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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO
2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná-RO

 

 

SENTENÇA TIPO "A"
PROCESSO: 1000120-81.2017.4.01.4101
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 18 REGIAO
Advogado do(a) AUTOR: SILVIO VINICIUS SANTOS MEDEIROS - RO3015
 
RÉU: MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA
 
 

S E N T E N Ç A

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação de procedimento comum movida pelo CONSELHO REGIONAL DE
TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 18ª REGIÃO em face do MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA/RO,
objetivando, que o requerido seja compelido a adequar o Edital n. 001/2017, efetuando as devidas
correções no cargo de técnico em radiologia em relação à jornada de trabalho, remuneração e
constando adicional de insalubridade.

Conclusos os autos, o pedido de tutela de urgência foi deferido (ID 1934135).

Devidamente citado, o município réu não apresentou contestação. Entretanto, nos
autos da Carta Precatória n. 7003262-24.2017.8.22.0010, informou o cumprimento da medida
liminar determinada por este juízo (ID 3224416, fl. 11).

Sem nova manifestação pelo autor.

É o relatório necessário. Decido.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

Tratando-se de matéria unicamente de direito, passo ao julgamento da lide, conforme
autoriza o art. 355, inciso I, do CPC.

É d dê i d T h fli d i d
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É o caso de procedência da ação. Tenho que o conflito de interesses retratado
nestes autos não merece outra solução senão aquela que já foi suficientemente fundamentada
quando da análise do pedido de antecipação da tutela:

 

(...)

§2. Caso concreto

A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura/RO abriu concurso público de
provas e títulos para provimento de diversos cargos municipais, organizado
por Inaz do Pará Serviços de Concursos Públicos LTDA – EPP, conforme
edital nº 001/2017, de 13.04.2017.

Dentre as vagas oferecidas no edital, há 03 no cadastro de reserva para o
cargo de Técnico de Radiologia (ID 1861383 – pág. 11). Por sua vez, o
Anexo I do edital, que trata sobre cargo, requisitos de escolaridade,
atribuições do cargo, carga horária e vencimentos, estabeleceu para o
cargo de Técnico de Radiologia a jornada de trabalho de 40 (quarenta)
horas semanais, com vencimento base de R$ 869,53 (ID 1861428 – pág.).

§3. Jornada semanal de 24 horas

A Lei Federal n° 7.394, de 29 de outubro de 1985, que “Regula o Exercício
da Profissão de Técnico em Radiologia, e dá outras providências”, traz, em
seu artigo 14, a jornada de trabalho dos referidos profissionais em 24 (vinte
e quatro) horas semanais, veja:

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

O Edital n° 001/2017, por seu turno, estabeleceu a jornada de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais para o cargo de técnico em radiologia (ID
1861428 – pág.). Nesta parte, deve-se reconhecer a desconformidade do
edital com a legislação federal.

É que, embora cada ente da federação possa organizar seu respectivo
serviço público, eles deverão sujeitar-se às regras gerais estabelecidas pela
União no exercício da competência estabelecida no art. 22 da CF.

Assim, a legislação federal deve prevalecer sobre a municipal quanto ao
exercício da profissão, e, por essa razão, torna-se obrigatória aplicação da
Lei n° 7.394/85.

Nesse sentido, cito jurisprudência do colendo 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

f d d d i i i úbli i i i d i
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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 "compete 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 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
2013/0132805-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de
Julgamento: 06/02/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
18/02/2014) (destacado)

Desse modo, divergindo da lei federal, fixando jornada de trabalho superior
ao estabelecido na lei que regula o exercício da profissão, há que se
reconhecer a nulidade do edital neste ponto.

§3. Adicional de insalubridade

Com relação à insalubridade para o cargo de técnico em radiologia, a
legislação federal dispõe 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. 

Como se vê, a legislação federal estabelece que os técnicos em radiologia
têm direito ao recebimento de adicional de insalubridade. Portanto, deve o
ente municipal cumprir a norma e efetuar o pagamento de tal adicional na
percentagem de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento base dos
servidores.

No caso, o Edital nº 001/2017 não previu o acréscimo de 40% referente ao
risco de vida e insalubridade para o cargo de técnico em radiologia,
divergindo, outra vez, da legislação que regulamenta a profissão. Assim,
deve-se, também, reconhecer a nulidade do edital nesse ponto, devendo-se
adequar às determinações asseguradas pela Lei nº 7.394/85.

§4. Salário mínimo

Por fim, o requerente pede a fixação do vencimento no valor mínimo previsto
na legislação no valor de 02 salários mínimos. O edital estabeleceu
o vencimento base em R$ 869,53. 

A Lei nº 7.394/85 traz que o salário mínimo dos técnicos de radiologia seria
equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região:

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

) d i d id i l b id d



08/11/2019 · Justiça Federal da 1ª Região

https://pje1g.trf1.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=4dfab4a1d29a6e8bdd634f… 4/7

por cento) de risco de vida e insalubridade.

