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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária de Santa Catarina
2ª Vara Federal de Florianópolis

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000057-21.2019.4.04.7209/SC

IMPETRANTE: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 11ª REGIÃO - CRTR/SC

IMPETRADO: PREFEITO - MUNICÍPIO DE BARRA VELHA/SC - JARAGUÁ DO SUL

DESPACHO/DECISÃO

O CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 11ª
REGIÃO - CRTR/SC impetrou o presente Mandado de Segurança em face de
Prefeito - MUNICÍPIO DE BARRA VELHA/SC colimando, em síntese, verbis:

O Impetrante requer, uma vez evidenciados os pressupostos constitucionais de
admissibilidade da presente ação mandamental, seja afastado o risco iminente de
lesão maior e de difícil reparação, deferindo-se, LIMINARMENTE, inaudita altera
pars, provimento judicial que obrigue a autoridade coatora a suspender o
andamento do concurso até a retificação Edital do Processo Seletivo nº 001/2018,
com a alteração da carga horária e da remuneração prevista para o cargo de
Técnico em Radiologia, conforme determina o art. 16 da Lei 7.394/85. No caso de
descumprimento de ordem judicial, desde já requer-se seja arbitrada multa diária
até que sejam realizadas as devidas adequações ao Edital do Processo Seletivo nº
001/2018, do concurso público do Município de Barra Velha - SC, ora em debate.

Ante ao exposto, liminarmente requer-se a suspensão do concurso público para o
provimento do cargo de Técnico em Radiologia, de acordo com os termos do Edital
do Processo Seletivo nº 001/2018, do Município de Barra Velha - SC, até o trânsito
em julgado do presente mandamus e, ato contínuo, a anulação dos atos
administrativos eivados de vícios, irregularidades e ilegalidades, conforme apontado
e demonstrado;

No mérito, requer a concessão do MANDADO DE SEGURANÇA, para tornar
definitiva a decisão a ser concedida liminarmente, declarando a nulidade do
Concurso Público levado a efeito pelo Município de Barra Velha - SC, em relação ao
cargo de Técnico em Radiologia, caso não haja a retificação do Edital do Processo
Seletivo nº 001/2018, por conta das ilegalidades referentes à carga horária e
remuneração descritas no edital, convertendo-se a medida em benefício da classe
dos profissionais abrangidos por esta Autarquia Profissional.

(...)

