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

https://pje.jfrn.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?idProcessoDocumento=e5ef389a… 1/11

PROCESSO Nº: 0800573-72.2016.4.05.8405 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
 AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 16 REGIÃO 

ADVOGADO: Carlos Wendel Peixoto de Alcantara 
RÉU: MUNICIPIO DE TOUROS 
ADVOGADO: Felipe Yuri Landim de Santana e outros 

 15ª VARA FEDERAL - RN (JUIZ FEDERAL TITULAR)

SENTENÇA

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação civil pública formulada pelo CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
DA 16ª REGIÃO, Autarquia Federal, em face do Município de Touros/RN, por meio da qual requer a
condenação da demandada ao cumprimento da Lei 7.394/85 e do decreto 92.790/86, para:

a) reformar o piso salarial de todos os técnicos em radiologia vinculados ao Município de Touros/RN
ou/e que sejam ligados direta e indiretamente à Administração pública do Município, na quantia de R$
2.145,36 (dois mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos), incluído o adicional de
insalubridade;

b) reduzir a carga horária para 24 horas semanais, e;

c) conceder férias semestrais de 20 (vinte) dias, com o terço constitucional nos dois períodos de gozo.

Alega a autora que tem como sua principal finalidade a de promover a fiscalização do exercício profissional dos
tecnólogos, técnicos e auxiliares em radiologia, bem como zelar pelo efetivo cumprimento dos direitos dos
profissionais das técnicas radiológicas previstos na Lei Federal nº 7.394/85 e no Decreto-Lei nº 92.790/86.

Segue relatando que, ao realizar uma fiscalização no Hospital Municipal Ministro Paulo de Almeida Machado,
na cidade de Touros/RN, objeto do Termo de Fiscalização nº 16 283ALY/2016, foi constatado que os técnicos
em radiologia que trabalham no referido hospital estão tendo o pagamento do salário e do adicional de
insalubridade de maneira errônea, além de existirem denúncias anônimas de que as jornadas de trabalho diária e
semanal estariam sendo extrapoladas em seu limite legal.

Aduz, ainda, que a Lei nº 7.394/85, em seu art. 16, e o Decreto-Lei nº 92.790/86, estabelecem que o salário
mínimo de Técnico em radiologia equivale a dois salários mínimos, incidindo sobre tais vencimentos 40%
(quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade.

Menciona que, até o dia 05/05/2011, o piso salarial dos profissionais da área caminhava junto com o salário
mínimo, por força do art. 16 da Lei nº 7.394/85, mas que a decisão liminar proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da medida cautelar interposta pela Confederação Nacional de Saúde, na Ação de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 151, estabeleceu que os salários profissionais não seriam
mais reajustados de acordo com o salário mínimo, devendo serem convertidos em valor monetário na data de
publicação do referido Acórdão, cujo valor do salário mínimo nacional era de R$ 545,00, e, a partir de então,
sofreria reajuste anual de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE).

Por fim, alega que o art. 14 da Lei nº 7.394/85, bem como o art. 30 do Decreto-Lei nº 92.790/86 e o art. 1º da
Lei nº 1.234/50, alínea "B", asseguram uma carga horária de 24 (vinte e quatro) horas semanais e não de 40
(quarenta) horas, e ainda que o art. 1º, alínea "b", deste último Diploma Legal, reza que os profissionais das
técnicas radiológicas têm direito ao gozo de 20 (vinte) dias consecutivos de férias por cada semestre de
atividade profissional.

Decisão do Id. 1954509, indeferindo o pedido de concessão de medida liminar, inaudita altera pars. No mesmo
ato, foi determinada a citação da parte ré e a intimação do MPF, para os fins previstos no § 1º do art. 5º, da Lei
nº 7.347/85.

Cota do MPF no Id. 2026054, informando que sua atuação no presente feito limita-se à de fiscal da ordem
jurídica, nada tendo a requerer naquele presente momento processual.
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Carta Precatória encaminhada ao Juízo da Comarca de Touros/RN, com a finalidade de citação da demandada
(Id. 2004610).

No Id. 2689571, foi certificada a ausência de manifestação da parte ré, em 14/09/2017.

Ato ordinatório do Id. 2689572, de 14/09/2017, intimando as partes para apresentação de alegações finais.

A parte autora, no Id. 2802557, pugnou pela aplicação dos efeitos da revelia ao Município de Touros/RN e
reiterou os termos da inicial.

Parecer do MPF no Id. 2786369, opinando pela extinção do feito sem resolução do mérito, diante da ausência
de documentos que comprovem as alegações feitas pelo autor.

Despacho do Id. 2784607, de 16/11/2017, determinando a realização de audiência de instrução.

Contestação apresentada pelo Município de Touros/RN (Id. 3025996), no dia 08/01/2018.

Certidão do Id. 3051660, datada de 18/01/2018, com a juntada da Carta Precatória devolvida pela Comarca de
Touros, referente à citação da parte ré.

Termo de audiência no Id. 3169542, na qual o Procurador do Município de Touros informou que os técnicos em
radiologia trabalham em regime de plantão de 24h (conforme doc. anexo à fl. 102 dos autos - identificador:
4058405.3025999) e recebem R$ 200,00 (duzentos reais) por plantão. Acrescenta que os técnicos geralmente
fazem 10 (dez) plantões por mês e recebem, assim, cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Não soube precisar
sobre o adicional de insalubridade, inferindo que ele estaria incluso no valor dos plantões.

Na oportunidade, foi aberto prazo para o Município juntar a contestação no editor de textos do PJE e, na
sequência, abertura de prazo à parte autora e ao MPF.

A parte ré juntou a contestação no Id. 3256079.

Réplica à contestação no Id. 3395315.

