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PROCESSO Nº: 0805791-19.2018.4.05.8403 - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
 IMPETRANTE: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16 REGIAO 

ADVOGADO: Carlos Wendel Peixoto De Alcantara 
IMPETRADO: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN 
ADVOGADO: Henrique Eduardo Bezerra Da Costa 
11ª VARA FEDERAL - RN (JUIZ FEDERAL TITULAR)

 

 

 

SENTENÇA (TIPO "A")

(RESOLUÇÃO CJF Nº 535, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2006)

 

I - RELATÓRIO

 

1.                Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado pelo CONSELHO REGIONAL DE
TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 16ª REGIÃO contra suposto ato ilegal e abusivo praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN.

2.                Alega o impetrante, em síntese, foi o dia 12 de maio de 2018 o Município de Santana do
Matos/RN, publicou o Edital nº 001/2018 para provimento de cargos nos quadros permanentes do
citado Município, sendo prevista uma vaga para técnico em radiologia, com realização das provas
previstas para o dia 05/08/2018. Afirma, contudo, que a disposições editalícias não estão de acordo
com a Lei nº 7.394/85, que disciplina a profissão dos técnicos em radiologia, uma vez que a carga
horária prevista é de quarenta horas semanais, e vencimento básico de R$ 1.300,00 (um mil e
trezentos reais).

3.                Ao final, requereu a concessão segurança para ordenar à autoridade coatora que
proceda à retificação do edital em questão, para que sejam respeitados os direitos da Lei nº
7.394/85, no que concerne ao piso salarial, qual seja a quantia de R$ 2.145,36 (dois mil, cento e
quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos) incluído o adicional de insalubridade no importe de
quarenta por cento sobre a remuneração básica, a redução da carga horária para 24 horas
semanais, bem como o acréscimo das férias semestrais de 20 (vinte) dias.

4.                O despacho constante do id. 3710841 determinou a intimação do impetrante para
emendar a petição inicial, inserindo no polo passivo a autoridade coatora, considerada esta aquela
que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, o que foi
cumprido através da petição constante do id. 3732577.

 

5.                A decisão constante do id. 3866228 deferiu parcialmente a liminar pleiteada, penas para
DETERMINAR que a autoridade coatora proceda à imediata retificação do Edital nº 001/2018,
publicado para provimento de cargos nos quadros permanentes do Município de Santana do
Matos/RN, reduzindo carga horária da categoria "técnicos em radiologia" para 24h (vinte e quatro
horas) semanais.

 

6.                O MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN prestou as informações constantes do id.
4212204, confirmando a retificação do edital.
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7.                Certidão denotando que a autoridade coatora foi notificada e a pessoa jurídica foi
devidamente citada repousa à fl. 4 do id. 4336225.

 

8.                O MPF ofertou parecer no id. 4060055, opinando pela concessão parcial da segurança,
nos termos da decisão que deferiu a liminar.

 

9.                É o necessário a relatar.

 

 

II - FUNDAMENTAÇÃO

 

10.              Tendo em vista a inexistência de qualquer fato novo relevante e capaz de infirmar a
decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo autor, entendo que não há
porque variar do entendimento pormenorizado na decisão constante no id. 3866228, cujos
fundamentos aqui invoco como razões de decidir:

 

"6.                Analisando os autos, entendo que a liminar requerida na peça vestibular deve ser
deferida apenas parcialmente.

7.              Inicialmente, quanto ao pedido de que seja garantido o direito a férias semestrais de vinte
dias cada, verifico que o art. 14, da Lei nº 7.394/85 foi parcialmente vetado, especificamente na
parte em que previa como direito da categoria "40 (quarenta) dias de férias anuais, divididas em 2
(dois) períodos". Logo, não há como acolher o pedido de retificação do edital nesse ponto.

8.              Quanto ao pleito que seja respeitado de piso salarial previsto na legislação, qual seja a
quantia de R$ 2.145,36 (dois mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos) incluído o
adicional de insalubridade no importe de quarenta por cento sobre a remuneração básica, verifico
que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 151/DF-MC, reconheceu a não
recepção do art. 16 da Lei 7.384/85, que previa 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".

