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PROCESSO Nº: 0800746-26.2016.4.05.8202 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
 AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16 REGIAO 

ADVOGADO: Cley Anderson De Queiroz Rodrigues 
RÉU: MUNICIPIO DE CUITE 
ADVOGADO: Thiago Paes Fonseca Dantas e outros 

 4ª VARA FEDERAL - PB (JUIZ FEDERAL TITULAR)

 

 

SENTENÇA

- TIPO A -

(Res. CJF n. 535/2006)

 

RELATÓRIO

 

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
DA 16a REGIÃO em desfavor do MUNICÍPIO DE CUITÉ, por meio da qual busca impelir o demandado a
alterar o piso salarial dos técnicos em radiologia a serviço do município, a reduzir a carga horária para vinte e
quatro horas semanais e a garantir férias semestrais de vinte dias. Defende que o município réu descumpre as
regras fixadas pela Lei federal n. 7.934/85.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido.

Devidamente citado, o município apresentou contestação, alegando preliminar de incompetência. No mérito,
defendeu que é competência do município fixar a remuneração de seus servidores. Informou que a Lei
Municipal n. 1.066/16 já reduziu a carga horária para vinte e quatro horas semanais. Da mesma forma,
esclareceu que as férias semestrais são garantidas pela Lei Municipal n. 281/92.

O MPF opinou pela rejeição da preliminar de incompetência e pela procedência do pedido.

Vieram os autos conclusos para sentença.

 

FUNDAMENTAÇÃO

 

PRELIMINARES

 

Incompetência da Justiça Federal

 

A presença do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 16a Região, autarquia federal, no polo ativo da
demanda é apta, por si só, a atrair a competência federal, na forma do art. 109, I, da Constituição.

Havendo dúvida sobre a adequação da presença do Conselho, o que se pode cogitar é de eventual ausência de
atribuição da autarquia para atuar no caso, ante a inexistência de interesse da categoria profissional no objeto da
demanda, Essa discussão, entretanto, não envolve diretamente a competência do juízo, mas a legitimidade ativa
do Conselho.



04/12/2018 https://pje.jfpb.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?idProcessoDocume…

https://pje.jfpb.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?idProcessoDocumento=a63deefbb… 2/4

No caso, como se discute nos autos o cumprimento das normas federais que regulam a profissão de técnico em
radiologia, há claro interesse da categoria profissional regulada, o que justifica a atuação do Conselho Regional
de Técnicos em Radiologia.

Rejeito, dessa forma, a alegação de incompetência do juízo.

 

Do interesse de agir

 

Como demonstrado pelo Município de Cuité em sua contestação, as Leis Municipais n. 281/92, 989/14 e
1.066/16 já asseguram aos Técnicos em Radiologia contratados pelo município o direito a carga horária de vinte
e quatro horas semanais, o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo e férias semestrais de
vinte dias, havendo uma coincidência entre o disposto nas referidas leis municipais e as regras fixadas pela Lei
federal n. 7.934/85.

Percebe-se, dessa forma, que o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia carece de interesse de agir em
relação a tais questões, uma vez que as normas municipais pertinentes são idênticas àquelas que o Conselho
profissional pretendem impor a observância ao Município.

Reconheço, dessa forma, a ausência de interesse de agir relativamente aos pedidos de redução da carga horária
semanal, de pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo e de garantia de férias semestrais de vinte
dias.

 

MÉRITO

 

Em relação à possibilidade de impor ao Município o piso salarial fixado pela lei n. 7.394/85 para os técnicos em
radiologia, destaco que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADPF n. 151, decidiu, com
eficácia erga omnes, que o artigo 16 da Lei n. 7.394/85 não foi recepcionado pela Constituição, mas que os
critérios nela estabelecidos deveriam continuar vigentes até que sobreviesse norma fixando nova base de cálculo
para o piso salarial, seja lei federal, convenções ou acordos coletivos de trabalho ou lei estadual editada
conforme delegação prevista na LC n. 103/00:

 

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-
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02516-01 PP-00001 RTJ VOL-00219-01 PP-00065 RSJADV jun., 2011, p. 42-54)

Tal decisão fixou, ainda, a necessidade de desindexação do piso salarial, determinando que o mesmo fosse
calculado de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado daquela
decisão, proferida em 2011.

Dessa forma, enquanto vigente a medida liminar proferida na ADPF n. 151, o piso salarial dos técnicos em
radiologia é de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), valor equivalente a dois salários-mínimos na época.

Alerto, sobre o ponto, que tal valor não pode ser corrigido pela inflação, uma vez que carente previsão legal
específica para tanto ou determinação judicial nesse sentido. Ao contrário do que alegado pela parte autora, a
decisão proferida pelo STF não autorizou atualização monetária do piso salarial, havendo expressa menção, no
julgamento, à necessidade de congelamento do piso salarial.

Assim, o pedido de imposição do piso salarial deve ser acolhido apenas em parte, para fixá-lo em R$ 990,00
(novecentos e noventa reais).

 

DISPOSITIVO

 

Ante o exposto:

 

(a) rejeito a preliminar de incompetência;

(b) julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, relativamente aos pedidos de redução da carga horária
semanal, de pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo e de garantia de férias semestrais de vinte
dias, na forma do art. 485, VI, do CPC;

(c) e, relativamente ao pedido de imposição do piso salarial, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido, para fixar o piso salarial dos técnicos em radiologia vinculados ao Município de Cuité em R$ 990,00
(novecentos e noventa reais), valor este a ser acrescido do adicional de insalubridade já garantido pela Lei
Municipal n. 989/14.

Incabível a condenação em custas.

Sem condenação em honorários.

A publicação e o registro desta sentença decorrem automaticamente de sua validação no sistema. Intimem-se.

Em razão do que dispõe o § 3º do art. 1.010 do CPC/2015, em caso de interposição de apelação em face da
presente sentença, intime-se a apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias e, em seguida,
remetam-se os autos TRF 5ª Região.

Campina Grande/PB, data da validação no sistema.

 

VINICIUS COSTA VIDOR

Juiz Federal Titular da 4ª VF/SJPB
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