Parecer do MPF no Id. 3599965, manifestando-se no sentido de que devem prevalecer as disposições da Lei nº
7.394/85 e seu decreto regulamentador, na sistemática disciplinada pelo STF, na ADPF 151, em vista da
ausência de regramento próprio do ente municipal em relação à jornada de trabalho, piso salarial, pagamento de
insalubridade e concessão de férias, aos técnicos em radiologia no município, ainda não regidos por planos de
cargos e salários próprio do município.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

A parte autora aduz que, ao realizar uma fiscalização no Hospital Municipal Ministro Paulo de Almeida
Machado, na cidade de Touros/RN, objeto do Termo de Fiscalização nº 16 283ALY/2016, foi constatado que os
técnicos em radiologia que trabalham no referido hospital estão tendo o pagamento do salário e do adicional de
insalubridade de maneira errônea, além de existirem denúncias anônimas de que as jornadas de trabalho diária e
semanal estariam sendo extrapoladas em seu limite legal.

O pedido formulado à inicial, todavia, é mais amplo, buscando atingir não somente os técnicos que trabalham
no Hospital Municipal Ministro Paulo de Almeida Machado, mas sim todos os técnicos em radiologia
vinculados ao Município de Touros/RN e/ou que sejam ligados direta e indiretamente à Administração pública
do Município, com a finalidade de: a) reformar o piso salarial, na quantia de R$ 2.145,36 (dois mil, cento e
quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos), incluído o adicional de insalubridade; b) reduzir a carga
horária para 24 horas semanais, e; c) conceder férias semestrais de 20 (vinte) dias, com o terço constitucional
nos dois períodos de gozo.

A parte ré, em sua contestação, alega que os três profissionais que trabalham no Hospital Regional de Touros
assinaram Contrato Administrativo por Excepcional Interesse Público, respectivamente, 059/2017, 056/2017 e
097/2017, juntados aos autos, e trabalham em regime de plantão, percebendo vencimentos de acordo com os
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plantões trabalhados, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada plantão, perfazendo cada um dos
profissionais, em média, R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais.

Em relação à alegação autoral de que o piso salarial deveria sofrer reajuste anual de acordo com Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), a parte ré aduz que somente é pertinente aos
profissionais do quadro efetivo.

No que diz respeito ao pagamento do salário e do adicional de insalubridade de maneira errônea, a demandada
afirma não haver qualquer comprovação de tal fato que, portanto, tratar-se-ia de pedido genérico.

Por fim, menciona que, nos referidos contratos, nos termos do OBJETO E SEUS ELEMENTOS
CARACTERÍSTICOS, a jornada de trabalho é de 24 (vinte e quatro) horas.

Diante das alegações trazidas em sua defesa, a edilidade afirma que a inicial é inepta.

Pois bem.

Em relação à preliminar de inépcia da inicial, entendo que não assiste razão à parte ré, pois a petição inicial
preenche todos os requisitos previstos pelo CPC e não incorre em qualquer das hipóteses previstas nos incisos
do § 1º, do art. 330, do CPC, pois: apresenta causa de pedir, fundamentada no Relatório de Fiscalização nº
0183/2016; pedido certo, para que sejam asseguradas garantias a todos os técnicos em radiologia vinculados ao
Município de Touros/RN e/ou que sejam ligados direta e indiretamente à Administração pública do Município;
a conclusão decorre da narração lógica dos fatos, e; os pedidos não são incompatíveis entre si.

A fiscalização realizada pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia, no Hospital Municipal Ministro
Paulo de Almeida Machado, resultou no Relatório de Fiscalização nº 0183/2016 (Id. 1935611), o qual, em suas
conclusões e observações, descreve:

"CONFORME RELATOS, O SALÁRIO E A INSALUBRIDADE NÃO ESTA DE ACORDO COMO
DETERMINA A LEGISLAÇÃO EM VIGOR; LEI FEDERAL 7.394/85 REGULAMENTADO
PELO DECRETO LEI 92.790/86 E A ADPF 151 ONDE O MINISTRO JOAQUIM BARBOSA,
DESCREVE QUE ESTE REGRAMENTO ATE O ADVENTO DE NOVA LEI FEDERAL QUE
DISCIPLINA O SALÁRIO PROFISSIONAL MÍNIMO DA CATEGORIA, CONVENÇÃO OU
ACORDO COLETIVO QUE DEFINA OU, AINDA DE LEI ESTADUAL AMPARADA NA LEI
COMPLEMENTAR Nº 103/2000, NO INCISO V DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

CONSTATEI QUE A UNIDADE DE SAÚDE NÃO DISPONIBILIZA AOS TRs. OS E'PEIS DE
PROTEÇÕES E OS DOSÍMETRO. EM DESACORDO COM A PORTARIA/MS/SVS/ nº 453. OS
TÉCNICOS ESTÃO TRABALHANDO HORAS SUPERIORES EM DESACORDO A LEI
FEDERAL 7.394/85 PROVIDENCIAS DO CONSELHO: OFICIAR O MINISTERIO PUBLICO DO
TRABALHO, ANVISA E A E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOUROS." (sic)

O município alega que os três técnicos em radiologia que trabalham no hospital foram contratados mediante
contrato administrativo, por excepcional interesse público.

Todavia, repise-se, o pedido formulado à inicial não se resume aos três técnicos em radiologia que trabalham no
Hospital Municipal Ministro Paulo de Almeida Machado, mas sim à toda a categoria de técnicos em radiologia
que trabalham para o Município de Touros.

