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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5053761-42.2019.4.04.0000/RS

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CREMERS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BAGÉ/RS

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONSELHO REGIONAL
DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CREMERS contra decisão
que, nos autos de ação nº 50026226420194047109, indeferiu o pedido de suspensão do
concurso público para o cargo de médico na cidade de Bagé/RS.

Assevera a parte agravante, em síntese, que o Edital de Concurso Público nº
01/2019, publicado pelo Município de Bagé, - no qual são ofertados sete cargos de médico
especialista com previsão de remuneração de R$ 1.389,69 para 20 horas semanais de
trabalho, - prevê remuneração abaixo do piso mínimo para a categoria, irrisória e
desproporcional com os requisitos da investidura, bem como com a natureza, complexidade e,
sobretudo, grau de responsabilidade do cargo, afigurando-se manifestamente inconstitucional.

Afirma que é necessário respeitar o piso mínimo da categoria, a fim de evitar o
aviltamento da profissão de médico. Informa que a Federação Nacional dos Médicos
(FENAM) estabelece o piso de R$ 14.619,39, para a carga horária de 20 horas semanais, e
que a Lei 3.999/61 estabelece como remuneração mínima, para uma jornada semanal de 20
horas, valor equivalente a três salários mínimos (R$ 4.703,43 - quatro mil setecentos e três
reais e quarenta e três centavos, considerando-se o salário mínimo vigente no Estado do Rio
Grande do Sul aplicável para cargos de nível técnico).

Informa que só tomou conhecimento do certame recentemente, que as inscrições
ainda estão abertas, com data prevista para a realização das provas em 25 e 26 de janeiro de
2020, devendo o concurso, no que se refere ao cargo de médico, ser imediatamente suspenso
ou, alternativamente, retificado para adequação à lei e à Constituição.

Esclarece que não pretende impedir a realização do certame no que se refere
aos demais cargos, mas tão somente no que diz respeito ao cargo de médico clínico geral,
médico do trabalho, médico dermatologista, médico neuropediatra, médico neurologista,
médico patologista, médico traumatologista e médico psiquiatra.

Aduz que o periculum in mora consiste na lesão e limitação à ampla
concorrência, uma vez que a remuneração ofertada tem papel importantíssimo na
manifestação de interesse ou não dos candidatos pela função.

Requer:

B. a concessão da tutela de urgência antecipada INAUDITA ALTERA PARS, para determinar
que o Município Réu suspenda o Concurso Público NO QUE SE REFERE AO CARGO DE
MÉDICO imediatamente (tendo em vista que as inscrições estão abertas e a proximidade da
realização das provas – 25/01/2020), com vistas a promover a retificação do referido Edital, a
fim de que seja fixada para os cargos de médico nas diversas especialidades remuneração
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compatível aos requisitos da investidura, natureza, complexidade e grau de responsabilidade,
devendo ser aplicado o piso recomendado pela FENAM, isto é, R$ 14.619,39, sob pena de
multa diária a ser arbitrada pelo juízo, além de configuração de crime de desobediência;

II) caso o MM. Juízo não entenda pela fixação da remuneração prevista pela FENAM,
alternativamente, requer-se a concessão da tutela antecipada de INAUDITA ALTERA PARS
para determinar a suspensão do concurso público nº 01/2019 pelo Município Réu
imediatamente NO QUE SE REFERE AO CARGO DE MÉDICO, nos termos do pedido supra,
com vistas a promover a retificação do referido Edital, a fim de que seja fixada para os cargos
de médico nas diversas especialidades remuneração compatível aos requisitos da investidura,
natureza, complexidade e grau de responsabilidade, devendo ser aplicado o piso previsto na
Lei 3.999/61, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo, além de configuração de
crime de desobediência; 

Ou, ainda, caso assim V. Exa. não entenda pela suspensão do certame, requer-se,
alternativamente:

III) a condenação do Município a retificar, no prazo de 10 dias, o Edital nº. 01/2019, fixando o
piso salarial dos cargos de Médico conforme recomendação da FENAN ou em 03 salários
mínimos para uma jornada de 20 horas semanais, nos termos da Lei 3.999/61. 

Recebidos em plantão, o Desembargador plantonista deixou de apreciar o
pedido de tutela de urgência.

