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SENTENÇA  
 
 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL/OUTROS 
impetrado pelo CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 13ª 
REGIÃO contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO/ES, objetivando, inclusive em sede de tutela 
antecipada/evidência, a concessão de ordem que determine à Autoridade Impetrada 
que adeque o Edital nº 0113/2016, deflagrado pela Secretaria Estadual de Saúde – 
SESA, com vencimentos dos cargos de Técnico em Radiologia, nos termos do artigo 
16 da Lei nº 7.394/85. 

 
Para tanto, sustenta, em suma, que tomou conhecimento do Edital 

nº 0113/2016, para cadastro reserva, publicado nos sites www.selecao.es.gov.br e 
www.saude.es.gov.br, com a finalidade de preencher vagas em diversos cargos, 
dentre eles, vagas para função de Técnico em Radiologia, com remuneração no 
valor de 1.304,16 (um mil e trezentos e quatro reais e dezesseis centavos), que 
evidencia descompasso com o artigo 16 da Lei 7394/85. Isso porque, a Lei Federal 
nº 7394/85, que regulamenta a profissão de Técnico em Radiologia, determina, em 
seu art. 16, que o salário mínimo dos profissionais que executam as técnicas 
radiológicas será equivalente a 02 (dois) salários mínimos incidindo sobre esse 
vencimento 40 (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade. 

 
Decisão de fls. 47/48: 1) rejeitando o pedido de tutela de evidência; 

2) determinando a intimação da parte-Impetrante, inclusive para que, no prazo de 15 
(quinze) dias, contados do 1º dia útil subsequente ao término da greve dos 
bancários, comprove nos autos, independentemente de nova intimação, o adequado 
recolhimento das custas judiciais iniciais, no importe de R$ 5,32, observados os 
códigos obtidos por meio do site www.jfes.jus.br1, sob pena de cancelamento da 
distribuição (art. 290, NCPC). 

 
O Conselho Regional de Radiologia comprova o recolhimento das 

custas judiciais (fls. 50/51). 
 
O MPF opina pela denegação da segurança (fls. 57/60). 
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O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO manifesta interesse em integrar 

o feito (fls. 63/64). 
 
A Autoridade Impetrada presta informações, às fls. 65/90, onde 

pugna pela denegação da segurança, ao argumento de que:  
 
1) o regime jurídico único dos servidores públicos civis da 

administração direta e fundações públicas do Estado do Espírito Santo foi instituído 
pela Lei Complementar nº 46/1994, em relação às contratações temporárias - no 
caso do Edital nº 113/2016 -, nos termos do seu art. 289;  

 
2) em relação à remuneração dos servidores contratados 

temporariamente pela SESA, o art. 8º da Lei Complementar Estadual nº 809/2015 
prevê que “a remuneração do servidor contratado nos termos desta Lei 
Complementar será fixada com base na jornada de trabalho e na tabela de 
remuneração praticada pela administração direta e indireta do Poder Executivo, 
correspondente ao nível para o qual esteja sendo contratado, conforme previsão no 
edital próprio”;  

 
3) assim, a legislação que autorizou a contratação temporária em 

questão prevê que os vencimentos pagos pelos servidores contratados sob o regime 
de designação temporária seria os mesmos daqueles pagos ao pessoal do quadro 
de servidores efetivos do órgão, razão pela qual todos os servidores da SESA 
recebem suas remunerações sobre a tabela salarial concedida pelo Governo do 
Estado, não havendo remuneração sobre o piso da categoria;  

 
4) ou seja, todos os Técnicos em Radiologia da SESA recebem o 

salário estabelecido pelo Governo. Além disso, cumprem jornada semanal de 24 
horas, recebendo insalubridade em grau médio (40%), tudo de acordo com a Lei 
Complementar Estadual nº 74/2013 e com o Decreto nº 3.488-R/2014; e 

 
5) a Lei Federal nº 7.394/85, que ora se requer a aplicação, rege os 

empregados regidos pela CLT, e não derroga os regimes jurídicos estatutários dos 
diversos entes da federação. 

 
O Conselho Regional de Técnico em Radiologia comprova o 

recolhimento das custas judiciais (fls. 91/92). 
 
Vieram os autos conclusos. 
 
É o relatório. DECIDO. 
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Não havendo questões processuais e/ou prejudiciais a serem 
dirimidas por este Juízo, passo à análise do mérito. Vejamos: 

 
Cinge-se a pretensão autoral à adequação do Edital nº 0113/2016, 

deflagrado pela Secretaria Estadual de Saúde – SESA, com vencimentos dos cargos 
de Técnico em Radiologia, aos termos do artigo 16 da Lei nº 7.394/85, que 
regulamenta a profissão em tela. 

 
A Autoridade Impetrada afirma que a disposição normativa citada 

(Lei nº 7.394/85) não se aplica aos servidores concursados, porquanto sujeitos, 
unicamente, a um regime jurídico especial, na condição de estatutários. 

