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Curitiba, 21 de Setembro de 2016. 

 

Assunto: Jornada de Trabalho e Remuneração dos Técnicos em Radiologia do Estado do Paraná 

 

Da Jornada de Trabalho dos Técnicos em Radiologia 

É a própria Constituição Federal que dispõe, de um lado, que os cargos e 

empregos públicos são acessíveis a todos os brasileiros (CF/88, art. 37, I), e de outro, que à União 

compete, privativamente, legislar sobre as condições para o exercício de profissões (CF/88, art. 22, XVI). 

 

A profissão dos Técnicos de Radiologia é tratada na Lei Federal n. 7.394/1985, 

que dispõe acerca das condições para exercício da profissão (art. 2º), cria os Conselhos Regionais da 

categoria (art. 12), e fixa a jornada de trabalho dos técnicos de radiologia, nos seguintes termos:  

 

Art. 14 - A jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por esta Lei 
será de 24 (vinte e quatro) horas semanais. 
 

Cumpre colocar que a fixação de tal jornada atende essencialmente a 

questões de saúde daqueles que, como os convocados, lidam diuturnamente com a exposição à 

radiação, posto que, por ser evidente que a exposição prolongada a Raios-X causa danos à saúde do 

ser humano, há limites internacionalmente aplicados para limitar esta exposição. Por exemplo, veja-se o 

que consta do item 69 do anexo “C” da Portaria n. 453 do Ministério da Saúde, que aprova o 

Regulamento Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 

médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional e dá 

outras providências: 

“(69) Limites de dose individual, limites de dose ou simplesmente limites - 
São valores estabelecidos para exposição ocupacional e exposição do público, 
de modo que uma exposição continuada pouco acima do limite de dose 
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resultaria em um risco adicional que poderia ser considerado inaceitável em 
circunstâncias normais. Os limites constituem parte integrante dos princípios 
básicos de proteção radiológica para práticas autorizadas.” 
 
Desta sorte, também o Decreto Federal n. 92.790/86 estabelece que o limite 

semanal da carga horária dos Técnicos em Radiologia é de 24 horas, em virtude dos riscos inerentes ao 

uso das radiações ionizantes. 

 

Esta limitação legal, portanto, tem fundamento, como expõe o Ministério da 

Saúde na citada Portaria n. 453, na “necessidade de se estabelecer uma política nacional de proteção 

radiológica na área de radiodiagnóstico”, e deve ser aplicada a todo e qualquer técnico em radiologia no 

país, independentemente de seu regime jurídico e/ou de seu empregador, eis que a proteção à saúde, 

sob o prisma constitucional, é direito social de qualquer ser brasileiro (Cf/88, art. 6º), decorrente, aliás, do 

princípio matriz da dignidade da pessoa humana, consagrado como princípio fundamental de nosso país 

(art. 1º, III). 

Da remuneração dos Técnicos em Radiologia  

Aproveitamos a oportunidade para esclarecer que, em relação à remuneração 

dos Técnicos em Radiologia, temos o seguinte: Até o dia 5 de maio de 2011, o piso salarial nacional dos 

profissionais das técnicas radiológicas caminhava junto com o salário mínimo. A cada reajuste anunciado 

pela Presidência da República, automaticamente, os rendimentos da categoria eram atualizados. Isso 

acontecia por força do Artigo 16 da Lei n.º 7.394/85, que diz:  

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, desde o dia 6 de maio de 2011, a lógica desse cálculo mudou por 
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conta da publicação do acórdão da decisão liminar proferida pelo STF no dia 2 de fevereiro de 2011, no 

julgamento da medida cautelar interposta pela Confederação Nacional de Saúde (CNS) na Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 151. Por maioria, a Corte decidiu que os salários 

profissionais não mais seriam reajustados de acordo com o salário mínimo. Vejamos: 

 
“Em conclusão, o Plenário, por maioria, deferiu pedido de medida 
cautelar formulado em argüição de descumprimento de preceito 
fundamental ajuizada pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e 
Estabelecimentos e Serviços – CNS contra o art. 16 da Lei 7.394/85, que 
estabelece que o salário mínimo dos profissionais (técnicos em 
radiologia) que executam as técnicas definidas em seu art. 1º será 
equivalente a 2 salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre 
esses vencimentos 40% de risco de vida e insalubridade — v. Informativo 
611. 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 art. 7º, 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 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”.ADPF 151 MC/DF, rel. orig. Min. Joaquim Barbosa, red. p/ o acórdão 
Min. Gilmar Mendes, 2.2.2011. (ADPF-151)  
 

