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PROCESSO N.º: 0806833-15.2018.4.05.8400 - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
 IMPETRANTE: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 16.ª REGIÃO

(ADVOGADO: Dr. Carlos Wendel Peixoto de Alcântara)
 IMPETRADOS: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN e outro 

 4.ª VARA FEDERAL - RN

 

S E N T E N Ç A

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO
PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA. VENCIMENTO
BÁSICO. DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. VALORES DO ANO DE 2011.
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADICIONAL
DE RISCO DE VIDA E INSALUBRIDADE. PREVISÃO NO EDITAL.
DESNECESSIDADE DE CONSTAR O VALOR. FÉRIAS
SEMESTRAIS DE VINTE DIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

-

- Pretensão para retificação do Edital n.º 01/2018 - Prefeitura de
Parnamirim, para provimento de cargos no quadro de servidores
permanentes do Município, inclusive de Técnico em Radiologia, a fim
de que contenha: a) previsão de piso salarial de R$ 2.145,36 (dois mil,
cento e quarenta e um reais e trinta e seis centavos); b) inclusão do
adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento)
sobre a remuneração básica; c) acréscimo das férias semestrais de 20
(vinte) dias.

- O salário mínimo dos profissionais que executam as técnicas
definidas na Lei n.º 7.394/85 será equivalente a dois salários mínimos
profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos quarenta
por cento de risco de vida e insalubridade.

- O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF n.º 151, decidiu que
O art. 16 da Lei n.º 7.394/85 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. A Corte decidiu também que o valor de dois salários
mínimos vigentes na data do trânsito em julgado da decisão deve ser a
base de cálculos do vencimento, desvinculando-se, a partir de então,
do salário mínimo.

- O edital do concurso prevê o pagamento de adicional, não sendo
necessário que se identifique o seu valor. Para os demais cargos o
edital informou apenas o vencimento básico, como também o fez com
relação ao cargo de Técnico em Radiologia, ficando informado ainda
que o servidor tem direito também a outras vantagens, inclusive
adicional.

- Ausência de previsão legal para as férias semestrais de vinte dias.

- Concessão parcial da segurança.

 

I - RELATÓRIO

É Ã
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O CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 16.ª REGIÃO impetrou Mandado
de Segurança Coletivo, com pedido liminar, contra ato do Prefeito do Município de Parnamirim/RN,
visando ordem para que autoridade coatora proceda à retificação do Edital n.º 01/2018 - Prefeitura
de Parnamirim, para provimento de cargos no quadro de servidores permanentes do Município,
inclusive de Técnico em Radiologia, a fim de que contenha: a) previsão de piso salarial de R$
2.145,36 (dois mil, cento e quarenta e um reais e trinta e seis centavos); b) inclusão do adicional de
insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre a remuneração básica; c) acréscimo
das férias semestrais de 20 (vinte) dias.

AlegA o impetrante, em síntese, que o edital do certame prevê remuneração de R$ 954,00
(novecentos e cinquenta e quatro reais), montante inferior ao piso salarial previsto na Lei Federal n.º
7.394/1985, bem como não incluiu a previsão do pagamento do adicional de insalubridade de 40%
(quarenta por cento) sobre o total da remuneração e as férias semestrais de 20 (vinte) dias, também
previstos em lei. Defendeu ainda a aplicação, como norma geral, da lei federal e a atuação
normativa suplementar do município.

Juntou documentos.

Intimada, a autoridade impetrada não prestou informações.

Liminar indeferida (id. n.º 4058400.3918085).

Parecer do Ministério Público Federal pela parcial concessão da ordem de segurança (id. n.º
4058400.4078598).

Vieram-me, então, conclusos para julgamento os autos, que, relatados, decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A pretensão do impetrante é de  retificação do Edital n.º 01/2018 - Prefeitura de Parnamirim, para
provimento de cargos no quadro de servidores permanentes do Município, inclusive de Técnico em
Radiologia, a fim de que contenha: a) previsão de piso salarial de R$ 2.145,36 (dois mil, cento e
quarenta e um reais e trinta e seis centavos); b) inclusão do adicional de insalubridade no percentual
de 40% (quarenta por cento) sobre a remuneração básica; c) acréscimo das férias semestrais de 20
(vinte) dias.

Reputa abusivo e ilegal o ato da autoridade e invoca direito líquido e certo a proteger.

Nos termos da Constituição e da Lei n.º 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito liquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica
no exercício de atribuições do Poder Público (Constituição, art. 5.º, incos LXIX; LMS, art. 1.º). 

 
 Trata-se de Concurso Público promovido pelo Município de Parnamirim/RN, regido pelo Edital n.º
001/2018, que prevê nove vagas para o cargo de Técnico em Radiologia e estabelece, como
vencimento básico, o valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), acrescido de
vantagens, benefícios e adicionais previstos na legislação.