9.              Com efeito, tal previsão fere a Súmula Vinculante nº 4 do STF, que prevê: "Salvo nos
casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de
cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

10.            É bem verdade que o STF concluiu que os critérios fixados pela referida lei deveriam
continuar sendo aplicados até que lei posterior estabelecesse nova base de cálculo. Dessa forma,
no caso, entendo que a situação deve ser regulada pelas regras estatutárias próprias do Município
de Santana do Matos/RN, que regem o regime dos servidores públicos, a quem cabe fixar o valor da
remuneração da categoria a ser contratada via certame.

11.            De outro lado, quanto ao pleito de que haja a redução da carga horária dos técnicos em
radiologia a serem contratados pela municipalidade para 24h (vinte e quatro horas) semanais,
entendo que o assiste razão ao impetrante.
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12.            No caso, verifico que o Edital nº 001/2018 previu uma carga horária semanal de 40h
(quarenta horas) para cargo de nº 20 (técnico em radiologia - vide fl. 24, do id. 3705001), ao passo
que a Lei nº 7.394/85 expressamente dispõe que: "Art. 14. A jornada de trabalho dos profissionais
abrangidos por esta Lei será de 24 (vinte e quatro) horas semanais".

13.            Tratando-se de norma geral, de âmbito nacional, entendo que o Município de Santana do
Matos/RN deve seguir os parâmetros previstos na referida legislação para o exercício da profissão
de Técnico em Radiologia, especificamente no que diz respeito à jornada de trabalho.

14.            Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do TRF5:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EDITAL CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE
TÉCNICO EM RADIOLOGIA. LEI Nº 7.394/85. CARGA HORÁRIA. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS QUE
PREVEEM CARGA HORÁRIA ACIMA DO PREVISTO E REMUNERAÇÃO ABAIXO DO PISO
SALARIAL DA CATEGORIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.394/1985 E DO DECIDIDO PELO STF NA
ADPF Nº 151/DF. REMESSA OFICIAL IMPROVIDA.

1. Remessa Oficial em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Federal do Ceará, que
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município de Alto Santo/CE na obrigação
de: 1) Reduzir a carga horária semanal dos servidores públicos municipais ocupantes do cargo de
Técnico em Radiologia para 24 (vinte e quatro) horas; 2) Observar o piso salarial de R$ 1.090,00 (mil
e noventa reais) para a referida categoria, tal como impõe o acórdão proferido pelo STF na ADPF
151/MC; 3) Retificar o Edital nº 01/2015, do Concurso Público, para adequá-lo aos itens precedentes
da sentença.

2. O art. 22, XVI, da Constituição Federal, prevê que "compete privativamente à União legislar sobre:
(...) organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões". De
tal modo, a Lei 7.394/85, de âmbito nacional, fixou parâmetros para o exercício da profissão
de Técnico em Radiologia, a qual dispõe, em seus arts. 14 e 16, sobre a jornada e a
remuneração dos técnicos em radiologia.

3. Nesse sentido, depreende-se que o Município, ao regular o serviço público municipal, deve
obrigatoriamente observar as normas gerais estabelecidas pela União. No entanto, verifica-se
que, no caso concreto, tal feito não aconteceu, haja vista que o Edital entra em conflito com a
Lei nº 7.394/85. Por isso, a redução da carga horária dos referidos profissionais de 30 (trinta)
para 24 (vinte e quatro) horas. Inclusive, esse é o entendimento desta Corte.

4. Pelo que se extrai da ADPF nº 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).

5. Remessa oficial a que se nega provimento.

(PROCESSO: 08001404420154058101, APELREEX/CE, DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO
WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1º Turma, JULGAMENTO: 21/08/2017, PUBLICAÇÃO:  )

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO
PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. CARGA HORÁRIA. LEI Nº 7.394/85. RETIFICAÇÃO DO
EDITAL.