Em relação a cada um dos pedidos formulados pela parte autora, inicialmente destaque-se que a Lei nº
1.234/1950 estabelece, em seu art. 1º, garantias aos SERVIDORES DA UNIÃO, CIVIS E MILITARES, E AOS
EMPREGADOS DE ENTIDADES PARAESTATAIS DE NATUREZA AUTÁRQUICA, que operam
diretamente com Raios-X e substâncias radioativas, próximo às fontes de irradiação, nos seguintes termos:

"Art. 1º Todos os servidores da União, civis e militares, e os empregados de entidades paraestatais de
natureza autárquica, que operam diretamente com Raios X e substâncias radioativas, próximo às
fontes de irradiação, terão direito a:

a) regime máximo de vinte e quatro horas semanais de trabalho;

b) férias de vinte dias consecutivos, por semestre de atividade profissional, não acumuláveis;
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c) gratificação adicional de 40% (quarenta por cento) do vencimento."

Assim, verifica-se, de plano, que tal lei trata especificamente em relação aos servidores da União, civis e
militares, e os empregados de entidades paraestatais de natureza autárquica, não se aplicando ao caso em tela.

A Lei nº 7.394/1985, por sua vez, regula, em caráter geral, o exercício da profissão de Técnico em Radiologia,
conceituando-se como tal todos os Operadores de Raios X que, profissionalmente, executam as técnicas: I -
radiológica, no setor de diagnóstico; II - radioterápica, no setor de terapia; III - radioisotópica, no setor de
radioisótopos; IV - industrial, no setor industrial; V - de medicina nuclear (art. 1º, caput e incisos, da Lei nº
7.394/1985.

O referido Diploma Legal estabelece condições ao exercício da profissão de Técnico em Radiologia (art. 2º),
assim como assegura direitos a esses profissionais (vide art. 16).

A Lei nº 7.394/1985, em redação original, estabelecia, no art. 14, que a jornada de trabalho dos profissionais
abrangidos por ela seria de 24 (vinte e quatro) horas semanais, com direito a 40 (quarenta) dias de férias anuais,
divididas em 2 (dois) períodos.

Todavia, houve veto a diversos dispositivos da referida Lei e, especificamente em relação ao art. 14, consta da
mensagem de veto:

"-Art. 14, na expressão, in fine: 'com direito a 40 (quarenta) dias de férias anuais, divididas em 2
(dois) períodos'. De fato, o período de 40 dias de férias constituiria privilégio, em face da sistemática
vigorante para os assalariados em geral, além de seccionar o lapso de tempo normalmente considerado
como indispensável à recuperação física e psíquica do trabalhador (30 dias).

Embora alguns especialistas do direito do trabalho reconheçam, como de bom alvitre, a fixação de
maior período de repouso anual para os trabalhadores sujeitos a condições de insalubridade ou
periculosidade, tal medida, a ser adotada, deveria abranger, de forma indiscriminada, todas as
categorias que se encontrassem sob análogas condições laborativas. Adotá-la, contudo, apenas para
Técnico de Radiologia não se nos afigura recomendável, do ponto de vista do interesse público."

O Decreto nº 92.790/1986 veio a regulamentar, com maior detalhamento, o exercício da profissão de Técnico
em Radiologia e repetiu, em seu art. 30, que "A jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por este
decreto será de vinte e quatro horas semanais". De outra banda não existe, no referido Decreto, qualquer alusão
à garantia de férias de 40 dias anuais.

Nesse passo, verifica-se que a Lei nº 7.394/85, assim como o Decreto nº 92.790/1986, não asseguram o direito a
40 dias de férias anuais (20 por semestre), uma vez que tal preceito foi objeto do veto parcial oposto ao art. 14.
da Lei e nenhuma menção existe no Decreto.

Dessa forma, não merece acolhida o pleito autoral, para concessão de 40 dias de férias anuais, aos técnicos em
radiologia que trabalham para o Município de Touros/RN.

Em relação à jornada de 24 horas semanais, existe expresso regramento legal estabelecendo tal jornada aos
profissionais técnicos em radiologia, conforme dispositivos legais supra. O que se infere de tal limitação é que a
Lei busca a preservação da saúde do trabalhador, em razão da exposição a agentes nocivos durante o exercício
da profissão.

Não parece ser concebível que uma garantia prevista em lei, justamente buscando preservar a saúde do
trabalhador, a fim de evitar doenças do trabalho e até mesmo a invalidez ou óbito precoce, possa ser mitigada
por um contrato de trabalho ou até mesmo por uma lei municipal.

Assim, deve prevalecer o regramento legal, o qual disciplina que a carga horária semanal dos técnicos em
radiologia que trabalham para o Município de Touros/RN seja fixada em 24 (vinte e quatro) horas semanais.

No que diz respeito ao piso salarial e adicional de insalubridade, o art. 16 da Lei nº 7.394/85, assim como o art.
31 do Decreto nº 92.790/1986, estabelecem que o piso seria equivalente a dois salários mínimos profissionais
da região, incidindo sobre esses vencimentos quarenta por cento de risco de vida e insalubridade. Verbis:
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"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. (Vide ADPF nº 151/DF)"

"Art . 31. O salário mínimo dos profissionais, que executam as técnicas definidas no art. 1º deste decreto, será equivalente a
dois salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos quarenta por cento de risco de vida e
insalubridade."

Ocorre que o pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria, no julgamento da ADPF 151/DF-MC,
reconheceu a não recepção do art. 16 da Lei 7.384/85. Todavia, determinou que os critérios do mencionado
dispositivo legal deveriam continuar sendo aplicados até que nova norma os suplantasse e, além disso, optou
pelo congelamento da base de cálculo no valor de dois salários-mínimos vigentes na data do trânsito em julgado
daquela decisão, ou seja, no ano de 2011, para consequentemente desindexá-la do salário mínimo e para que o
valor pudesse vir a ser corrigido com base nos devidos índices de reajuste de salários. Verbis:

"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."