É o sucinto relatório.

A respeito da tutela de urgência, dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real
ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a
caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.

O Juízo da 1ª Vara Federal de Bagé, MM. LADEMIRO DORS FILHO, assim se
pronunciou (evento 3):

 

A parte autora formulou pedido de concessão de tutela de urgência que determine:

1) "que o Município Réu suspenda o Concurso Público em questão imediatamente (tendo em
vista que as inscrições estão abertas e a proximidade da realização das provas – 25/01/2020),
com vistas a promover a retificação do referido Edital, a fim de que seja fixada para os cargos
de médico nas diversas especialidades remuneração compatível aos requisitos da investidura,
natureza, complexidade e grau de responsabilidade, devendo ser aplicado o piso recomendado
pela FENAM, isto é, R$ 14.619,39, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo, além
de configuração de crime de desobediência";  OU
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2) "a suspensão do concurso público nº 01/2019 pelo Município Réu imediatamente, nos
termos do pedido supra, com vistas a promover a retificação do referido Edital, a fim de que
seja fixada para os cargos de médico nas diversas especialidades remuneração compatível aos
requisitos da investidura, natureza, complexidade e grau de responsabilidade, devendo ser
aplicado o piso previsto na Lei 3.999/61, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo,
além de configuração de crime de desobediência"; OU 

3) "a condenação do Município a retificar, no prazo de 10 dias, o Edital nº. 01/2019, fixando o
piso salarial dos cargos de Médico conforme recomendação da FENAM ou em 03 salários
mínimos para uma jornada de 20 horas semanais, nos termos da Lei 3.999/61."

Tenho que a medida, na forma como requerida, ou seja, a suspensão de todo o Concurso
Público regulado pelo Edital nº 01/2019, deve ser indeferida.

Com efeito, considerando que há outros 100 cargos listados no Edital nº 01/2019, além dos 7
cargos de Médicos (evento 1, EDITAL7), a suspensão de todo o certame é
medida desproporcional, pois frustraria a expectativa de centenas ou milhares de pessoas,
causando um tumulto desnecessário aos candidatos de todos os demais cargos e à própria
Administração.

Convém registrar que o Edital nº 01/2019 foi publicado em 22/11/2019 e, somente agora, um
dia antes do encerramento das inscrições, foi ajuizado o presente feito, o que impede que haja
tempo hábil para ouvir as razões do Município de Bagé acerca da remuneração ora
combatida.

A inscrição em concurso público é facultativa, de modo que quem não se sinta atraído pela
remuneração ofertada não é obrigado a inscrever-se.

Ademais, questões remuneratórias não impedem a realização do concurso, porquanto, se a
ação for vitoriosa, a remuneração será reajustada para o piso salarial estabelecido pela Lei nº
3.999/61, ou outro valor pertinente.

Outrossim, o pedido liminar para que o Município retifique o edital em 10 dias não surtirá
efeito prático, porquanto já terá encerrado o prazo para inscrições, e, quem deixar de se
inscrever, por conta da remuneração ofertada, não poderá fazê-lo. 

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. 

Intime-se o Autor.

Recolhidas as custas, cite-se o Município de Bagé, para apresentar contestação no prazo de
30 (trinta) dias.

Da contestação, dê-se vista ao Autor para réplica, no prazo de 30 (trinta) dias.

Nada mais sendo requerido, venham os autos conclusos para sentença, pois se trata de
matéria eminentemente de direito.

 

Analisando o conjunto probatório até então presente nos autos, tenho que devem
ser reformadas as conclusões do decisum hostilizado.

Primeiramente, cumpre esclarecer que a aplicação das Provas Teórico-
Objetivas, inicialmente prevista para os dias 25 e 26/01, encontra-se prevista para os dias
08 e 09/02 conforme divulgado no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Bagé e da
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Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências - Fundatec,
respectivamente, https://www.bage.rs.gov.br/index.php/2019/12/20/prefeitura-anuncia-
prorrogacao-de-datas-do-concurso-
publico e http://fundatec.org.br/portal/concursos/editais/edital_1_5e1f0a1f7fd76.pdf)

A agravante se insurge contra o Edital de Concurso Público nº
01/2019, publicado pelo Município de Bagé, relativamente à remuneração prevista para os
cargos de médico ofertados.

