. 39 da CF) devem respeitar os limites delineados na norma geral; c) como a lei municipal
não atende ao piso salarial previsto na Lei nº 7.394/85, o edital municipal para o provimento
do cargo de Técnico em Radiologia deve retirar seu fundamento de validade diretamente da
Lei 7.394/85, sem óbice de que eventual futura legislação municipal preveja normas mais
benéficas ao servidor público do que aquelas constantes da Lei 7.394/85; d) aplica-se ao caso
a decisão cautelar proferida pelo STF na ADPF 151, em decorrência da qual o piso salarial
técnicos em radiologia foi desindexado em relação ao salário mínimo, devendo ser aplicado o
valor do salário mínimo vigente em 13/05/2011 (trânsito em julgado da decisão), corrigido
com base nos índices de reajuste de salários; e) o voto-vista proferido pelo Min. Gilmar
Mendes no julgamento da cautelar da ADPF 151 esclarece que o salário aplicável é o mínimo
nacional, em decorrência da sucessão legislativa operada pelo Decreto-Lei nº 2.351/1987 (art.
2º § 1º, que trata do salário mínimo de referência) e pela Lei nº 7.789/1989 (art. 5º, que
extinguiu a distinção entre o salário mínimo de referência e o piso nacional de salários,
passando a vigorar apenas o salário mínimo); f) o salário aplicável ao caso deve ser o mínimo
vigente em 05/2011, de R$545,00, estipulado pela Lei nº 12.382/2011, corrigido pelos índices
de reajuste de salário. Opinou, por fim, pelo afastamento da presunção de legalidade do
edital, determinando-se que a remuneração do cargo de técnico em radiologia corresponda ao
valor atualizado de dois salário mínimos vigentes em 05/2011, acrescida de 40% do adicional
de insalubridade.
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Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

O mandado de segurança encontra previsão no art. 5º, LXIX da CF/88,
regulamentado pela Lei nº 12.016/2009. Trata-se de remédio processual destinado à proteção
de direito individual, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado
ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade.

Por direito líquido e certo se entende aquele que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração,
devendo vir expresso em norma legal e trazer consigo todos os requisitos e condições de sua
aplicação ao impetrante, qualificando-se como o direito comprovado de plano.

O rito processual do mandado de segurança exige "prova pré-constituída das
situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante", nos termos da doutrina
de Hely Lopes Meirelles (Mandado de Segurança, 26ª ed, São Paulo: Malheiros, 2003. p. 38).

No caso sub judice, o impetrante sustenta o direito líquido dos Técnicos em
Radiologia inscritos no certame objurgado a terem assegurada a percepção de remuneração
que observe o piso da categoria, estabelecido pela a Lei nº 7.394/85 e à luz da medida
cautelar proferida pelo STF na ADPF nº 151.

Ao analisar o pedido liminar, restou deferida a medida pleiteada (evento 4), em
decisão cujos termos transcrevo parcialmente abaixo, para que passe a fazer parte da
fundamentação da presente sentença:

" [...]

A Constituição Federal, no art. 22, inciso XVI, estabelece ser competência
privativa da União legislar sobre organização do sistema nacional de emprego e
condições para o exercício de profissões, in verbis:

Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

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

Nesse contexto, foi editada a Lei nº 7.394/85, que regula a profissão de Técnico
em Radiologia, estabelecendo, em seu artigo 16, a remuneração mínima devida
à classe:

"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."
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A Lei não faz qualquer distinção entre os profissionais que laboram na iniciativa
privada ou aqueles que possuem vínculo com a administração pública. Com
efeito, estando determinada profissão submetida à disciplina especial, impõe-se
a observância da legislação correspondente, mesmo que se trate de cargo
público.

Não se trata de reconhecer hierarquia da legislação federal em relação à
municipal, mas sim a incompetência desta última para tratar da matéria, haja
vista o disposto no texto constitucional.

Assim, se o legislador federal entendeu por bem fixar remuneração mínima, não
cabe a qualquer ente da federação contrariar tal disposição, sob pena de violação
da Constituição Federal.

Esse também é o posicionamento e. TFR da 4ª Região, conforme ilustram os
seguintes arestos:

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA.
LEGITIMIDADE ATIVA. CONCURSO PÚBLICO. CARGA HORÁRIA.
REMUNERAÇÃO. LEI FEDERAL Nº 7.394/85.. O Conselho Regional de Radiologia,
como órgão fiscalizador do exercício profissional, sustenta a natureza regulamentar do
exercício da profissão e defesa dos interesses específicos da categoria que representa.
Assim, a sua legitimidade decorre do poder-dever, que lhe é conferido pelo art. 5º, LXX
da CF/88 e Lei nº 7.394/85. A Lei Federal nº 7.394/85, que regula a profissão de
Técnico em Radiologia, estabelecendo, em seus artigos 14 e 16, a carga horária
semanal e a remuneração mínima devida à classe. Adequação do edital à limitação de
24 horas semanais para o exercício de atividades que exponham o Técnico em
Radiologia às condições insalubres inerentes ao exercício específico de sua atividade
profissional, consistentes na operação de equipamentos emissores de radiação (Raio-X).
Segundo entendimento albergado por esta Corte, a carga horária e a remuneração
mínima previstas na Lei nº 7.394/85 devem ser observadas, ainda que se trate de cargo
público. (TRF4, APELREEX 5003237-02.2015.404.7010, Quarta Turma, Relator p/
Acórdão Luís Alberto D'azevedo Aurvalle, juntado aos autos em 08/04/2016)
(destaquei)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
TÉCNICO EM RADIOLOGIA. LEI 7.394/85. PISO SALARIAL. JORNADA DE
TRABALHO.- 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 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. (TRF4 5002098-24.2015.404.7007, Quarta Turma, Relatora p/ Acórdão
Vivian Josete Pantaleão Caminha, juntado aos autos em 17/03/2016) (destaquei)

Nesse contexto, deve prevalecer a determinação contida no artigo 16 da Lei nº
7.394/85.

Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar tal dispositivo
legal, declarou sua ilegitimidade por vincular o piso salarial da categoria ao
salário mínimo, tendo, contudo, fixado o entendimento de que a base de cálculo
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em questão deveria ser congelada e permanecer sendo utilizada até a edição de
nova lei estadual ou federal dispondo acerca do tema, de modo a não criar um
vácuo legislativo que eliminaria direitos dos trabalhadores (ADPF 151 MC,
Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2011).

Por sua vez, a possibilidade de ineficácia da medida caso deferida ao final do
processo também resta comprovada, haja vista que a prova objetiva será
aplicada em breve, mais precisamente em 14.10.2018 ("Tabela 1" do EDITAL).

Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar que a autoridade
coatora proceda à retificação do Edital nº 001/2020, adequando a remuneração
do cargo de Técnico em Radiologia (Operador de Raio X) ao disposto no art. 16
da Lei nº 7.394/1985, nos termos da fundamentação, devendo o trâmite do
certame ficar suspenso até o cumprimento da medida. [...]."

Não obstante a relevância dos argumentos expendidos pelo ente Municipal ao
apresentar resposta, entendo que não se prestam a infirmar as conclusões já exaradas em sede
de cognição sumária.

Consoante restou consignado na decisão liminar, a Constituição Federal atribui
à União competência para legislar sobre organização do sistema nacional de emprego e
condições para o exercício de profissões, competência essa que foi exercida, validamente, na
edição da Lei de nº 7.394/1985.

Os Municípios não detém discricionariedade para contrariar a legislação federal
que regulamenta a profissão de Técnico em Radiologia, que, vale destacar, não faz qualquer
distinção entre os profissionais que desempenham suas atividades na iniciativa privada ou
pública.

É bem verdade que o Município é dotado de autonomia político-financeira,
atributo que viabiliza ao ente em questão executar suas finalidades públicas constitucionais,
dentre as quais figuram os serviços públicos de atendimento à saúde da população.

Não descuro, ademais, das distinções existentes entre empresas particulares e o
ente Municipal, que no cumprir de suas funções deve fiel observância à limitação das
despesas públicas, preconizada no artigo 29-A da CF/88 e regulamentada pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, dentre as quais está a observância de um percentual das despesas em
relação às receitas e, especificamente quanto aos gastos de pessoal, as limitações percentuais
previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Não obstante, a existência das normas aludidas não fundamentam o
descumprimento de outras normas previstas no ordenamento jurídico, às quais o ente público
Municipal deve observância, inclusive ao editar as normas de sua competência.

Assim é que, ao estabelecer as ações de saúde prioritárias e definir as
contratações de pessoal de interesse preponderante, deve o ente público Municipal levar em
conta não apenas a lei de responsabilidade fiscal, mas as demais normas que regem as
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categorias dos profissionais contratados.

Nessa medida, patenteia-se a ilegalidade da legislação municipal na parte em
que se contrapõe às disposições da Lei nº 7.394/1985, norma federal válida e eficaz, editada
em consonância com a competência constitucional atribuída ao ente federal, como se verifica
no caso dos autos.

Via de consequência, padece da mesma ilegalidade o edital publicado com base
na legislação municipal viciada, impondo-se sua adequação ao ordenamento jurídico vigente,
consoante pleiteia o impetrante. 