Em relação a este artigo, a Confederação Nacional de Saúde (CNS) propôs
a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 151,
sustentando que a expressão “salários mínimos profissionais da região”
equivale à figura do salário mínimo e, assim, ofende a Constituição Federal
que, em seu artigo 7º, inciso IV, que instituiu o salário mínimo nacionalmente
unificado e veda sua vinculação para qualquer fim.

Nesse sentido, o STF concedeu a medida cautelar para declarar ilegítimo o
artigo em comento, por não recepção, devendo os critérios estabelecidos
continuarem a ser aplicados até o advento de nova lei federal que discipline
o salário profissional mínimo da categoria, convenção ou acordo coletivo
que o defina ou, ainda, de lei estadual amparada na Lei Complementar nº
103/2000. Segue a ementa:

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)
(destacado)

Assim, deve prevalecer a determinação contida na Lei n.º 7.394/1985, com
as ressalvas registradas na decisão cuja ementa foi acima colacionada, com
aplicação de índice de correção salarial equivalente ao utilizado pela
municipalidade-ré.  

§5.  Perigo da demora

Q f d d i d d i á l d difí il
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Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação,
traduz-se pela possibilidade dos aprovados no certame serem obrigados a
realizar jornada de trabalho em desacordo com a legislação que regula o
exercício da profissão da categoria. Por outro lado, cabe assinalar que não
há perigo de irreversibilidade da medida, que pode ser revista a qualquer
tempo. 

DISPOSITIVO

Frente ao exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência
para DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA/RO faça as
adequações necessárias ao Edital n°001/2017, Anexo I, em relação ao
cargo de técnico em radiologia, para:

a) reduzir a jornada de trabalho para 24 (vinte quatro) horas, nos termos do
art. 14, da Lei Federal n° 7.394/1985;

b) constar como adicional o percentual de 40% (quarenta por cento) a título
de insalubridade e risco de vida, nos termos do art. 16, da Lei Federal n°
7.394/1985;

c) adequar o salário base aos termos do art. 16 da Lei nº 7.394/1985 e o
contido na decisão da ADPF 151 MC/DF, com aplicação de índice de
correção aplicado pelo município na correção salarial de seus servidores.

(...)

 

Após o deferimento do pedido de antecipação de tutela, não foi trazida aos autos
argumentação com o condão de alterar o quadro fático apresentado e que justifique a modificação
do entendimento acima transcrito. Assim, por brevidade, adoto tais fundamentos como razões de
decidir.

 

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, RATIFICO A DECISÃO LIMINAR E JULGO PROCEDENTES os
pedidos formulados na inicial, para DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA/RO faça
as adequações necessárias ao Edital n°001/2017, Anexo I, em relação ao cargo de técnico em
radiologia, para:

a) reduzir a jornada de trabalho para 24 (vinte quatro) horas, nos termos do art. 14,
da Lei Federal n° 7.394/1985;

b) constar como adicional o percentual de 40% (quarenta por cento) a título de
insalubridade e risco de vida, nos termos do art. 16, da Lei Federal n° 7.394/1985;

c) adequar o salário base aos termos do art. 16 da Lei nº 7.394/1985 e o contido na
decisão da ADPF 151 MC/DF, com aplicação de índice de correção aplicado pelo município na
correção salarial de seus servidores.

Registro que as alterações devem ser aplicadas inclusive àqueles candidatos
nomeados em decorrência do mencionado Edital 01/2017.

P ê i DEC ARO EXTINTO O FEITO COM RESO UÇÃO DO MÉRITO
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Por consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas processuais (art. 4º, I e II, da Lei n. 9.289/96).

CONDENO a ré ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o
valor da causa, à luz do art. 85, § 3°, I, do CPC.

Dispensado o reexame necessário na espécie, na forma do art. 496, § 3º, III, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos.

Sentença registrada por ocasião da assinatura eletrônica.

Intimem-se. Cumpra-se.

 

IV – OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Do eventual recurso interposto

1. Opostos embargos de declaração, os autos deverão ser conclusos para
julgamento somente após o decurso do prazo para todas as partes.

Caso haja embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, intimem-se as
partes adversas para manifestação no prazo legal. Após, façam os autos conclusos.

2. Interposto recurso, deverá a Secretaria do Juízo certificar o recolhimento do
preparo, das custas e do porte de remessa e retorno.

Esclareça-se que:

I) a União, suas autarquias e fundações, são isentas de custas, emolumentos e taxas
judiciárias, nos termos do art. 24-A da Lei n. 9.028/95, com redação dada pelo art. 3° da Medida
Provisória n. 2.180-35/2001;

II) nas hipóteses de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos
termos do art. 98, do CPC, estará a parte autora dispensada do preparo recursal.

2.1. Intime-se a parte recorrida desta sentença para apresentar contrarrazões e/ou
recurso no prazo de 15 (quinze) dias.

2.2. Apresentado recurso pela parte autora, intime-se a parte ré para ciência do
recurso e querendo apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias;

2.3. Decorrido(s) o(s) prazo(s), com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos ao
Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ji-Paraná/RO, data da assinatura digital.

 

MARCELO ELIAS VIEIRA

J i F d l
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