A Constituição Federal dispõe no art. 22, inciso XVI, que compete
privativamente à União legislar sobre as condições para o exercício de profissões.

A respeito da matéria, a Lei nº 3.999/61, de âmbito nacional, estabelece acerca
do salário-mínimo dos médicos e cirurgiões dentistas, em seus artigos 5º e 8º, alínea "a", in
verbis:

 

Art. 5º Fica fixado o salário-mínimo dos médicos em quantia igual a três vêzes e o dos
auxiliares a duas vêzes mais o salário-mínimo comum das regiões ou sub-regiões em que
exercerem a profissão.

 

Art. 8º A duração normal do trabalho, salvo acôrdo escrito que não fira de modo algum o
disposto no artigo 12, será:

a) para médicos, no mínimo de duas horas e no máximo de quatro horas diárias;

 

A lei não faz qualquer distinção entre os profissionais que laboram na iniciativa
privada ou aqueles que possuem vínculo com a administração pública.

Logo, verifica-se que o edital do concurso em questão, ao
estabelecer remuneração de R$ 1.389,69, para 20 horas semanais de trabalho, para os cargos
de médico, efetivamente não observa a remuneração mínima prevista na legislação.

Ora, nos termos em que a Constituição dispõe, a legislação federal deve
prevalecer sobre a legislação municipal, devendo ser observado o disposto na Lei nº
3.999/61 que regula o salário dos médicos, quando se trata do preenchimento de cargo de
profissional da respectiva área.

Entretanto, a Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal estabelece
que, 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.

A fim de dirimir a controvérsia, por ocasião do julgamento da ADPF nº 151, o
Plenário do STF manifestou-se nos seguintes termos:
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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.(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- PP-00065 RSJADV jun., 2011, p.
42-54) (grifei)

Desse modo, deve prevalecer o disposto na Lei nº 3.999/61 até a edição de lei
que fixe nova base de cálculo, com as demais observações registradas na decisão acima
colacionada.

O pedido de aplicação do piso salarial dos médicos recomendado
pela Federação Nacional dos Médicos (FENAM) para 20 horas semanais de trabalho, por
outro lado, deve ser indeferido. Tal piso salarial, que serve para orientar as negociações
coletivas da categoria, não obriga a Municipalidade à sua observância.

Na mesma linha de entendimento, de que para o provimento de cargos
públicos é obrigatória a observância do piso salarial da categoria profissional,
transcrevo precedentes desta Corte:

MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. SERVIDOR
MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO. LEI FEDERAL. ADPF 151. LC 103/00. IMPOSSIBILIDADE
DE FIXAÇÃO, POR LEI ESTADUAL, DE PISO SALARIAL EM RELAÇÃO À
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 1. Sujeita-se ao duplo grau de
jurisdição necessário a sentença proferida que concede a segurança requerida, ainda que
parcial, nos termos do art. 14, §1º da Lei 12.016/09. Não se aplica, pois, a disposição geral
contida no Código de Processo Civil eis que a Lei 12.016/09 prevalece diante de sua
especialidade. 2. Fazendo uso da competência prevista no art. 22, XVI, da Constituição
Federal, a União editou a Lei Federal n° 7.394/85, que regula a profissão de Técnico em
Radiologia, estabelecendo, em seu artigo 16, a remuneração mínima devida à classe.  3.
Segundo entendimento albergado por esta Corte, a remuneração mínima prevista pela
mencionada lei deve ser observada, ainda que se trate de cargo público. 4. A vinculação da
remuneração mínima do Técnico em Radiologia ao salário mínimo, prevista na Lei
nº 7.394/85, que regula o exercício da profissão, restou temperada pela decisão proferida na
ADPF nº 151/DF, considerando a flagrante ilegitimidade de tal critério, em confronto com a
impossibilidade de fixação da remuneração pelo Poder Judiciário. 5. A Lei Complementar
103/00, que, na forma do parágrafo único do art. 22 da Constituição Federal autorizou os
Estados e o Distrito Federal a instituir o piso salarial a que alude o art. 7º, V, da Lei Maior,
estabelece de forma expressa que tal autorização não poderá ser exercida "em relação à
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remuneração de servidores públicos municipais". 6. Dessa forma, adota-se como base de
cálculo para a fixação da remuneração devida ao técnico em radiologia ocupante do cargo
público municipal aqui discutido o valor do salário mínimo nacional vigente à época do
trânsito em julgado da ADPF 151, o qual foi fixado pela Lei 12.382/11 em R$ 545,00. (TRF4
5003757-70.2017.4.04.7016, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA,
juntado aos autos em 16/10/2018)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONCURSO PÚBLICO.
SERVIDOR MUNICIPAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. LEI 7.394/85. PISO SALARIAL.
REMUNERAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Fazendo
uso da competência prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal, a União editou a Lei
Federal n° 7.394/85, que regula a profissão de Técnico em Radiologia, estabelecendo, em
seu artigo 16, a remuneração mínima devida à classe. 2. Segundo entendimento albergado por
esta Corte, a remuneração mínima prevista pela mencionada lei deve ser observada, ainda que
se trate de cargo público. 3. De ser ressaltado ainda que o Supremo Tribunal Federal, ao
analisar o artigo 16 da Lei 7.394/85, que trata da remuneração mínima devida à
classe, declarou sua ilegitimidade por vincular o piso salarial da categoria ao salário mínimo,
tendo, contudo, fixado o entendimento de que a base de cálculo em questão deveria ser
congelada e permanecer sendo utilizada até a edição de nova lei estadual ou federal dispondo
acerca do tema, de modo a não criar um vácuo legislativo que eliminaria direitos dos
trabalhadores (ADPF 151 MC, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Relator(a) p/ Acórdão:
Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2011). (TRF4, AC 5000313-
34.2018.4.04.7003, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado
aos autos em 01/08/2018)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS
EM RADIOLOGIA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA.
REMUNERAÇÃO INFERIOR AO PISO SALARIAL DA CATEGORIA. IMPOSSIBILIDADE.
LEI Nº 7.394/85. ADPF Nº 151. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. - A controvérsia existente sobre
a ilegalidade do art. 16 da Lei nº 7.384/1985, que vincula a remuneração dos técnicos em
radiologia ao salário mínimo, foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento da ADPF 151, que decidiu pela manutenção dos critérios estabelecidos na referida
legislação até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo. - O fato de o trabalho de
técnico em radiologia ser prestado em virtude do exercício de cargo público não afasta a
remuneração prevista na lei. (TRF4 5001279-92.2017.4.04.7015, TERCEIRA TURMA, Relator
ROGERIO FAVRETO, juntado aos autos em 16/11/2017)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DOS PATAMARES REMUNERATÓRIOS E DA JORNADA DE TRABALHO
ESTABELECIDOS EM LEI FEDERAL (Nº 7.394/85). - A jurisprudência é firme no sentido de
que compete à União legislar privativamente sobre as condições para o exercício profissional
(artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal). - 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. - O fato de o trabalho de técnico em
radiologia ser prestado em virtude do exercício de cargo público não afasta a remuneração
prevista na Lei n.º 7.394. (TRF4 5006360-38.2015.4.04.7000, QUARTA TURMA, Relatora
VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 15/07/2017)

 

Com efeito, demonstrada, em sede de cognição sumária, a probabilidade do
direito invocado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo
em vista a proximidade da data das provas, tenho por deferir o pleito antecipatório.
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A questão de fundo, portanto, deverá ser exaustivamente examinada em sede de
cognição plena, na qual será possível o devido aprofundamento quanto aos elementos
probatórios da lide.

Do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para que seja
suspenso o andamento do concurso público pelo Município agravado, apenas no que se
refere ao cargo de médico nas diversas especialidades, até decisão final ou até que o
Município promova a retificação do edital fixando a remuneração de acordo com o piso
previsto na Lei 3.999/61.

Considerando a urgência da liminar ora deferida, comunique-se ao juízo de
origem para que proceda às determinações para o seu cumprimento, mediante a expedição de
mandado de intimação, de forma a evitar prejuízo à parte, dado o lapso existente para a
efetivação de intimações por meio do processo eletrônico.

Intimem-se, sendo a parte agravada para os fins do disposto no art. 1.019, II, do
Código de Processo Civil.
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