Decisão

Após o voto do Senhor Ministro Joaquim Barbosa (Relator), indeferindo a cautelar, e o voto do Senhor Ministro Marco Aurélio, deferindo-a, pediu vista dos autos o
Senhor Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, neste julgamento, os Senhores Ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Presidência do Senhor Ministro Cezar
Peluso. Plenário, 01.12.2010. Decisão: O Tribunal, por maioria, deferiu o pedido de medida cautelar, com observações, nos termos do voto do Senhor
Ministro Gilmar Mendes, que lavrará o acórdão, contra os votos do Senhor Ministro Marco Aurélio, que a deferia em maior extensão, e dos Senhores
Ministros Joaquim Barbosa (Relator) e Ellen Gracie, que a indeferiam. Votou o Presidente, Ministro Cezar Peluso. Impedido o Senhor Ministro Dias Toffoli.
Plenário, 02.02.2011." (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)

Conforme se extrai do Voto do Ministro Gilmar Mendes:

"Inicialmente, relembro a distinção entre salário mínimo regional e piso salarial, que já foi enfrentado por esta Corte no julgamento da ADI-MC 2.358, Tel. Min.
Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 27.2.2004. Naquele julgamento, o relator sustentou que:

(...)

Partindo dessa premissa, a União, com base no art. 22, parágrafo único, da Constituição, editou a Lei Complementar 103/2000, por meio da qual autorizou os
Estados e do Distrito Federal a instituir, mediante lei de iniciativa do Poder Executivo, piso salarial (art. 7º, V, CF) para os empregados que não tenham piso salarial
definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho.

Ocorre que os técnicos em radiologia já possuíam piso salarial definido pelo art. 16 da Lei 7.394/1985, motivo pelo qual a edição da Lei Complementar 103/2000
não afeta o piso salarial dos profissionais desta categoria.

Verifico, ainda, duas sucessões legislativas que modificaram a disciplina do piso salarial fixado pela referida lei.

Originariamente, o art. 16 da Lei 7.394 estabelecia que "o salário mínimo dos profissionais, que executam funções de técnico em radiologia será equivalente a 2
(dois) salários mínimos profissionais da região".

Ocorre que o Decreto-Lei 2.351/1987, em seu art. 2º, § 1º, substituiu a vinculação ao salário mínimo regional pela vinculação ao salário mínimo de referência.

Posteriormente, o art. 5º da Lei 7.789/1989 dispôs que, a partir da publicação desta lei, deixam de existir o salário mínimo de referência e o piso nacional de
salários, vigorando apenas o salário mínimo.

A partir de então, o piso nacional salarial dos radiologista previsto na Lei 7.394/1985 passou a ser interpretado como de dois salários mínimos.

Assim, o problema atual reside em saber se é constitucional a fixação de piso salarial com base em múltiplos do salário mínimo.

Acredito que a Súmula Vinculante 4, por si só, não é capaz de resolver de todo a controvérsia. Apesar de o preceito impossibilitar a utilização do salário mínimo
como indexador, a discussão que deu origem a essa Súmula não se refere ao piso salarial, mas, sim, à base de cálculo do adicional de insalubridade, que, nos termos
do artigo 192 da CLT e das Súmulas 17 e 228 do TST, era o salário mínimo. Portanto, o cerne da elaboração do referido enunciado não era o piso salarial estipulado
em múltiplos do salário mínimo, mas a base de cálculo do adicional de insalubridade.

Isso é relevante, porque uma interpretação sistemática do art. 7º, IV e V, pode induzir a se pensar que o inciso V, ao permitir a fixação de piso salarial proporcional à
extensão e à complexidade do trabalho, seria uma exceção constitucional à norma que veda a vinculação ao salário mínimo para qualquer fim.

Há precedente da Corte nesse sentido, o RE 170.203, Primeira Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 15.4.94, cuja ementa dispõe:
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(...)

Quanto ao adicional de insalubridade de 40% fixado na parte final do art. 16 da Lei 7.394/1985, a jurisprudência desta Casa é tão pacífica que já editou a Súmula
Vinculante 4, segundo a qual 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, salvo nos casos previstos na Constituição.

(...)

Ocorre que a Corte também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.

Assim, o Tribunal considerou que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada deveriam continuar sendo aplicados, até que sobreviesse nova disciplina
normativa.

A solução encontrada naquele recurso-paradigma também pode ser aplicada ao caso sob exame, de modo 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.

Ademais, proponho o congelamento da base de cálculo em questão, para que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigente na data do
trânsito em julgado desta decisão, de modo a desindexar o salário mínimo.

(...)

Ante o exposto, peço vênia ao ministro relator para acompanhar a divergência e deferir a medida cautelar, com todas as ressalvas."

Posteriormente, nova questão foi submetida ao STF, desta feita a Rcl 13954, que tem como reclamante o
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, movida contra
decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, por suposta afronta ao enunciado da Súmula Vinculante
n. 4, do Supremo Tribunal Federal.

Nos referidos autos, foi proferida Decisão Monocrática pelo Ministro Luz Fux, negando seguimento à
Reclamação, nos termos seguintes:

"Cuida-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
contra decisão proferida pelo TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, por suposta afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n. 4, do Supremo Tribunal
Federal.

Na origem, JADER BERNARDES DA COSTA ajuizou ação trabalhista com o objetivo de receber diferenças salariais pela não-observância do piso salarial da
categoria de técnico em radiologia, previsto na Lei n. 7.394/85.

O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região deu parcial provimento ao recurso ordinário, para acrescer à condenação as diferenças salariais, vencidas e
vincendas, decorrentes da não observância do piso salarial da categoria, previsto no art. 16 da Lei Federal n. 7.394/85 e reflexos, como pleiteados.

O Tribunal Superior do Trabalho confirmou a decisão da Corte Regional e, no julgamento dos embargos de declaração no recurso de revista, esclareceu que:

"[...]

