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AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5032410-82.2021.4.04.7100/RS

AUTOR: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL - CAU/RS

RÉU: MUNICÍPIO DE TRIUNFO/RS

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de ação em que o conselho autor, Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Rio Grande do Sul – CAU/RS, denuncia alegada ilegalidade em concurso promovido pelo
réu, no que tange ao “VENCIMENTO” para os futuros ocupantes do cargo de “ARQUITETO”,
que foi estipulado em R$ 3.406,48 (três mil, quatrocentos e seis reais e quarenta e oito centavos)
para a carga de 33 (trinta e três) horas semanais, em violação à Lei nº 4.950-A/1966. Argumenta
que 

"em respeito aos parâmetros definidos na Lei Federal, o vencimento básico deve corresponder ao
valor 06 (seis)   salários-mínimos – R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) –,  o  que representa o
montante total de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) para a carga horária de 30 (trinta)
horas semanais, que corresponde a 6 (seis) horas diárias.

Pede :

medida liminar por este Juízo Federal, no sentido de que a PREFEITURA MUNICIPAL DE
TRIUNFO  retifique  o  valor  definido  no  Edital  do  Processo  Seletivo  Simplificado  nº
037/2021 como vencimento base para o cargo de “ARQUITETO”, com carga horária de
33 (trinta e três) horas semanais, para que conste, no mínimo, o saláriomínimo profissional
da categoria, em respeito às disposições constitucionais pertinentes, bem como ao disposto
na Lei nº 4.950-A/1966; b) Na hipótese de não deferimento da postulação anterior, seja
deferida, nos termos do art. 12, da Lei nº 7.347/1985, e dos artigos 300 e 301, do Código
de  Processo  Civil,  medida  liminar  por  este  Juízo  Federal,  no  sentido  de  que  a
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  TRIUNFO  suspenda  o  Edital  do  Processo  Seletivo
Simplificado nº 037/2021, até posterior decisão quanto ao mérito da presente ação ou até
que essa promova a retificação do Edital, fixando remuneração de acordo com, no mínimo,
o piso previsto na Lei nº 4.950-A/1966;

DECIDO.

A  despeito  de  haver  decidido  diversamente  em  outro  feito
( 5001886-10.2018.4.04.7100), e após provocação do juízo para que discorresse a respeito (ev
3), convenço-me do acerto do argumentado na inicial e emenda (ev 6), porque ali se retratou o
entendimento atual do STF sobre o tema em discussão. 

Com efeito, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
não há  vedação  para  a  fixação de  piso salarial  em múltiplos do salário  mínimo,  desde  que
inexistam reajustes automáticos. Confiro: 

  “AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.
INTERPOSIÇÃO EM 16.2.2017. LEI 4.950-A/66. PISO SALARIAL FIXADO EM MÚLTIPLOS
DO  SALÁRIO  MÍNIMO.  SÚMULA  VINCULANTE  4.  ADPF  53  MC.  INEXISTÊNCIA  DE
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OFENSA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1.
Não há vedação para a fixação de  piso salarial  em múltiplos  do salário mínimo,  desde que
inexistam reajustes automáticos. 2. O acórdão recorrido, ao aplicar a OJ 71, da SBDI-2 do TST,
não afrontou a Súmula Vinculante 4, nem a ADPF 53 MC. 3. A inovação em agravo regimental é
incabível. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do
art.  85,  § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e  3º  do referido dispositivo.” (ARE
922319 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/04/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 28-04-2017 PUBLIC 02-05- 2017)  

Do inteiro teor:

“(...) Com efeito, o Tribunal de origem entendeu que a Orientação Jurisprudencial 71 da SbDI-2
do TST, que autoriza a aplicação da Lei 4.950-A/66, que fixa o salário mínimo profissional de
engenheiros e  outras  categorias afins  em múltiplos do  salário mínimo,  não ofende  a Súmula
Vinculante

 4. Eis o teor da referida súmula: 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 proibição de indexação ao salário mínimo abrange os casos em que o aumento do valor do
salário mínimo sempre implicar em reajuste automático da base de cálculo em questão. Portanto,
não há vedação para  a  fixação de  piso salarial  em múltiplos  do  salário  mínimo,  desde que
inexistam reajustes automáticos. Dessa forma, verifica-se que o acórdão recorrido, ao aplicar a
OJ 71, da SBDI-2 do TST, não afrontou a Súmula Vinculante 4, nem a ADPF 53 MC.

 Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LEI 4.950-A/66.  SALÁRIO FIXADO
EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE 4. ADPF 53 MC. 1. Não há
vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam
reajustes automáticos. 2. O ato reclamado, ao aplicar a OJ 71, da SBDI-2 do TST, não afrontou a
Súmula Vinculante 4, nem a ADPF 53 MC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RcL
9.951-AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 28.9.2015)

 Agravo  regimental  em  reclamação.  2.  Piso  salarial  de  categoria  profissional.  Fixação  em
múltiplos de salários mínimos. Alegação de descumprimento da ADPF 53 e Súmula Vinculante 4.
Inexistência. Ausência de correspondência entre ato reclamado e entendimento desta Corte. 3.
Agravo  regimental  a  que  se  nega    provimento.  (Rcl  19275-AgR,  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes,
Segunda Turma, DJe 2.3.2016) 

Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PISO SALARIAL.
LEI  4950-A/1966.  ENGENHEIROS.  BASE  DE  CÁLCULO  EM  MÚLTIPLOS  DE  SALÁRIO-
MÍNIMO. REAJUSTES POR OUTROS ÍNDICES. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 4.
NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 9674-
AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1910.2015) 

