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SENTENÇA (Tipo A) 

 
 

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado pelo CONSELHO 

REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 13ª REGIÃO contra ato atribuído a MARIO 

SERGIO LUBIANA, prefeito do Município de Nova Venécia e FUNDAÇÃO PROFESSOR 

CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - FUNCAB, visando à modificação das cláusulas do Edital 

001/2015, quanto à vaga destinada ao profissional técnico em radiologia, para adequar ao disposto na Lei 

nº 7394/85, quanto ao salário. 

Em síntese, aduz o impetrante que as autoridades coatoras publicaram Edital de concurso 

público para preenchimento de diversos cargos junto à Prefeitura Municipal, dentre eles o de técnico em 

radiologia. Todavia, referido edital prevê remuneração para os técnicos em radiologia em dissonância 

com o previsto na legislação específica (lei 7394/85), que prevê remuneração de 02 salários mínimos 

profissionais da região acrescidos de 40% para risco de vida e insalubridade.  

Com a inicial de fls. 01/17 vieram a procuração e documentos de fls. 18/101. 

Às fls. 113/114, foi proferida decisão que indeferiu o requerimento de medida liminar. 

Intimada a apresentar informações, a autoridade coatora FUNCAB, às fls. 132/137, 

sustentou a sua ilegitimidade passiva.  

O prefeito de Nova Venécia, Mário Sérgio Lubiana, às fls. 169/172, apresentou 

informações e, às 173/182, juntou documentos. Em sua manifestação, o prefeito sustentou que a decisão 

do STF na ADPF 151 congelou o piso salarial dos técnicos em radiologia em dois salários mínimos 

vigentes à época (2011) e, a partir de então, os reajustes salariais passaram a ter como parâmetro o IPCA 

do ano anterior. Alegou, ainda, a existência da Lei Municipal nº 3.330/2015, que disciplina o plano de 

cargos e salários dos servidores, dentre eles os profissionais técnicos em radiologia, em cujo anexo II 

encontra-se previsto o salário de R$ 1.250,73 para o referido profissional. Ademais, informou que os 

técnicos em radiologia percebem o adicional de 40% sobre o salário mínimo a título de adicional de 

insalubridade.  

JFES
Fls 204

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a nivaldo luiz dias.
Documento No: 16853045-50-0-204-5-347700 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www2.jfes.jus.br/jfes/d004 .



 

 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

Vara Federal de São Mateus-ES 

 

 

À fl. 186, o Ministério Público Federal, verificado o regular processamento do feito, 

deixou de se manifestar sobre o mérito da demanda. 

Eis o relatório do necessário. Passo a decidir. 

Preliminarmente, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela 

FUNCAB, haja vista que a referida instituição não possui responsabilidade na elaboração do edital do 

certame, tampouco em relação aos salários disponibilizados para os respectivos cargos.  

No caso dos autos, o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 13ª Região alega 

que as autoridades publicaram edital de concurso público para seleção de técnicos em radiologia sem a 

devida observância ao piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal. 

Sustenta o impetrante, que, conforme disposto na Lei nº 7.394/85, o técnico em 

radiologia possui piso salarial equivalente a 02 salários mínimos regionais mais 40% de risco de vida e 

insalubridade, sendo que, no edital, está prevista a remuneração de R$ 1.250,73 (mil duzentos e 

cinquenta reais e setenta e três centavos). 

A União, no exercício da competência atribuída pela Constituição Federal, em seu art. 

22, XVI, editou a Lei nº 7.394/85, que regulou o exercício da profissão de técnico em radiologia, 

prevendo, no artigo 16, piso salarial de dois salários mínimos: 

“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.” 

Entretanto, a questão a respeito do piso salarial dos Técnicos em Radiologia fora 

discutida no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 151/DF, cujo objeto 

refere-se à impossibilidade de vinculação do salário mínimo como base de cálculo da remuneração dos 

profissionais em questão, haja vista a proibição contida no inciso IV, do art. 7º da Constituição Federal. 

A ADPF foi proposta pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e 

Estabelecimentos e Serviços – CNS, alegando que constitui afronta à norma constitucional o dispositivo 

que regula o salário mínimo dos profissionais em questão, tendo em vista a Constituição vedar a 

vinculação do salário mínimo e proibir sua indexação para cálculo de benefícios. 