Esta Turma pontuou o atual posicionamento desta Corte sobre a aplicação da Lei n.º 7.394/85, pacificado por meio da Súmula 358 do TST, no sentido de que deve
ser observado o salário profissional correspondente a dois salários mínimos. Ressalvo que a determinação de observância do salário profissional não significa a
atualização salarial por meio do salário mínimo. As diferenças deferidas dizem respeito à inobservância da lei em comento no ato da admissão, estando,
entretanto, os reajustes salariais posteriores condicionados às normas específicas que os regem (OJ n.º 71 da SBDI-1 do TST).

Dentro de tal contexto, a adoção do entendimento desta Corte sobre a matéria não indica a ocorrência de afronta de natureza constitucional ou conflito com a
Súmula n.º 4 do STF.

[...]"

O Reclamante alega que o TST, ao manter a adoção do salário mínimo como indexador da base de cálculo do adicional de insalubridade percebido pelo empregado,
contrariou a segunda parte da Súmula Vinculante nº 4 e a autoridade da ADPF 151.

Requer, portanto, a concessão de medida liminar inaudita altera pars para a suspensão da decisão proferida pela 4ª Turma do TST, no RR 88500-59/2009.5.15.0042,
e, no mérito, a cassação definitiva do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho.

É o relatório. Decido.

O Supremo Tribunal Federal, em 30 de abril de 2008, no julgamento do RE nº 565.714, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08.08.2008, declarou a não-
recepção pela Constituição da República de 1988 do artigo 3º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 432/1985 do Estado de São Paulo, que fixava o salário
mínimo como base de cálculo do pagamento do adicional de insalubridade  para  os  servidores  públicos da Administração Centralizada e Autarquias do Estado.
Nada obstante isso, o Supremo Tribunal Federal assegurou a continuidade do pagamento do adicional de insalubridade, nos termos previstos no art. 3º da LC
432/85, até superveniência de nova lei sobre a matéria. Adotou-se esse entendimento, ante a impossibilidade de alteração da base de cálculo por decisão judicial,
tendo em vista que ao Poder Judiciário não é dado atuar como legislador positivo. Para melhor elucidar a controvérsia, convém transcrever a ementa daquele
julgado:

(...)

No julgamento da ADPF 151, o Plenário desta Corte fixou entendimento no sentido de que o salário deve ser desvinculado do reajuste do salário mínimo federal.

In casu, a decisão ora reclamada consignou que "a determinação de observância do salário profissional não significa a atualização salarial por meio do salário
mínimo."
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No caso sub examine, portanto, diversamente do que sugere o Reclamante, não há desrespeito à Súmula Vinculante nº 4, na medida em que o decisum reclamado
não alterou a base cálculo do adicional de insalubridade nem determinou a sua indexação pelo salário mínimo. Na realidade, o ato reclamado apenas e tão somente
aplicou a Lei Federal n. 7.394/85.

Ex positis, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do artigo  21,  §  1º,  do  RISTF,  restando  prejudicado  o  exame  do  pedido liminar."

Em face de tal decisão, a reclamante manejou Agravo Regimental, ao qual foi negado provimento[i].

Todavia, a reclamante interpôs Embargos de Declaração em face de tal decisão, e os embargos tiveram
provimento, para "sanar a omissão apontada e determinar o congelamento da base de cálculo do adicional de
insalubridade dos técnicos em radiologia em dois salários mínimos vigentes à época do trânsito em julgado da
decisão proferida na ADPF 151". Verbis:

"Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE
RADIOLOGIA. CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO CARACTERIZADA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ADPF 151.
PROVIMENTO, COM FUNDAMENTO NO ART. 535, II, DO CPC, DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA ESCLARECIMENTOS." (Rcl 13954 AgR-
ED, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 11-11-2014 PUBLIC 12-11-2014)

"Decisão

A Turma deu provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Unânime. Não participou, justificadamente, deste julgamento, o Senhor
Ministro Dias Toffoli. Presidência do Senhor Ministro Marco Aurélio. Primeira Turma, 21.10.2014."

R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de  Ribeirão 
Preto  da  Universidade  de  São  Paulo, contra  acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, que negou provimento ao agravo regimental na reclamação. O
acórdão restou assim ementado, verbis:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE RADIOLOGIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À
SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E À ADPF 151. INEXISTÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA E CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO."

Irresignado, o agravante opôs embargos de declaração, no prazo legal, alegando existir omissão no acórdão proferido por esta Corte. No que tange à omissão
aduzida, o embargante sustenta que:

"a E. Turma deixou de examinar a questão, levantada nas razões do agravo, de que a conclusão até então adotada se verifica incompatível com o posicionamento
emanado deste Supremo Tribunal no julgamento da ADPF nº 151, especialmente na parte em que esta C. Corte, naquela ocasião, fixou o entendimento de que o
adicional de insalubridade dos radiologistas deveria continuar sendo calculado sobre dois salários mínimos, considerando, no entanto, o valor congelado destes
vigente na data do transito daquela decisão.

Portanto, esta Suprema Corte, no julgamento da ADPF nº 151, apesar de manter o cálculo do adicional de insalubridade dos radiologistas fixado à base de dois
salários mínimos, também assentou que o valor dos salários mínimos a ser considerado seria o vigente na data do trânsito em julgado daquela decisão, ficando
congelado neste patamar até que sobreviesse nova regulamentação acerca do tema.

E o acórdão ora embargado, no entanto, não se manifestou sobre a especificidade em questão, omissão essa que se pretende ver sanada através dos presentes
embargos declaratórios".

Requer, ao final, sejam os presentes embargos declaratórios conhecidos e providos, para que seja sanada a omissão apontada.

É o relatório.

"V O T O

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Assiste razão ao embargante.

