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Réu: Estado de Rondônia

Sentença tipo “A” – Res. CJF 535/2006 e Port. COGER 30/2007

SENTENÇA

RELATÓRIO

Trata-se  de  ação  de  procedimento  comum  ajuizada  pelo  CONSELHO  REGIONAL  DE 
TÉCNICOS EM RADIOLOGIA – 18ª REGIÃO RO/AC, qualificado nos autos, com pedido de liminar, 
contra o ESTADO DE RONDÔNIA, objetivando que o réu seja compelido a adequar a carga horária 
dos profissionais radiológicos à legislação federal pertinente.

Disse: i) o requerido não obedece às normas legais atinentes a jornada de trabalho/escala  
de plantão de seus servidores da especialidade Técnico em Radiologia; ii) essa ilegalidade já foi  
reconhecida por inúmeros julgados de tribunais pátrios; iii) os técnicos em radiologia têm direito a 
uma jornada de trabalho máxima de 24 (vinte e quatro) horas semanais, que não é privilégio, mas 
consequência  do  risco  inerente  à  atividade;  iv)  somente  a  União  Federal  pode  legislar  sobre 
empregos e profissões no Brasil; v) além disso, os técnicos têm direito ao adicional de 40% a título  
de insalubridade.

Requereu:  i)  antecipação dos  efeitos  da tutela;  ii)  isenção do pagamento de custas;  iii) 
citação do requerido; iv) procedência total dos pedidos. Juntou procuração e outros documentos 
(fls. 10/136-v).

Análise de prevenção de folhas 137/138 em que foi reconhecida a conexão com o processo 
8313-13.2014.4.01.4100, em trâmite na 1ª Vara desta Seccional.

Em decisão às folhas 141/141-v o magistrado da 1ª Vara Federal assentou que o feito supra 
referido já tinha sido julgado e determinou a livre distribuição desta ação.

O autor juntou petição com novos documentos (fls. 143/148).
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Processo redistribuído a esta 2ª Vara Federal (fl. 150).

Despacho de folha 151 indeferiu o pedido de isenção de custas e concedeu o prazo de 10 
(dez) para que fosse efetivado o recolhimento, providência cumprida às folhas 153/155.

Decisão de folhas 157/159 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Petição  do  autor  às  folhas  160/167  em  que  informou  a  interposição  de  Agravo  de 
Instrumento.

Despacho de folha 168 manteve a decisão agravada.

Regularmente  citado  (fl.  169),  o  Estado  de  Rondônia  ofereceu,  às  folhas  171/174-v, 
contestação. Aduziu: i) compete ao Estado de Rondônia dispor sobre o regime jurídico de seus 
servidores, inclusive no que diz respeito jornada de trabalho; ii) os estados membros da Federação 
têm autonomia administrativa; iii) os adicionais vindicados dependem de perícia técnica e análise  
caso a caso; iv) os pedidos são improcedentes.

Na fase de especificação de provas as partes nada requereram (autor, fl. 176; réu, fl. 180).

O autor  peticionou  às  folhas  182/184  pleiteando  a  juntada de  novos  documentos  (fls. 
185/217).

Relatado. DECIDO.

FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se, à espécie, de determinar se os profissionais da área de Técnicos em Radiologia 
têm direito a uma jornada semanal de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho, com acréscimo de 
40%  em  sua  remuneração  básica.  Entende  o  autor  que  existe  legislação  federal  regulando  a 
matéria, enquanto o réu acredita que possui autonomia administrativa para instituir sua própria 
norma trabalhista no que diz respeito aos seus respectivos servidores.

É sabido que a Lei n. 7.394/1985, que dispõe sobre o exercício da profissão de técnico em 
radiologia, estabelece a jornada de trabalho para aqueles profissionais da seguinte maneira:
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Art. 14 - A jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por esta Lei será de 24 (vinte  
e quatro) horas semanais.

Além disso, a Constituição Federal determina no art. 22:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I  -  direito civil,  comercial,  penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, 
espacial e do trabalho;

(...)

É certo que os entes federados têm autonomia administrativa e financeira para delimitar as 
regras alusivas aos seus servidores de uma maneira geral. Porém, neste caso específico, de uma 
categoria profissional  que reconhecidamente exerce uma atividade onde os riscos à saúde são 
enormes, não cabe aos estados irem de encontro à legislação federal sobre o tema, considerando 
que o legislador buscou, precipuamente, preservar a dignidade e a condição de vida de um ser 
humano que tem, em seu labor,  o  encargo de executar técnicas  radiológicas,  radioterápicas  e 
radioisotópicas, entre outras. E frise-se: servidor público também é trabalhador.

No que se refere às vantagens relativas ao adicional de insalubridade, a Lei n. 7.394/1985 
dispõe que os técnicos em radiologia possuem direito ao recebimento de adicional de risco de vida 
e insalubridade, em razão da exposição efetiva à radiação:

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.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 151/DF-MC, reconheceu a não 
recepção do art. 16 da Lei 7.384/85, mas concluiu que os critérios fixados por aquela legislação 
devem continuar vigentes até que lei posterior estabelecesse nova base de cálculo, o que ainda 

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA LAIS DURVAL LEITE em 10/07/2017, com base na Lei 11.419 de 
19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 8882724100252.