No que tange à interpretação do artigo 16 da Lei nº 7.394/85, deve ser feita à luz
da medida cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF nº 151, assim
ementada:

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 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.
(ADPF 151 MC, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, Relator(a) p/ Acórdão:  Min.
GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2011, DJe-084 DIVULG 05-05-2011
PUBLIC 06-05-2011 EMENT VOL-02516-01 PP-00001 RTJ VOL-00219-01 PP-00065
RSJADV jun., 2011, p. 42-54). [g.n]

O acórdão respectivo foi lavrado nos seguintes termos:

Decisão

Após o voto do Senhor Ministro Joaquim Barbosa (Relator), indeferindo a cautelar, e o voto do
Senhor Ministro Marco Aurélio, deferindo-a, pediu vista dos autos o Senhor Ministro Gilmar
Mendes. Ausentes, neste julgamento, os Senhores Ministros Ricardo Lewandowski e Dias
Toffoli. Presidência do Senhor Ministro Cezar Peluso. Plenário, 01.12.2010. Decisão: O
Tribunal, por maioria, deferiu o pedido de medida cautelar, com observações, nos termos do
voto do Senhor Ministro Gilmar Mendes, que lavrará o acórdão, contra os votos do Senhor
Ministro Marco Aurélio, que a deferia em maior extensão, e dos Senhores Ministros Joaquim
Barbosa (Relator) e Ellen Gracie, que a indeferiam. Votou o Presidente, Ministro Cezar
Peluso. Impedido o Senhor Ministro Dias Toffoli. Plenário, 02.02.2011. [g.n]
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O julgado transcrito determinou, portanto, o congelamento do piso estabelecido
para a categoria, composto por 2 salários e adicional de 40% sobre esses, cujo valor deveria
passar a ser calculado com base no salário mínimo vigente à época do trânsito em julgado da
decisão. Compulsando o andamento da ADPF nº 151 no STF, é possível verificar que a
decisão foi publicada 06/05/2011 e teve sua preclusão certificada no dia 18/05/2011.

Superada a questão relativa à desindexação do salário mínimo, remanescem nos
autos duas controvérsias a dirimir. A primeira, diz respeito ao conceito de salário mínimo
referido no julgado. A segunda, se refere à possibilidade de aplicação de índice de correção
monetária.

No que se refere ao conceito de salário mínimo a ser adotado, a leitura atenta do
julgamento proferido pelo Supremo na medida cautelar conduz à clara conclusão de que se
trata do salário mínimo nacional vigente em 05/2011, cujo valor é de R$545,00
(quinhentos e quarenta e cinco reais), conforme estabelecido no artigo 1º da Lei nº
12.382/2011, vigente a partir de 1º/03/2011 (cf. art. 7º da lei referida). 

Embora o artigo 16 da Lei nº 7.394/85 faça referência a "salários mínimos
profissionais da região", o voto-vista proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, cujas
observações foram expressamente adotadas no julgamento da medida cautelar, conduzem à
conclusão de que a sucessão de normas sobre o tema teria resultado na adoção do valor do
salário mínimo nacional.

Para melhor elucidar, transcrevo os trechos pertinentes do voto-vista:
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Os debates que integram o acórdão confirmam a adoção do salário mínimo
nacional, bem como a previsão de correção monetária dos valores, pelos mesmos índices
adotados para correção do salário mínimo. Vejamos:

Conclui-se, portanto, que o valor do salário mínimo fixado, de R$545,00, deve
ser atualizado pelo índice legalmente previsto para reajuste do próprio salário mínimo, que
segundo a mesma Lei nº 12.382/2011 (art. 2º, § 1º) deve ser o INPC acumulado de 12 meses,
com data base em 1º/03 de cada ano.

Feitas as considerações acima, impõe-se a confirmação da liminar e a concessão
da segurança, a fim de assegurar que e ao publicar edital para provimento de vaga de técnico
em radiologia, a autoridade impetrada observe o piso da categoria, estabelecido em 2 salários
mínimos nacionais de R$545,00, acrescidos de adicional de insalubridade de 40%, valores
que deverão ser atualizados anualmente pelo INPC a partir de 1º/03/2012 até a data de
publicação do edital.
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3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, confirmo a medida liminar deferida e concedo a segurança
para determinar ao Município de Terra Rica - PR que, ao publicar edital para provimento de
vaga de técnico em radiologia, observe o piso da categoria, nos termos detalhados na
fundamentação (2 salários mínimos nacionais de R$545,00, acrescidos de adicional de
insalubridade de 40%, valores que deverão ser atualizados anualmente pelo INPC a partir de
1º/03/2012 até a data de publicação do edital).

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº
12.016/09 e súmulas n.º 512 do STF e n.º 105 do STJ.

Intimem-se.

Sentença sujeita à remessa necessária por força do art. 14, § 1º, da Lei nº
12.016/09. Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao e. Tribunal Regional Federal
da 4ª Região.

Documento eletrônico assinado por ADRIANO JOSÉ PINHEIRO, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 700009144436v8 e do código CRC c731ab9c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ADRIANO JOSÉ PINHEIRO
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:22:24
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