Na ADPF 151 restou assentada a não recepção do art. 16 da Lei 7.394/1985, tendo sido proposto, como solução, o congelamento da base de cálculo do adicional de
insalubridade dos técnicos em radiologia em dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado da decisão na ADPF 151, para, desta forma, desindexar
o salário mínimo. Ficou consignado, ainda, no voto vista do Ministro Gilmar Mendes, que esta é a solução para que se "repila do ordenamento jurídico lei
incompatível com a Constituição atual, não deixe um vácuo legislativo que acabaria por eliminar direitos dos trabalhadores, mas também não esvazie o conteúdo
da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal".

De fato, o acórdão embargado não tratou da aplicação da solução dada pela ADPF 151 ao presente caso. Conforme asseverei na decisão embargada, não houve
desrespeito à Súmula Vinculante 4, contudo, necessária a extensão dos efeitos da ADPF 151 à hipótese.

Ex positis, com fundamento no art. 535, II, do CPC, PROJEJO os presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada e determinar o
congelamento da base de cálculo do adicional de insalubridade dos técnicos em radiologia em dois salários mínimos vigentes à época do trânsito em
julgado da decisão proferida na ADPF 151.

É como voto."

Assim, não resta dúvida de que o preceito firmado pelo STF deve ser aplicado, no sentido de que o piso salarial
dos técnicos em radiologia Técnicos em Radiologia deve ser fixado em R$ 1.090,00 (mil e noventa reais), mais
40% de adicional de insalubridade e risco de vida, tendo a mesma base de cálculo, tendo como marco o trânsito
em julgado da decisão proferida na ADPF51, no ano de 2011.

Nesse sentido, trago à baila as ementas de diversos julgados proferidos por Turmas de Tribunais Regionais
Federais pátrios, mencionando o teor da decisão do STF:



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

https://pje.jfrn.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?idProcessoDocumento=e5ef389a… 8/11

"ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. JORNADA DE TRABALHO DE 24 (VINTE E
QUATRO) HORAS SEMANAIS. APLICAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI Nº 7.394/85.

1. Hipótese em que se discute, na presente Ação Civil Pública, se os ocupantes de cargo de técnico de radiologia da Prefeitura de Reriutaba/CE, fazem jus ao
benefício previstos na Lei nº 7.394/85, qual seja: jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais, uma vez que a edilidade estaria impondo carga horária
superior, de 40 horas semanais;

2. Considerando que a legislação federal prevalece sobre a municipal, no que concerne ao exercício da profissão, a aplicação da Lei n° 7.394/85 (art. 14) in
casu, é medida que se impõe, porquanto regulamenta o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, prevendo a jornada de trabalho de 24 (vinte e
quatro) horas semanais para essa categoria.

3. Remessa Oficial improvida." (TRF5 - PROCESSO: 08000685120154058103, APELREEX/CE, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE
OLIVEIRA LIMA, 2ª Turma, JULGAMENTO: 19/07/2016, PUBLICAÇÃO:  )

"ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. JORNADA DE TRABALHO DE 24 (VINTE E
QUATRO) HORAS SEMANAIS. APLICAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI Nº 7.394/85.

1. Hipótese em que se discute, na presente Ação Civil Pública, se os ocupantes de cargo de técnico de radiologia da Prefeitura de Reriutaba/CE, fazem jus ao
benefício previstos na Lei nº 7.394/85, qual seja: jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais, uma vez que a edilidade estaria impondo carga horária
superior, de 40 horas semanais;

2. Considerando que a legislação federal prevalece sobre a municipal, no que concerne ao exercício da profissão, a aplicação da Lei n° 7.394/85 (art. 14) in
casu, é medida que se impõe, porquanto regulamenta o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, prevendo a jornada de trabalho de 24 (vinte e
quatro) horas semanais para essa categoria.

3. Remessa Oficial improvida." (TRF5 - PROCESSO: 08000685120154058103, APELREEX/CE, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE
OLIVEIRA LIMA, 2ª Turma, JULGAMENTO: 19/07/2016, PUBLICAÇÃO: )

"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 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. A Turma, por unanimidade, negou provimento à remessa oficial." (ACORDAO
00401178720134013500, JUÍZA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA (CONV.), TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 DATA:09/06/2016 PAGINA:.)

 "APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL
N°. 2.989/2009. ART. 22, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI FEDERAL Nº. 7.394/85. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR 40 HORAS SEMANAIS
EM ATIVIDADE NÃO INSALUBRE.

1. Apelação cível e remessa necessária interpostas contra decisão que concedeu medida de segurança para que a autoridade impetrada proceda à imediata cassação
de decisão proferida no Processo Administrativo 006800/04/2012, que deu cumprimento ao disposto na Lei nº. 2.989/2009 do Município de Guarapari/ES.

2. A União tem competência para legislar quanto ao exercício das profissões, por força do art. 22, XVI, da Carta Magna. Deste modo, regulou a função de Técnico
em Radiologia por meio da Lei nº. 7.394/85, regulamentada pelo Decreto nº. 92.790/86. Ambos os diplomas foram recepcionados pelo referido dispositivo
constitucional.

3. Controvérsia quanto a constitucionalidade do art. 16 da Lei nº. 7.394/85 foi pacificada pelo STF, na ADPF 151, que determinou que os critérios do
dispositivo deveriam continuar sendo aplicados até que nova norma os suplantasse, além disso optou pelo congelamento da base de cálculo para
desindexar o salário mínimo e para que o valor pudesse vir a ser corrigido com base nos devidos índices de reajuste de salários.

4. Não poderia o referido processo administrativo ter deixado de observar a norma federal supracitada, de forma que ao fazê-lo, contaminou-se de
ilegalidade. Precedentes: STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp 341145,  Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 18.02.2014; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC
01136784220144025001, Rel. Des. Fed. MARCUS ABRAHAM, DJE 02.03.2016.