1. Preliminar de coisa julgada que há de ser rejeitada, pois em outra ação objetivava o Conselho
Regional de Técnicos em Radiologia da 7ª Região a retificação do Edital de Concurso da UNCISAL
nº 004/2014, a fim de que a carga horária prevista para o Cargo de Gestor em Planejamento de
Saúde - Radiologia fosse reduzida de 30 para 24 horas semanais, enquanto na presente demanda o
instrumento convocatório impugnado é o nº 003/2014 e o Cargo em relação ao qual se pretende
fazer corresponder jornada de trabalho inferior é o de Técnico em Radiologia.
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2. A Lei nº 7.394/85, que regula o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, estabelece,
em seu art. 14, que a jornada de trabalho dos profissionais por ela abrangidos será de 24
(vinte e quatro) horas semanais.

3. Trata-se de lei federal que prevalece sobre as disposições do art. 8º, inciso II da Lei nº
6.434/2003 e do art. 39, inciso II, da Lei Estadual nº 6.436/2003, que preveem carga horária
semanal de trinta horas para os cargos de técnico em radiologia, uma vez que compete
privativamente à União legislar sobre as condições para o exercício de profissões, conforme
disposto no art. 22, XVI, da CF/88.

4. Retificação do edital impugnado, que relacionava ao cargo de Técnico em Radiologia a
carga horária de 30 horas semanais.

5. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas.

(PROCESSO: 08041074620144058000, AC/AL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO
CORDEIRO, 3ª Turma, JULGAMENTO: 07/10/2016, PUBLICAÇÃO:  )

15.            Assim, a liminar deve ser deferida apenas parcialmente, para determinar a retificação do
edital quanto à jornada de trabalho dos profissionais em questão."

 

11.              Deve-se ressaltar que a técnica de motivação ora utilizada é pacificamente aceita no
âmbito dos Tribunais Superiores (STF e STJ), não violando o princípio da motivação das decisões
judiciais. Confira-se:

 

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. 1. A teor do art. 312 do Código de
Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem
pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. No caso, a manutenção do
sentenciado no cárcere fundou-se na necessidade de acautelar a ordem pública, em face da elevada
quantidade de substância entorpecente apreendida em seu poder (42, 232Kg de cocaína) e do
modus operandi da ação criminosa, perpetrada mediante transporte interestadual. 3. Admitida a
segregação cautelar quando a grande quantidade de substâncias encontradas e seu alto grau de
nocividade evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública. Precedentes. 4. Pacífico o
entendimento desta Corte Superior de que a utilização da técnica de motivação per
relationem não vulnera o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. 5. Recurso
ordinário desprovido. (STJ - RHC: 53447 MT 2014/0288967-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA,
Data de Julgamento: 07/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2015)

 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL.
RECURSO QUE TEVE O SEGUIMENTO NEGADO MONOCRATICAMENTE. POSSIBILIDADE.
MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA
TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO. O julgamento monocrático de agravo de instrumento está
expressamente previsto no art. 38 da Lei 8.038/1990 e no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal. Esta Corte já firmou o entendimento de que a técnica de motivação
por referência ou por remissão é compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição
Federal. Não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão
que adota, como razões de decidir, os fundamentos do parecer lançado pelo Ministério Público,
ainda que em fase anterior ao recebimento da denúncia. Agravo a que se nega provimento. (STF -
AI: 738982 PR , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 29/05/2012, Segunda

Ó Ô
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Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 18-06-2012 PUBLIC 19-06-
2012)

 

12.              Impõe-se, portanto, a concessão parcial da segurança requerida pelo impetrante.

 

III - DISPOSITIVO

 

13.              Ante o exposto, CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA e CONCEDO PARCIALMENTE
A SEGURANÇA requerida pelo impetrante, apenas para determinar que a autoridade coatora
proceda à retificação definitiva do Edital nº 001/2018, publicado para provimento de cargos nos
quadros permanentes do Município de Santana do Matos/RN, reduzindo carga horária da categoria
"técnicos em radiologia" para 24h (vinte e quatro horas) semanais.

 

14.              Custas na forma da lei.

 

15.              Sem condenação em honorários, em razão do disposto no art. 25 da Lei nº 12.016/09.

 

16.              Publicação e registro decorrem automaticamente da validação desta sentença no
sistema eletrônico. Intimem-se as partes.

 

Assu/RN, 14 de novembro de 2018.

 

 

ARNALDO PEREIRA DE ANDRADE SEGUNDO

Juiz Federal 
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