O impetrante sustenta, com fundamento no art. 16 da Lei n.º 7.394/85 c/c o art. 31 do Decreto n.º
92.790/86, que a remuneração prevista para o cargo oferecido deveria ser de R$ 2.145,36 (dois mil,
cento e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos), correspondente a dois salários mínimos e o
acréscimo de 40% (quarenta por cento) sobre os referidos salários.

Assiste parcial razão ao impetrante. Explico.

A Lei n.º 7.394/85 dispõe que "O salário mínimo dos profissionais, que executam as técnicas
definidas no Art. 1.º 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" (art.
16).
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O colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF n.º 151, decidiu que "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... 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 deixa um vácuo legislativo que acabaria por eliminar
direitos dos trabalhadores, mas também não esvazia o conteúdo da decisão proferida por este
Supremo Tribunal Federal".[1]

Analisando as informações disponibilizadas no Sítio do Supremo Tribunal Federal, no endereço
eletrônico constante da nota de rodapé abaixo, verifica-se a certidão de que "Em 13/5/2011, sem que
fosse interposto recurso de qualquer espécie do acórdão publicado em 6/5/2011". O salário mínimo a
ser considerado é aquele vigente em 13 de maio de 2011, para fins de apuração do valor do
vencimento do Técnico em Radiologia. Nessa data, o valor do salário mínimo era de R$ 545,00
(quinhentos e quarenta e cinco reais). Sendo assim, o vencimento do cargo, correspondente a dois
salários mínimos, tdeve ter o valor de R$ 1.090,00 (um mil e noventa reais).

O egrégio Tribunal Regional Federal da 5.ª Região já decidiu que, "Pelo que se extrai da ADPF n.º
151, o valor do salário mínimo dos técnicos em radiologia corresponde a dois salários mínimos
vigentes à época do trânsito em julgado da decisão cautelar em ADPF, o que totaliza R$ 1.090,00
(mil e noventa reais)".[2] Sobre o vencimento básico incide o adicional de risco de vida e
insalubridade, no percentual de 40% (quarenta por cento), ou seja, no montante de R$ 436,00
(quatrocentos e trinta e seis reais), totalizando o valor de R$ 1.526,00 (um mil, quinhentos e vinte e
seis reais). Em outra oportunidade, o mesmo Tribunal decidiu, em julgado similar, que "De acordo
com a decisão da Suprema Corte, o valor do salário mínimo dos técnicos em radiologia corresponde
a dois salários mínimos vigentes à época do trânsito em julgado da decisão cautelar em ADPF, que
totaliza R$1.090,00 (mil e noventa reais). Além disso, deve incidir sobre esses vencimentos 40%
(quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade, o que totaliza R$ 1.526,00 (mil quinhentos e
vinte e seis reais)".[3]

O Edital do Certame estabelece, quanto à remuneração, que esta será de "R$ 954,00 (novecentos e
cinquenta e quatro reais), correspondente ao Vencimento Básico, podendo ser acrescido de
vantagens, benefícios e adicionais previstos na legislação" (item 2.1.14). Verifica-se, portanto, que o
vencimento básico dos ocupantes do cargo de Técnico em Radiologia está em valor inferior ao
previsto na legislação e em desacordo com o que decidiu o Supremo Tribunal de Federal, devendo,
portanto, ser corrigido para o valor de R$1.090,00 (mil e noventa reais).

No tocante ao adicional de risco de vida e insalubridade, o Edital prevê o pagamento de adicionais
nos termos da legislação pertinente, não havendo violação à Lei, nem direito líquido e certo a
proteger. O fato de o Edital não nominar expressamente qual é esse adicional e de não colocar o
respectivo valor não importa violação à legislação. Como se observa em todos os demais cargos
enumerados no Edital, o vencimento básico é o único item da remuneração devidamente
identificado, não havendo razão para ser diferente com o Técnico em Radiologia. Isso não quer dizer
que a verba não seja devida, apenas que não há necessidade de que se listem todos os itens que
compõem a remuneração dos ocupantes do cargo, sendo a indicação do vencimento básico
parâmetro razoável para informação do candidato, ficando ele sabendo que tem direito ao adicional.

Sobre a pretensão a férias semestrais de 20 (vinte) dias, não assiste razão à parte autora.

Não há previsão legal para férias semestrais de 20 (vinte) dias, uma vez vetada a parte final do art.
14, que previa as férias semestrais, não constituindo dispositivo vetado norma legal, nem
assegurando direito líquido e certo a sua invocação.

III - DISPOSITIVO

ISSO POSTO, concedo parcialmente a segurança para a retificação do Edital n.º 01/2018 -
Prefeitura de Parnamirim, para provimento de cargos no quadro de servidores permanentes do
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Município, fazendo constar como vencimento básico do cargo de Técnico em Radiologia a quantia
de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais).

Sem honorários (Lei n.º 12.016/09, art. 25).

Custas ex lege.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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