5. Quanto a possibilidade de se estender a carga horária semanal às 40 (quarenta) horas, desde que a diferença entre este novo limite e a restrição
estabelecida pela Lei nº 7.394/85 seja cumprida em atividade diversa da exposição ao equipamento de raio X, mas não estranha à função de Técnico em
Radiologia, decidiu o STJ que deve ser cumprido o exato disposto na supracitada norma, ou seja, a carga horária semanal para técnicos em radiologia
será de 24 (vinte e quatro) horas. Precedente: STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp 341145,  Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 18.02.2014.

6. Apelação e remessa necessária não providas." (TRF-2  - 5ª TURMA ESPECIALIZADA - APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - Processo:
201650010299080        - Data de Decisão: 05/10/2017)
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"EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM
RADIOLOGIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PATAMARES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI FEDERAL (Nº 7.394/85).

- No provimento de cargos públicos, é obrigatória a observância do piso salarial da categoria profissional e o limite máximo da jornada de trabalho, estabelecidos
por lei federal.

- No que se refere ao piso salarial dos técnicos em radiologia, o artigo 16 da Lei 7.394/85 teria incompatibilidade com artigo 7º, inciso IV, da Constituição
Federal; mas, a fim de evitar uma anomalia, o Supremo Tribunal Federal resolveu continuar aplicando os critérios estabelecidos pela lei em questão, 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.

- Não há que se falar em distinção da remuneração em razão do cargo público disciplinado por lei municipal, uma vez que a lei especial da atividade se
sobrepõe pela especialidade e hierarquia. Logo, verifica-se que o edital do concurso em questão não observou a remuneração dos técnicos em radiologia,
conforme previsto na Lei 7.394/85." (TRF4 5009938-69.2016.4.04.7001, TERCEIRA TURMA, Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado
aos autos em 02/06/2017)

"EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGA HORÁRIA.
REMUNERAÇÃO. LEI FEDERAL Nº 7.394/85. . Concedida a segurança para impor a suspensão do concurso público regido pelo Edital nº 003/2014,
relativamente ao cargo de técnico em radiologia, devendo ser retificada a remuneração de acordo com o art. 16 da Lei nº 7.394/1985, de modo proporcional à
jornada de trabalho estabelecida ao cargo em disputa (20h), porquanto inferior ao limite mínimo legal (24h). . Na hipótese, o Conselho postula seja adotado o
valor do salário mínimo regional dos técnicos de nível médio do Paraná no ano de 2011 (R$ 817,78), havendo o juízo sentenciante concedido integralmente
a segurança sem nenhuma ressalva, nesse ponto a remessa necessária merece parcial provimento, a fim de que seja consignado que o valor a ser
considerado é o do salário mínimo nacional vigente à época do trânsito em julgado da ADPF nº 151-MC (R$ 545,00)." (TRF4 5005566-18.2014.4.04.7011,
QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 08/03/2017)

"EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. EDITAL DO
CONCURSO EM DESCONFORMIDADE COM A LEI Nº 7.394/85. . É obrigatória a observância do piso salarial da categoria profissional e do limite máximo da
jornada de trabalho estabelecido por lei federal, mesmo que se trate de cargo público. Precedentes deste Tribunal. . O Decreto Estadual 4.345/05 do Estado do
Paraná, ao regulamentar a jornada do técnico em radiologia, não extrapolou os limites fixados na legislação federal, porquanto respeita a carga horária máxima de
24 horas semanais nas funções inerentes ao cargo de técnico em radiologia, estabelecendo a complementação da carga horária com atividades de cunho
administrativo, que não oferecem risco à saúde do profissional. . Hipótese em que o art. 16 da Lei n.º 7.394/85 foi declarado incompatível com o art. 7º, IV, da
Constituição Federal, porém os critérios estabelecidos pela referida lei devem ser 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 LC n.º 103/2000, conforme julgamento ADPF 151/DF, Plenário, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Relator p/ acórdão Ministro Gilmar
Mendes, DJ 05/05/2011. . Não há falar em distinção da remuneração em razão do cargo público disciplinado por lei municipal, uma vez que a lei especial da
atividade se sobrepõe pela especialidade e hierarquia." (TRF4 5000476-98.2015.4.04.7009, QUARTA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL
JUNIOR, juntado aos autos em 07/04/2017)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014.

(...)

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF - LEI Nº 7.394/1985 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA.
Conquanto o Supremo Tribunal Federal, por intermédio da Súmula Vinculante nº 4, tenha vedado a utilização do salário mínimo como parâmetro para cálculo do
adicional de insalubridade e a sua substituição por decisão judicial, também concedeu medida liminar para suspender a aplicação da Súmula nº 228 desta Corte na
parte em que permite a utilização do salário básico para o mesmo fim. Assim sendo, enquanto não editada lei ou norma coletiva que defina base de cálculo diversa,
permanece a utilização do salário mínimo. Especificamente, em relação aos técnicos em radiologia, o Supremo Tribunal Federal, na decisão proferida em sede de
Medida Cautelar em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 151/DF, proposta pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e
Estabelecimentos e Serviços - CNS - em face do artigo 16 da Lei nº 7.394/85, que fixa o salário-mínimo do técnico em radiologia, declarou que o referido
dispositivo é incompatível com a Constituição Federal de 1988, à luz da Súmula Vinculante nº 4 daquela Corte. Conforme se observa da referida, houve a
declaração de inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei nº 7.394/85 sem a pronúncia da respectiva nulidade.

Diante disso, em razão da lacuna legislativa acerca da matéria referente ao piso profissional dos técnicos em radiologia e em estrita observância à decisão
supratranscrita, deve ser mantida a determinação contida no aludido artigo, no sentido de se fixar o piso profissional da referida categoria em dois
salários-mínimos vigentes na data do trânsito em julgado da referida decisão, sem reajustes automáticos, inclusive no que se refere à base de cálculo do
adicional de insalubridade.