Nos dizeres da inicial, "O Sr. Prefeito Municipal de Barra Velha - SC,
no uso de suas atribuições, tornou público o Edital do Processo Seletivo nº
001/2018, em data de 12/12/2018, destinado a selecionar candidatos para o
provimento de vagas em cadastro de reserva para contratação no referido município,
oferecendo vaga(s) – sem especificar o número de vagas disponibilizadas - para o
cargo de Técnico em Radiologia, para integrar sua estrutura. Assim sendo,
consoante ao previsto na Constituição da República, a realização de concurso
público é o meio de se garantir amplo acesso aos cargos, funções e empregos
públicos aos brasileiros e estrangeiros que preencham os requisitos estabelecidos em
lei. Sua obrigatoriedade se submete ao regime administrativo decorrente do art. 37, I
e II da Constituição Federal. No entanto, no Concurso Público em andamento,
constam flagrantes ilegalidades, que geram imensurável prejuízo à categoria dos
Técnicos em Radiologia. (...) O Edital de Processo Seletivo Público Simplificado nº
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14/2018 prevê carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para o cargo de
Técnico em Radiologia. A Lei Federal n. 7.394, de 1985, em seu artigo 14 fixou a
carga horária dos profissionais Técnicos em Radiologia, conforme se vê em sua
redação: 'Art. 14 - A jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por esta Lei
será de 24 (vinte e quatro) horas semanais.' (grifado no original) O propalado
concurso, com previsão de carga horária menor que a prevista em lei não causaria
nenhum prejuízo a eventual aprovado em concurso, desde que respeitada a
remuneração a que faz jus, nos moldes legais, o que não foi acatado, como se verá
adiante. Desta forma é dever do Município respeitar a carga horária prevista para o
cargo de Técnico em Radiologia, em observância à Lei Federal nº 7.394/85. (...) De
acordo com o Edital do Processo Seletivo nº 001/2018 em estudo e constante do item
1.1 (1-DAS FUNÇÕES), a previsão da remuneração para o Técnico em Radiologia,
com carga de 40 horas semanais seria a de R$ 2.270,30 (dois mil duzentos e setenta
reais e trinta centavos), contrariando frontalmente a previsão legal para tanto. A
legislação afeita aos profissionais da categoria (Lei n. 7.394/1985) estabelece em
seu artigo 16, qual deve ser a remuneração devida aos profissionais Técnicos em
Radiologia, de acordo com o seguinte: '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.” (Vide ADPF nº 151/DF)
(grifado no original). Para regiões que são assistidas por sindicatos da categoria
profissional, deverá ser observado o piso salarial estipulado pelo respectivo
sindicato. Atualmente, tal valor encontra previsão no montante de R$ 2.765,06 (dois
mil setecentos e sessenta e cinco reais e seis centavos), devendo ainda ser acrescido
o percentual de 40%, o que deve acrescer o valor de R$ 1.106,02 (mil cento e seis
reais e dois centavos), totalizando a quantia de R$ 3.871,08 (três mil oitocentos e
setenta e um reais e oito centavos). Frise-se, como comprovado, que a remuneração
baseia-se em legislação federal, portanto aplicável em todo o território nacional,
aplicando-se o caráter de territorialidade, portanto, que não se apele ou invoque
legislação municipal a regulamentar o valor a ser realizado, frente a flagrante
ilegalidade para tanto. Assim, de acordo com o explanado, o valor aplicado
encontra-se totalmente fora da realidade, não podendo ser aplicado o que melhor
convier ao gestor ou contratante, mas sim em estrita obediência ao comando legal, o
que não está sendo observado, devendo então, com base da tutela jurisdicional, ser
aplicado o que determina a lei. (...) Portanto, cabe ao município em questão
respeitar o estabelecido em Lei Federal, visto que a legislação federal prevalece
sobre a legislação municipal no que se refere às condições para o exercício da
profissão, o que torna obrigatório o cumprimento das disposições da Lei nº
7.394/85, que regula o exercício da profissão de Técnico em Radiologia. (...)
Importante informar que o impetrante encaminhou pedido administrativo para
correção do edital, em data de 18 de dezembro de 2018 - portanto em tempo hábil
para que fosse efetuada a regularização do edital, já que o mesmo se encontra
contrário aos ditames legais -, conforme se verifica do requerimento com AR –
devidamente recebido, em data de 21/12/2018 -, sendo que até a presente data o
impetrado sequer se dignou a apresentar resposta. Cinge esclarecer que o indigitado
concurso público terá designada a ocorrência das provas prevista para a data de
20/01/2019, bem como que não houve nenhuma adequação aos termos do edital
quanto ao manejado, portanto, tendo sido flagrantemente ignorado o pedido
administrativo, cabendo ao impetrante tomar a iniciativa para fazer valer a
legislação cabível, atentando, com tal desprezo, os basilares princípios do direito,
bem como as normas cogentes previstas na Constituição Federal e, correndo-se o
risco de ser realizada contratação de forma irregular de profissionais da área da
radiologia, tendo assim desrespeitados seus direitos." Juntou documentos.

Vieram os autos conclusos para apreciar o pedido de liminar.

 

Decido.
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A concessão de liminar em mandado de segurança, nos termos do art.
7º, III, da Lei 12.016/09, requer a presença simultânea da relevância do fundamento e
do risco de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final.

No caso, ambos os requisitos estão preenchidos.

A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu art. 22, XVI, que
compete privativamente à União legislar sobre "organização do sistema nacional de
emprego e condições para o exercício de profissões".

No exercício dessa competência, foi editada  Lei 7.394/85, que dispõe
sobre a profissão de Técnico em Radiologia e prevê, em seu art. 14, que "a jornada
de trabalho dos profissionais abrangidos por esta Lei será de 24 (vinte e quatro)
horas semanais". O mesmo Diploma Legal dispõe, no seu artigo 16, que "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.” Em
consulta, nesta data, ao site do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia -
CONTER, verifica-se que o piso regional para a categoria é de R$ 2.765,06 (dois mil
setecentos e sessenta e cinco reais e seis centavos):

No caso, porém, o Edital de Processo Seletivo nº 001/2018, do
Município de Barra Velha/SC, oferece vagas para Técnico em Radiologia com
jornada de 40 (quarenta) horas semanais e salário base de R$ 2.270,30 (dois mil
duzentos e setenta reais e trinta centavos) (evento 1, EDITAL3, página 3).

Ocorre que, como visto, é competência privativa da União legislar
sobre as condições para o exercício das profissões, o que inclui, por óbvio, a questão
relativa às respectivas jornadas de trabalho.