 
Extrai-se, portanto, que o cerne da questão posta sob o meu crivo – 

já analisada nos autos do MS nº 0001102-38.2016.4.02.5001, impetrado pelo 
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 13ª REGIÃO contra 
ato do PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO - diz respeito à legalidade ou 
não do ato perpetrado pela Administração Estadual ao elaborar o regramento 
contido no edital regulador do certame de acordo com o Regime Jurídico dos 
servidores estatutários estaduais e em dissonância com a lei federal que regula a 
profissão de Técnicos em Radiologia. 

 
Pois bem. De início, convém registrar que o Anexo I, do edital sob 

enfoque, prevê que a remuneração para o cargo de Técnico em Radiologia será de 
R$ 1.304,16 para carga horária de 24 horas semanais (fl. 27). 

 
A Lei nº 7.394/85, por seu turno, preceitua 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” (art. 
16). 

 
Nesse contexto, deve-se levar em conta que a questão a respeito do 

salário 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 fora proposta pela Confederação Nacional de Saúde, 

Hospitais e Estabelecimentos e Serviços – CNS, sob a alegação de que constitui 
afronta à norma constitucional o dispositivo que regula o salário mínimo dos 
profissionais em questão (art. 16 da Lei nº 7.394/85), tendo em vista que a 
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Constituição Federal, em seu art. 7º, IV, veda 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 7.394/85 seria incompatível com o art. 7º, IV, da CF, 
mas 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 nº 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 julgamento1: 
 
“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. 

 

                                                 
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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Da mesma forma, no que tange ao adicional de insalubridade de 
40%, constante da parte final do art. 16 da Lei 7.394/85, citou-se a Súmula 
Vinculante 4, editada diante da consolidada jurisprudência da Corte segundo a qual 
o salário mínimo não pode ser utilizado como indexador de base de cálculo de 
vantagem de servidor público ou de empregado. Por fim, entendeu-se aplicável, à 
espécie, a solução dada no aludido julgamento do RE 565714/SP (DJe de 
7.11.2008), no qual se julgara não recepcionado dispositivo legal por violação ao 7º, 
IV, da CF/88, mas se reconhecera não ser da competência do Poder Judiciário o 
estabelecimento de nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador 
positivo.  

 
Em 18/05/2011, foi lavrada certidão de decurso do prazo, em 

13/05/2011, sem que fosse interposto recurso em qualquer espécie ao acórdão 
publicado em 06/05/2011. 

 
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 MP nº 516/2010, 
publicada no DOU de 31/12/2010, o salário mínimo vigente em 13/05/2011 era de 
R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais). 

 
Dito isso, infere-se que a constituição dos requisitos inerentes ao 

cargo a ser ocupado na Secretaria Estadual de Saúde - SESA não se encontra 
abarcada pelos critérios de conveniência e oportunidade, considerando a 
discricionariedade da qual a Administração está investida, sobretudo porque 
contrária à lei. 

 
Nesse ponto, vale repetir que a Administração Pública deve estrita 

observância ao princípio da legalidade, a teor do que dispõe o art. 37 da 
Constituição Federal. Logo, havendo lei federal que regula a matéria atinente à 
profissão dos Técnicos em Radiologia, esta se sobrepõe à legislação estadual, o 
que torna obrigatório o cumprimento de suas disposições, acarretando, assim, a 
inadequação e a ilegalidade do Edital nº 0113/2016, exarado pela Secretaria 
Estadual de Saúde - SESA, quanto ao salário previsto para o cargo em comento. 

 
Desse modo, presente se mostra o direito líquido e certo versado na 

petição inicial. 
 
 
Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para 

determinar que a Autoridade Impetrada promova a adequação do Anexo I do Edital 
nº 0113/2016, oriundo da  Secretaria Estadual de Saúde – SESA, no que diz 
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respeito ao salário do cargo de Técnico em Radiologia, aos termos da Lei nº 
7.394/85, a fim de que este seja correspondente a dois salários mínimos vigentes 
em 13/05/2011, corrigido com base nos índices de reajustes de salários, com 
incidência de 40% de risco de vida e insalubridade, a teor do art. 16 da referida lei, 
conforme restou decidido na ADPF nº 151/DF. 

 
Sem condenação em honorários advocatícios, com fulcro nas 

Súmulas nos 512 do STF e 105 do STJ.  
 
Isenção de custas judiciais, nos moldes do art. 4º, I, da Lei nº 

9.892/96. 
 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
 
Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao Tribunal Regional 

Federal da 2a Região, por força do disposto no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2006. 
 
Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. 

 
 

Vitória/ES, 03 de maio de 2017. 
 
 

MARIA CLÁUDIA DE GARCIA PAULA ALLEMAND 
Juíza Federal Titular da 5ª Vara Cível 

Assinado Eletronicamente 
Art. 1º, § 2º, III, “a”, da Lei nº11.419/06 

Art. 1º do Prov. nº 58/09 da Corregedoria-Regional da JF da 2ª Região 

 
JESSMS 
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