Inviável, assim, a pretensão do reclamante quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade em quatro salários-mínimos. Agravo de instrumento a
que se nega provimento. (TST - AIRR - 1784-17.2010.5.15.0067 , Relator Ministro: Cláudio Mascarenhas Brandão, Data de Julgamento: 09/05/2018, 7ª Turma,
Data de Publicação: DEJT 18/05/2018)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO PROCESSUAL DA DELIMITAÇÃO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. JULGAMENTO EXTRA
PETITA.

1. Consoante a previsão contida no artigo 7º, IV, da Constituição da República, é vedada, para qualquer fim, a vinculação ao salário mínimo.

 2. O entendimento consagrado na Orientação Jurisprudencial nº 71 da SBDI-II deste Tribunal Superior do Trabalho é no sentido de que "a estipulação do salário
profissional em múltiplos do salário mínimo não afronta o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, só incorrendo em vulneração do referido preceito
constitucional a fixação de correção automática do salário pelo reajuste do salário mínimo".

3. O Supremo Tribunal Federal, ao se manifestar a respeito da fixação do piso salarial dos técnicos em radiologia em múltiplos do salário mínimo, no julgamento da
Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 151 Distrito Federal, declarou que o artigo 16 da Lei nº 7.394/85 não foi recepcionado
pela Constituição da República de 1988, mantendo, entretanto, os critérios estabelecidos na aludida lei até que sobrevenha norma fixando nova base de cálculo do
piso salarial. Na ocasião, para desindexar o salário mínimo, determinou o congelamento da base de cálculo do piso salarial, a fim de que seja calculado de acordo
com o valor do salário mínimo vigente na data do trânsito em julgado da referida decisão, ocorrido em 13/5/2011.

4. Os fundamentos jurídicos que sustentaram a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 151 MC/DF devem ser aplicados no presente caso.
Assim, até que sobrevenha norma fixando nova base de cálculo e a fim de evitar vácuo legislativo, aplicam-se os critérios de cálculo do piso salarial estabelecidos
na Lei nº 4.950-A/66. Considera-se, portanto, o valor do salário mínimo vigente na data da admissão, atualizado até o trânsito em julgado da ADPF 151
MC/DF, ocorrido em 13/5/2011, e a partir de então observar-se-ão os reajustes conferidos à categoria profissional.

5. Considerando que, na hipótese, o Tribunal Regional já determinou a observância dos reajustes do salário mínimo até o seu congelamento em 13/5/2011,
não merece reforma a decisão proferida pela Corte regional. 6. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. (TST - AIRR - 1035-52.2013.5.20.0003 ,
Relator Ministro: Lelio Bentes Corrêa, Data de Julgamento: 25/10/2017, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 27/10/2017) (todas as ementas com grifos
adicionados)

Dessa forma, de acordo com todo o exposto, impõe-se que a carga horária semanal dos Técnicos em Radiologia
deve ser de 24 (vinte e quatro) horas e que o valor do piso salarial a ser considerado é o do salário mínimo
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nacional vigente à época do trânsito em julgado da ADPF nº 151-MC, no ano de 2011, que era de R$ 545,00,
ou seja, totalizando R$ 1.090,00 (mil e noventa reais), acrescido de adicional risco de vida e insalubridade, no
percentual de 40% da referida base de cálculo, com a incidência, sobre a base de cálculo do piso salarial e do
adicional, dos reajustes conferidos à categoria profissional ocorridos a partir de 13/5/2011 (considerada como
data de trânsito em julgado da ADPF 151 MC/DF).

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados à inicial, para determinar
que o Município de Touros/RN, em observância à Lei nº 7.394/85, ao Decreto nº 92.790/1986, e aos preceitos
do que restou decidido no julgamento da ADPF 151/DF-MC:

a) fixe, no prazo de 30 (trinta) dias (tempo suficiente, haja vista que os profissionais indicados não são
detentores de cargo efetivo e, por isso, não há necessidade de lei), o piso salarial dos técnicos em
radiologia vinculados ao Município de Touros/RN e/ou que sejam ligados direta e indiretamente à
Administração pública do Município, em, no mínimo, R$ 1.090,00 (mil e noventa reais), acrescido de
adicional de risco de vida e insalubridade, no percentual total de 40% da referida base de cálculo, com
a incidência, sobre a base de cálculo do piso salarial e do adicional, dos reajustes conferidos à
categoria profissional ocorridos a partir de 13/5/2011 (considerada como data de trânsito em julgado
da ADPF 151 MC/DF), 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;

b) estabeleça, aos profissionais mencionados no item anterior, a jornada de trabalho de, no máximo,
vinte e quatro horas semanais.

Sem custas e honorários sucumbenciais, a teor do que dispõe o art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

Sentença sujeita a reexame necessário, a teor do que dispõe o art. 19 da Lei nº 4.717/1965, aplicada
subsidiariamente ao presente caso, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp
1264666 / SC).

Publicação e registro decorrem da validação do presente ato no sistema processual eletrônico.

Intime-se.

Ciência ao MPF.

Cumpra-se.

Hallison Rego Bezerra

Juiz Federal

jmsf

 

[i] Disponível em: (http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?
numero=13954&classe=Rcl-AgR-ED&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M) acesso
no dia 07/06/2018.

  
 

Processo: 0800573-72.2016.4.05.8405
 Assinado eletronicamente por:

 HALLISON REGO BEZERRA - Magistrado
 Data e hora da assinatura: 25/06/2018 09:37:13

 Identificador: 4058405.3678138
 

18060712043959800000003688845

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=13954&classe=Rcl-AgR-ED&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M


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

https://pje.jfrn.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?idProcessoDocumento=e5ef389… 11/11

 
Para conferência da autenticidade do documento: 

 https://pje.jfrn.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

 

https://pje.jfrn.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