AGRAVO REGIMENTAL  NA  RECLAMAÇÃO.  LEI  Nº  4.950-  A/1966.  OFENSA À  SÚMULA
VINCULANTE Nº 4 E À ADPF 53. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. A decisão que aplica o piso salarial estabelecido no art. 5º da Lei 4.950/1966,
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mas  ressalva  a  vedação  de  vinculação  aos  futuros  aumentos  do  salário  mínimo,  está  em
consonância com o enunciado da Súmula Vinculante 4 e com a decisão proferida na ADPF 53
MC.  Precedente  do  Tribunal  Pleno:  Rcl  14.075 AgR/SC,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello  (DJe  de
16/9/2014).  2.  agravo regimental  desprovido.  (Rcl  19.130 AgR, Rel.  Min.  Luiz  Fux, Primeira
Turma, DJe de 20.03.2015) 

Por fim, confira-se a lei citada nos precedentes (Lei nº 4.950-A/1966) 

“Art. 3º Para os efeitos desta Lei  as atividades ou tarefas desempenhadas pelos profissionais
enumerados no art. 1º são classificadas em: a) atividades ou tarefas com exigência de 6 (seis)
horas diárias de serviço; b) atividades ou tarefas com exigência de mais de 6 (seis) horas diárias
de serviço. 

Parágrafo único. A jornada de trabalho é a fixada no contrato de trabalho ou determinação legal
vigente.

 Art.  4º Para os efeitos desta Lei os profissionais citados no art.  1º são classificados em: a)
diplomados pelos cursos regulares superiores mantidos pelas Escolas de Engenharia, de Química,
de Arquitetura, de Agronomia e de Veterinária com curso universitário de 4 (quatro) anos ou
mais; b) diplomados pelos cursos regulares superiores mantidos pelas Escolas de Engenharia, de
Química, de Arquitetura, de Agronomia e de Veterinária com curso universitário de menos de 4
(quatro) anos. 

Art. 5º Para a execução das atividades e tarefas classificadas na alínea a do art. 3º, fica fixado o
salário-base mínimo de 6 (seis) vêzes o maior salário-mínimo comum vigente no País, para os
profissionais relacionados na alínea a do art. 4º, e de 5 (cinco) vezes o maior saláriomínimo
comum vigente no País, para os profissionais da alínea b do art. 4º.

 Art. 6º Para a execução de atividades e tarefas classificadas na alínea b do art. 3º, a fixação do
salário-base mínimo será feito tomando-se por base o custo da hora fixado no art. 5º desta Lei,
acrescidas de 25% as horas excedentes das 6 (seis) diárias de serviços.”

Um obiter dictum.  Da jurisprudência citada,  um acórdão foi relatado pelo Min.
Teori. Nele constava do recurso do estado de SP o seguinte:

Sustenta o agravante, em síntese, que “não se compreende, data maxima venia, a diferença entre
adotar  o  salário  mínimo como ‘indexador  do  piso  salarial  da  categoria’  e  adotar  o  salário
mínimo como ‘base de cálculo’ desse piso”, pois “trata-se,  em ambos os casos, de atrelar a
remuneração do empregado às variações do salário mínimo” (fl. 86)

Confesso certa perplexidade com a jurisprudência que se vem de  aplicar. De fato
ao que parece para cada nova contratação de arquiteto dever-se-á respeitar o piso de seis salários
mínimos, o que é o caso do concurso promovido pelo réu. Porém contratações antigas, feitas há
anos ou décadas, somente lá em sua origem, quando do ato da contratação mesmo, é que devem
ter utilizado o parâmetro dos 6 salários mínimos. A partir da contratação, na linha defendida
pelo STF, a indexação já não se faz pelo salário mínimo. 

O  que  resulta  disso?  Que  a  lei  Lei  nº  4.950-A/66  gera  necessariamente  um
favorecimento ao recém contratado, em detrimento de arquitetos com relação de emprego ou
estatutária  de  longa  data,  pelo  conhecido  fenômeno  de  corrosão  salarial  pela  inflação  não
resposta integralmente, em cotejo com um processo benfazejo de valorização do salário mínimo.
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Sob  o  prisma  consequencialista,  não  descarto  que  isso  gere  desligamentos  de  arquitetos
experientes para reingressarem em novos cargos ou empregos, a fim de que se beneficiem do
teto parametrizado pelo salário mínimo. 

Mas essa é a jurisprudência da corte constitucional e aqui só cabe aplicá-la.

Como a homologação da classificação final está prevista para o dia 27 de maio de
2021,  nos  termos  da  inicial,  necessária  a  apreciação  da  liminar  desde  já,  sem  prejuízo  de
reanálise após estabelecido o contraditório, caso o réu traga argumentos bastantes à retratação do
juízo.

Diante do exposto defiro  a  liminar  para ordenar  medida liminar  para proibir  o
município réu de promover concurso para cargo de arquiteto, bem como suspender o certame
em curso para esse cargo, caso em descompasso com o  piso salarial da Lei nº 4.950-A/1966 (06
(seis)   salários-mínimos – R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), montante total de R$ 6.600,00
(seis mil e seiscentos reais) para a carga horária de 30 (trinta) horas semanais).

Intime-se-o o réu com urgência para cumprimento. 

Cite-se-o na mesma oportunidade. 

Intime-se o MPF para intervir. 

Documento eletrônico assinado por GABRIEL MENNA BARRETO VON GEHLEN, Juiz Federal Substituto, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos
/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 710013187735v9 e do código CRC 5384ce9f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GABRIEL MENNA BARRETO VON GEHLEN
Data e Hora: 1/6/2021, às 16:12:30
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