Em Sessão realizada em 02/02/2011, o Plenário do STF, por maioria, deferiu o pedido de 

medida cautelar formulado. Ao se reportar à orientação fixada no julgamento do RE 565714/SP (DJe de 

7.11.2008), reputou-se, em princípio, que o art. 16 da Lei n º 7.394/85 seria incompatível com o art. 7º, 
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IV, da CF, mas, a fim de evitar uma anomia, resolveu-se 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 n º 103/2000. Determinou-se, 

ainda, o congelamento da base de cálculo em questão, para que seja calculada de acordo com o 

valor de 2 salários mínimos vigente na data do trânsito em julgado desta decisão, de modo a 

desindexar o salário mínimo, valor este que deverá ser corrigido com base nos índices de reajustes 

de salários. 

Segue a ementa do referido julgamento 1: 

“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”. 

Em 18/05/2011, foi lavrada certidão de decurso do prazo, em 13/05/2011, sem que fosse 

interposto recurso de qualquer espécie ao acórdão publicado em 06/05/2011. 

                                                           

1
 Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/diarioJustica/verDiarioProcesso.asp?numDj=84&dataPublicacaoDj=06/05/2011&incidente=3712139& 

codCapitulo=5&numMateria=64&codMateria=1 
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Seguindo, pois, os parâmetros fixados na decisão ora proferida, conclui-se que o salário 

dos Técnicos em Radiologia deve ter, como base de cálculo, o salário mínimo vigente em 13/05/2011, 

valor este que deverá ser corrigido com base nos índices de reajustes de salários. E, nos termos da 

Lei nº 12.382/2011, publicada no DOU de 28/02/2011, o salário mínimo vigente em 13/05/2011 era de 

R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais). 

Ressalte-se que, consoante disposto no art. 37, da CF, a administração pública deve 

obedecer ao princípio da legalidade, de modo que o município não pode deliberar de forma diversa da 

estabelecida pela referida lei. 

Nesse sentido, a lei federal nº 7.394/85 criou norma relacionada à saúde do trabalhador, 

no exercício da competência atribuída constitucionalmente, no art. 22, XVI. Cumpre observar que a 

citada legislação não faz qualquer distinção entre os profissionais que laboram na iniciativa privada ou 

aqueles que possuem vínculo estatutário com a administração pública. Não se trata de reconhecer 

hierarquia da legislação federal em relação à municipal, mas sim a incompetência do Município para 

tratar da matéria, haja vista o disposto no texto constitucional. Assim, não merece prosperar a 

argumentação do prefeito do Município quanto à existência de legislação municipal específica em 

relação à matéria. 

Ante o exposto, extingo o processo sem resolução em relação à FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - FUNCAB, nos moldes do art. 485, VI, do 

CPC.  CONCEDO A SEGURANÇA, julgando procedente o pedido, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, para determinar ao impetrado que retifique o Edital nº 001/2015, quanto à 

remuneração dos profissionais Técnicos em Radiologia, adequando-a ao salário mínimo vigente em 

13/05/2011 (dois salários mínimos), corrigido com base nos índices de reajustes de salários, incidindo 

sobre esses vencimentos 40% de risco de vida e insalubridade, a teor do art. 16 da Lei nº 7.394/85, 

conforme restou decidido na ADPF nº 151/DF. 

Deixo de condenar o Município no pagamento das custas judiciais, em razão da isenção 

legal (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96), devendo, contudo, reembolsar ao impetrante as custas pelo mesmo 

adiantadas, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo legal. 

Sem honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da Lei 12.016, de 07 de agosto de 2009 e 

Súmulas 105 do STJ e 512 do STF. 

Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 

em observância ao disposto no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009. 
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Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, após a competente baixa na 

distribuição. 

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

 

São Mateus-ES, 11 de junho de 2018. 

 

Assinado eletronicamente nos termos da Lei 11.419/06 

NIVALDO LUIZ DIAS 
Juiz Federal Substituto 

 
 

JFES
Fls 208

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a nivaldo luiz dias.
Documento No: 16853045-50-0-204-5-347700 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www2.jfes.jus.br/jfes/d004 .