Portanto, ainda que os Municípios possam e devam organizar a sua
estrutura administrativa, com a criação de cargos, empregos e funções públicas, não
podem deixar de observar, no caso de profissões regulamentadas, as jornadas de
trabalho estabelecidas em leis federais, de abrangência nacional.

Acrescente-se que, no caso, a limitação da jornada de trabalho dos
Técnicos em Radiologia deve ser entendida como regra de proteção à saúde do
profissional que deve ser respeitada tanto na esfera privada quanto na pública, nas
hipóteses de vínculo estatutário, estabelecido com a Administração Pública. 

Com efeito, se a lei federal não fez distinção alguma a esse respeito,
não cabe ao intérprete fazê-lo, o que impõe a observância da regra a todos os
Técnicos em Radiologia, inclusive servidores públicos.
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Assim, o Município de Barra Velha/SC, ao dispor no Edital a jornada
de 40 horas semanais e o salário base dos Técnicos em Radiologia em R$ 2.270,30, o
faz ao arrepio do contido na legislação federal.

Examinando de forma perfunctória, uma vez que ainda não ouvida a
autoridade impetrada, entendo que, constando no Edital carga horária superior e
remuneração inferior àquelas estabelecidas por legislação federal, afigura-se possível
o controle de legalidade pelo Poder Judiciário, pois não se trata de matéria adstrita
aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Municipal.

De fato, o Município de Barra Velha/SC, ao estabelecer carga horária e
salário base diversos para profissão de Técnico em Radiologia, descumpre legislação
federal.

Em conclusão, está preenchido o requisito da relevância do
fundamento.

O risco de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final, por
sua vez, decorre da iminência da conclusão do processo seletivo e da contratação de
eventuais aprovados, com a submissão a carga horária superior à legalmente
admitida, não havendo necessidade, a meu ver, de suspender o andamento do
concurso, com provas previstas para o próximo dia 20, pois nada impede que a
correção do Edital possa ser realizada no curso do certame.

Ante o exposto:     

01. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de liminar, para efeito de
determinar à autoridade impetrada que, no prazo de 15 dias, a contar da intimação
desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), retifique o
Edital de Processo Seletivo nº 001/2018, do Município de Barra Velha/SC, para
fazer constar a jornada semanal de trabalho de 24 horas e salário base de R$
2.765,06 (dois mil setecentos e sessenta e cinco reais e seis centavos) para o cargo
de Técnico em Radiologia. No Edital retificado deverá CONSTAR MENÇÃO A
ESTA AÇÃO JUDICIAL.

02. Intime-se a autoridade impetrada para cumprir a determinação
supra, comprovando nos autos o seu efetivo cumprimento no prazo estabelecido no
item "01" e, no mesmo ato, notifique-se-a para prestar informações no prazo de 10
(dez) dias. Outrossim, cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa
jurídica interessada.

03. À Secretaria para que retifique a autuação, para que passe a constar
como impetrado tão somente PREFEITO - MUNICÍPIO DE BARRA VELHA/SC, e
não como constou.

04. O Novo Código de Processo Civil dispõe expressamente em seu
art.10 a seguinte determinação:

Art. 10.  O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Tal regra, que possui nítido contorno constitucional, de respeito ao
direito ao contraditório (especialmente em sua acepção material), à ampla defesa e ao
direito à não surpresa, deve ser também aplicado às ações de mandado de segurança,
razão pela qual o impetrante tem direito de se manifestar sobre as informações
apresentadas pela autoridade coatora, bem como ambas as partes tem o direito de se
manifestar sobre o parecer do Ministério Público, caso este analise, efetivamente, o
mérito do mandamus. 
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Bem por isso, após a juntada das informações pela autoridade coatora,
intime-se a parte impetrante para no prazo de 15 dias se manifestar sobre o referido
documento, em face do disposto no art. 10 do CPC.

05. Após o cumprimento do item anterior, intime-se, no prazo de
10 dias, o MPF para que, querendo, apresente parecer. 

06. Com base nas mesmas razões aduzidas no tópico 04, caso o  parecer
do Parquet tenha efetivamente analisado o mérito da demanda, intime-se a
parte impetrante, bem como a autoridade coatora e o órgão de representação judicial
da pessoa jurídica interessada, para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias
sobre o referido parecer, nos termos do referido art. 10 do CPC. Caso o referido
parecer não analise o mérito do presente mandamus façam os autos conclusos para
sentença.   

07. Após, façam os autos conclusos para sentença.

08. P.I.
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