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RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE 
COBRANÇA  C/C  DANOS  MORAIS.  TÉCNICO  EM 
RADIOLOGIA. IMPLANTAÇÃO DE PISO SALARIAL. LEI 
N. 7.394/1985 E DECRETO N. 92.790/1986. DOIS SALÁRIOS 
MÍNIMOS PROFISSIONAIS DA REGIÃO. EXTENSÃO AO 
SERVIDOR  PÚBLICO  AUTOR.  DESCABIMENTO. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  INDEXAÇÃO  DA  VANTAGEM 
PELO SALÁRIO MÍNIMO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 
VINCULANTE  N.  4,  DO  STF,  ASSIM  COMO,  DA 
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STF. ARTIGO 557, § 
1º-A,  DO  CPC,  E  SÚMULA  N.  253,  DO  COLENDO  STJ. 
PROVIMENTO DOS RECURSOS OFICIAL E APELATÓRIO.

- Nos termos do art. 16, da Lei n. 7.394/85, assim como, do art. 
31,  do  Decreto  n.  92.790/86,  “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”.

- Em conformidade com a Jurisprudência do Colendo STF, “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”1.

1 ADPF 151 MC, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Rel. p/ Acórdão GILMAR MENDES, Pleno, 02/02/2011.



-  Segundo  a  Súmula  Vinculante  n.  4,  da  Suprema  Corte, 
“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”.

- Prescreve o artigo 557, § 1º-A, do CPC, que, “se a decisão 
recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com 
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou 
de  Tribunal  Superior,  o  relator  poderá  dar  provimento  ao 
recurso”.  Por  sua  vez,  nos  termos  da  Súmula  n.  253,  do 
Colendo  STJ,  “o  art.  557  do  CPC,  que  autoriza  o  relator  a 
decidir o recurso, alcança o reexame necessário”.

RELATÓRIO

Trata-se  de  recursos  oficial  e  apelatório  manejado  pelo 
Município de João Pessoa contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da 
Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos da ação ordinária de cobrança c/c 
danos morais, movida por José Barbosa dos Santos Filho, ora apelado, em face do 
Poder Público Municipal insurgente.

Na  sentença,  o  douto  magistrado  a  quo  julgou  parcialmente 
procedente  a  pretensão  vestibular,  para  o  fim  de  determinar  a  implantação,  no 
contracheque do servidor demandante, do piso salarial prescrito no artigo 16, da Lei 
n.  7.394/85,  além  das  diferenças  resultantes  dos  pagamentos  realizados  a  menor, 
inclusive  com  os  reflexos  nos  pagamentos  de  férias  e  13º  salários,  durante  o 
quinquênio anterior à propositura da demanda, além de condenar a Fazenda Pública 
ao  pagamento  de  honorários  sucumbenciais  no  patamar  de  R$  3.000,00  (três  mil 
reais), consoante artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil.

Inconformado,  o Município litigante ofertou tempestivamente 
suas razões recursais, pugnando pela reforma da decisão de 1º grau, argumentando, 
em suma:  a  inaplicabilidade da  lei  n.  7.394/85,  haja  vista  a  existência  de  regime 
jurídico próprio do servidor público municipal, assim como, a impossibilidade de 
indexação pelo salário mínimo; a necessária vinculação da remuneração do servidor 
ao previsto no instrumento editalício do certame.

Devidamente  intimado,  o  autor  apelado  apresentou  suas 
contrarrazões, opinando pelo desprovimento do recurso interposto, o que fizera ao 
rebater todas as arguições recursais suscitadas pelo polo ex adverso.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 82 do Código de Processo Civil.



É o relatório. Decido.

De  início,  entendo  que,  em  se  tratando  de  litígio  em  que  a 
Fazenda Pública foi vencida, necessário o cumprimento do rito previsto no artigo 
475, inciso I, e seu § 1º, do Código de Processo Civil.

Anote-se, assim, que é inaplicável o disposto no § 2º do artigo 
citado,  pois,  conforme jurisprudência  emanada  da  Corte  Superior,  “as  sentenças 
ilíquidas desfavoráveis à União, ao Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e 
às respectivas autarquias e fundações de direito público estão sujeitas ao reexame 
necessário. A exceção contida no art. 475, § 2º, do CPC não se aplica às hipóteses de 
pedido  genérico  e  ilíquido,  pois  esse  dispositivo  pressupõe  uma  sentença 
condenatória 'de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos'”2.