Para evitar o estado de anomia (ausência de lei disciplinando a matéria) e 

garantir a consecução dos direitos da classe, os ministros do STF decidiram que o salário dos 

profissionais das técnicas radiológicas seria convertido em valor monetário na data da publicação do 

acórdão e, partir de então, sofreria reajuste anual de acordo com o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA/IBGE). 
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À época da publicação do acórdão da decisão liminar, o salário mínimo do 

Estado do Paraná era de R$ 817,78 (Oitocentos e dezessete reais e setenta e oito centavos). Portanto, 

pode-se concluir que o piso salarial dos profissionais das técnicas radiológicas foi fixado em R$ 1.635,56 

(2 salários mínimos + 40% sobre este valor, que corresponde à insalubridade). A partir de então, o 

reajuste salarial passou a ocorrer anualmente, sendo corrigido pelo IPCA do ano imediatamente anterior, 

na data de publicação da decisão liminar do STF. 

  

De acordo com o relator da ADPF 151, o ministro Joaquim Barbosa, este 

regramento valerá até o advento de nova lei federal que discipline o salário profissional mínimo da 

categoria, convenção ou acordo coletivo que o defina ou, ainda, de lei estadual amparada na Lei 

Complementar nº 103/2000, que autoriza os estados a instituírem o piso salarial a que se refere o inciso 

V do artigo 7º da Constituição Federal (“piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do 

trabalho”), quando não há lei federal específica a respeito. 

 

Essa base de cálculo se aplica aos casos em que não houver convenção ou 

acordo coletivo de trabalho. Nos estados em que os trabalhadores entrarem em acordo com a classe 

patronal para a definição dos salários, fica valendo o que for acertado entre a representação sindical e 

empregadores. Todavia, nas regiões em que os profissionais não contam com esse tipo de instrumento 

normativo, ficam valendo as regras automáticas de reajuste determinadas pelo STF.  

 

Como se pode observar abaixo, até 2011, o reajuste dos salários profissionais 

seguia o mesmo índice de reajuste do salário mínimo. Todavia, a partir de 2012, exatamente um ano 

após a decisão liminar do STF na ADPF 151, o reajuste passou a seguir o INPC que, sendo que, em 1º 

de maio de 2011, por meio da Lei n.º 16.807/11, o Estado do Paraná definiu o salário mínimo regional 

dos técnicos de nível médio em R$ 817,78, com a atualização do valor da seguinte forma:  
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DATA ÍNDICE REAJUSTE PISO SALARIAL ADICIONAL INSALUB. 

06/05/2011 ADPF 151 (06/05/2011) R$ 1.635,56 R$ 654,22 

06/05/2012 6,5% (IPCA de 2011) R$ 1.741,87 R$ 696,74 

06/05/2013 5,84% (IPCA de 2012) R$ 1.843,59 R$ 737,42 

06/05/2014 5,91% (IPCA de 2013) R$ 1.952,55 R$ 781,00 

06/05/2015 6,41% (IPCA de 2014) R$ 2.077,71 R$ 831,08 

06/05/2016 10,67% (IPCA 2015) R$ 2.299,40 R$ 919,76 

  PISO SALARIAL EM 

2016 

R$ 3.219,16 

O direito ao piso salarial e seus consecutivos reajustes é fundamental para a 

categoria dos profissionais das técnicas radiológicas. A saúde pública resiste até nas situações em que 

não há infraestrutura e aparelhamento básico, mas não resistirá à falta de reconhecimento dos 

profissionais que, efetivamente, colocam o sistema para funcionar. Reconhecer e praticar o piso salarial 

da classe constitui o principal fator de transformação da realidade. Desta forma, a determinação judicial 

da Corte Suprema brasileira será cumprida e o relacionamento producente entre poder público e 

servidores evitará o ajuizamento de ações que, pela clareza do assunto, são desnecessárias.  

Assim sendo, o piso salarial estabelecido para os Técnicos e Tecnólogos em 

Radiologia equivale à jornada de trabalho de no máximo 24 horas semanais, sendo que eventuais horas 

trabalhadas terão acréscimo de 50% da hora normal, sendo que, no domingo, terão acréscimo de 100% 

da hora normal. Já as horas de sobreaviso deverão ser remuneradas à razão de 1/3 (um terço) da hora 

normal, garantindo o pagamento das horas efetivamente trabalhadas, com acréscimo de 50% sobre o 

valor da hora normal. Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

ABEL DOS SANTOS 
Presidente do CRTR 10ª REGIÃO - PR 
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