                                 Pág. 3/6



 

  0  0  1  0  3  3  1  7  0  2  0  1  5  4  0  1  4  1  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Processo N° 0010331-70.2015.4.01.4100 - 2ª VARA FEDERAL
Nº de registro e-CVD 00201.2017.00024100.2.00778/00128

não  aconteceu.  Determinou  também  que  o  salário  dos  Técnicos  em  Radiologia  seria  de  R$ 
1.090,00 (mil e noventa reais) mais 40% de insalubridade e risco de vida, conforme segue:

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. Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 06/05/2011

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com a qual coaduno, tem 
acompanhado este entendimento, tanto no que diz respeito à carga horária quanto ao adicional de 
insalubridade. Veja-se:

CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.  CARGO DE TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA. CARGA  HORÁRIA.  REMUNERAÇÃO  DO  CARGO  MAIS ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE E RISCO DE VIDA. LEI N. 7.394/85. DECRETO N. 92.790/86. ADPF 151/DF 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. 1. A Lei 
7.394/1985,  que  rege  a  profissão de Técnico em  Radiologia, dispõe  que  a jornada  de 
trabalho dos profissionais de radiologia será de vinte e quatro horas semanais o salário-
mínimo  dos  profissionais  será  equivalente  a  dois  salários-mínimos  profissionais  da 
região, incidindo sobre esses vencimentos 40% de risco de vida e insalubridade, segundo 
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a redação dos artigos 14 e 16, respectivamente.  2.  O Supremo Tribunal  Federal,  no 
julgamento  da  ADPF  151/DF-MC,  reconheceu  a  não  recepção  do  art.  16  da  Lei 
7.384/85.  Todavia,  concluiu  que  os  critérios  fixados  pela  referida  lei  deveriam 
continuar sendo aplicados até que lei posterior estabelecesse nova base de cálculo. Na 
ocasião  determinou-se  que  a  base de cálculo em questão  ficaria  congelada  no 
valor de dois  salários-mínimos  vigentes  na  data  do  trânsito em julgado  [daquela] 
decisão, com o objetivo de desindexar o salário-mínimo.  Assim, o salário dos Técnicos 
em Radiologia será de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais) mais 40% de insalubridade e 
risco de vida.  3. Constata-se que além do texto da lei ser claro, taxativo e conclusivo,  
existe  a  ADPF  151  definindo  o  salário  dos Técnicos  em  Radiologia, não  permitindo 
interpretação diversa do enunciado, ao fixar o piso salarial dos referidos profissionais 
acrescidos do adicional de insalubridade. 4. A jurisprudência deste Tribunal já decidiu 
que a carga horária e remuneração dos profissionais de radiologia devem obedecer aos 
ditames  da  Lei  7.394/85  e  do  Decreto  92.790/86.  Precedentes.  5.  O  edital  do 
certame em questão  disponibilizou  quatro  vagas  para  o  cargo de Técnico em 
Radiologia, com carga horária de trabalho de quarenta horas semanais e remuneração 
inicial R$ 1.303,31 (mil trezentos e três reais e trinta e um centavos) sem previsão de 
adicional  de  insalubridade,  em desacordo  com  a  Lei  7.394/1985  e  o  Decreto 
92.790/1986. 6. Desse modo, estando a profissão de Técnico em Radiologia submetida à 
legislação  especial,  impõe-se  a  sua  observância  devendo,  portanto,  ser  respeitada  a 
carga  horária  semanal de vinte  e  quatro  horas  e  a  remuneração  equivalente  ao 
valor de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais) mais 40% de insalubridade e risco de vida. 7. 
Remessa  oficial  a  que  se  nega  provimento.  Sentença  confirmada.  Processo  4011-
787.2013.4.01.3500. Rel. Juíza Federal Daniele Maranhão Costa (conv.). Quinta Turma, e-
DJF1 em 09/06/2016.

 Assim, é o caso de se reconhecer a procedência dos pedidos contidos na inicial.

Insta destacar que a presente decisão não importa em violação à Súmula Vinculante n. 37, 
que  possui  a  seguinte  redação:  “não cabe  ao Poder  Judiciário,  que  não tem função legislativa, 
aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia”. Isso porque apenas 
se está determinando que ente da federação observe a legislação federal e aplique os dispositivos 
diretamente aplicáveis ao objeto desta ação, não se tratando, portando, de aplicação analógica sob o 
fundamento da isonomia.

Inviável a concessão de medida liminar na situação ora analisada, pois referente a concessão 
de aumento e extensão de vantagens a servidor público, nos termos do §2º do art. 7º da Lei 12.016 
c/c art. 1º da Lei 9.494.   
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DISPOSITIVO

Em face do exposto, com análise de mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 
inicial, nos termos do art. 487, I, CPC, para determinar o Estado de Rondônia a reduzir a jornada de 
40 para 24 horas semanais do cargo de técnico em radiologia, bem como incorporar o adicional de 
40% à título de insalubridade, nos termos da legislação federal. 

Custas incabíveis (art. 4º, I, da Lei 9.289/96).

Deixo de fixar honorários posto que a parte autora não os requereu.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 496, I, CPC).  

Oficie-se ao relator do AI informado nestes autos, enviando cópia desta sentença.

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

Porto Velho, 10 de julho de 2017.

LAIS DURVAL LEITE
Juíza Federal Substituta
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