De ofício, examino o litígio, também, à luz da remessa oficial.

A esse  respeito,  compulsando-se  os  autos  e  analisando-se  a 
casuística  em  disceptação,  cumpre  adiantar  que  os  presentes  recursos  merecem 
provimento,  para  o  fim  de  adequar  o  provimento  jurisdicional  à  Jurisprudência 
consolidada do Supremo Tribunal Federal e desta Egrégia Corte de Justiça.

À luz de tal raciocínio, fundamental destacar que a controvérsia 
em  desate  transita  em  redor  do  suposto  direito  do  autor,  técnico  em  radiologia 
exercente de cargo efetivo junto à Secretaria de Saúde do Município recorrente,  à 
percepção de  seus  rendimentos  em conformidade com o piso  salarial  prescrito  à 
categoria, por meio da Lei  n. 7.394/85, e do Decreto n. 92.790/86, in verbis:

Lei n. 7.394/85, Artigo 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.

Decreto  n.  92.790/86,  Artigo  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.

Com fulcro no enunciado normativo consagrado nos artigos em 
epígrafe, depreende-se, inequivocamente, a incompatibilidade do pleito formulado, 
assim como, da sentença vergastada com a mais abalizada Jurisprudência,  a qual 
proíbe a indexação de vantagens de servidores públicos com base no salário mínimo.

2 STJ - EREsp 699.545/RS - Rel. Min. Nancy Andrighi – Corte Especial – j. 15/12/2010, - DJe 10/02/2011.



Reforçando, portanto, a imperatividade dessa referida vedação 
à indexação de rubricas pelo salário mínimo, ao arrepio do que pretendeu o apelado, 
emerge  a  edição,  pela  Suprema  Corte,  da  Súmula  Vinculante  de  n.  4,  a  qual  é 
categórica ao afirmar o seguinte:

“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”.

Por sua vez, corroborando a extensão de referido entendimento 
à  casuística  em deslinde,  denota-se,  ademais,  a  expressa  aplicação de  tal  súmula 
vinculante, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, ao decidir pela falta de recepção 
do artigo 16, da Lei n. 7.394/85, em epígrafe, pelo Texto Constitucional vigente, nos 
termos da ADPF n. 151 MC/DF, assim ementada:

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,  Rel.   Min. 
JOAQUIM  BARBOSA,  Rel.  p/  Acórdão:   Min.  GILMAR 
MENDES, Tribunal Pleno, 02/02/2011, PUBLIC 06-05-2011).

Ademais, prescreve o art. 557, § 1º-A, do CPC que, se a decisão 
recorrida  estiver  em  manifesto  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência 
dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá 
dar provimento ao recurso, dispensando que o mesmo seja julgado no colegiado. 
Relevante destacar, ademais, que o próprio dispositivo retromencionado alcança o 
reexame necessário, conforme súmula nº 253, STJ, infra:

STJ, Súmula 253. O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a 
decidir o recurso, alcança o reexame necessário.

Em razão das considerações tecidas acima, com fulcro no artigo 
557, § 1º-A, do CPC, na Súmula 253, do STJ, assim como, na Súmula Vinculante n. 4, 
do STF, e na Jurisprudência consolidada desta Corte Suprema, dou provimento aos 
recursos  oficial  e  apelatório,  para  o  fim  de,  reconhecendo  a  impossibilidade  de 
indexação da remuneração do servidor recorrido pelo salário mínimo, reformar o 
provimento jurisdicional a quo e julgar improcedente a pretensão vestibular.

Por fim, haja vista a inversão dos ônus sucumbenciais, condeno 
o autor  recorrido em custas  processuais  e  honorários advocatícios,  estes  os  quais 
arbitro no patamar de R$ 1.000,00 (mil  reais),  consoante artigo  20,  §  4º,  do  CPC, 
observada, contudo, a suspensão inscrita no artigo 12, da Lei n. 1.060/1950.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


