
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA  REGIONAL DA REPÚBLICA  DA 4ª REGIÃO

Agravo de Instrumento nº 5029469-22.2021.4.04.0000

Relator: Desembargador Federal Luís Alberto D Azevedo Aurvalle – 4ª Turma

Agravante: Município de Triunfo/RS

Agravado: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul - CAU/RS

PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ementa:  Direito  Administrativo.  Agravo  de  instrumento
em Ação Civil Pública. CAU/RS. Exigência de fixação do
piso salarial de arquiteto, conforme Lei 4.950-A/1966, em
concurso municipal.  Precedentes do TRF4.  Parecer pelo
desprovimento do agravo de instrumento.

Trata-se de agravo de instrumento (Evento 1 – INIC1) interposto pelo

Município  de  Triunfo/RS em face  de  decisão  que,  nos  autos  da  ação  civil  pública

proposta pelo CAU/RS, deferiu 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)   (processo originário, Evento 8 - DESPADEC1).

Em  seu  agravo  (Evento  1  –  INIC1),  o  Município  de  Triunfo/RS

sustenta, em síntese, que:  (i)  a aplicação do piso referido no art. 2º da Lei  Federal nº

4.950-A/1966 se refere somente aos profissionais da iniciativa privada; (ii) deverá ser

considerada a autonomia municipal e a impossibilidade de majoração de despesas de

pessoal pela via judicial; (iii) a Constituição Federal (CF), no art. 30, I, c/c art. 61, § 1º,

II, “a” e “c”, assegura a competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse

local,  entre os quais se encontra a elaboração do seu regime jurídico,  a fixação dos

vencimentos, a carga horária e os demais componentes do sistema remuneratório dos

servidores públicos municipais;  (iv) que  a insurgência quanto aos requisitos do Edital

deveria  ter  sido  formulada  através  de  impugnação,  na  forma  estabelecida  pela

legislação, não podendo a agravada anular as regras estabelecidas; e (v) o despacho ora

atacado irá trazer prejuízos de vários aspectos.
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O  pedido  de  efeito  suspensivo  foi  deferido  (Evento  2 –

DESPADEC1).

Sem contrarrazões, vieram os autos a esta Procuradoria Regional da

República da 4ª Região para parecer.

É o breve relatório.

A pretensão do ora agravante não merece prosperar.

A  presente  ação  civil  pública  foi  proposta  pelo  Conselho  de

Arquitetura  e  Urbanismo do Rio  Grande do Sul  –  CAU/RS contra  o Município  de

Triunfo,  visando  alterar  processo  seletivo  simplificado  no  que  diz  respeito  ao

provimento de dois cargos de arquiteto. Alega o referido conselho que a remuneração

estipulada pelo Edital  contraria  os artigos 22,  inciso XVI e 39,  §1º da Constituição

Federal, prevendo valores abaixo dos estipulados pela Lei 4.950-A/1966, que em seu

artigo 5º  prevê  que o salário-base dos  profissionais  de arquitetura e  urbanismo fica

fixado em 6 (seis) vezes o maior salário-mínimo comum vigente no país.

Em suas razões, o CAU/RS trouxe precedentes recentes do TRF4, nos

quais consta entendimento de que, no provimento de cargos públicos, é obrigatória a

observância do piso salarial da categoria profissional e o limite máximo da jornada de

trabalho, estabelecidos em lei federal.

Em despacho (processo originário, Evento 3), o Juízo a quo incitou o

autor a manifestar-se acerca do entendimento do STF de que a fixação do piso salarial

em  múltiplos  do  salário  mínimo  ofenderia  o  art.  7º,  IV,  da  Constituição  Federal,

conforme abaixo se transcreve:

“EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  TRABALHO.  REMUNERAÇÃO.  LEI  4.950-
A/1966.  PISO  SALARIAL.  MÚLTIPLOS  DO  SALÁRIO-MÍNIMO.
IMPOSSIBILIDADE.  OFENSA  AO  ART.  7º,  IV,  DA  CF.  SÚMULA
VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
– A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a fixação do piso salarial em
múltiplos do salário mínimo ofende o artigo 7º, IV, da Constituição. Precedentes. II -
O entendimento desta Corte, consubstanciado na Súmula Vinculante 4, é de que,
salvo nos casos previstos na Constituição,  o  salário mínimo não pode ser  usado
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como  indexador  de  base  de  cálculo  de  vantagem  de  servidor  público  ou  de
empregado, nem ser substituído por decisão judicial. III - Agravo regimental a que
se nega provimento.” (STF – 2ª Turma – AG. REG. No Recurso Extraordinário com
Agravo  689.583/RO –  Rel.  Min.  Ricardo  Lewandowski  –  J.  20/05/2014 –  DJE
05/06/2014) 
“Agravo  regimental  em  embargos  de  divergência  em  embargos  de  
declaração  no  agravo  regimental  em  agravo  de  instrumento.  2.  Direito  do  
Trabalho.  3.  Piso  salarial.  Salário  mínimo.  Lei  4.950-A/66.  Reajuste  do  
piso  salarial  indexado  ao  salário  mínimo.  Impossibilidade.  
Jurisprudência  desta  Corte.  Precedentes.  4.  Ausência  de  argumentos  
capazes  de  infirmar  a  decisão  agravada.  5.  Agravo  regimental  a  que  se  
nega  provimento.”  (AI  841685  AgR-ED-ED-EDv-AgR,  Relator(a):  GILMAR  
MENDES,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  10/09/2018,  ACÓRDÃO  
ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 05-11-2018 PUBLIC 06-11-2018) 

O  autor  então  prestou  esclarecimentos,  juntando  precedentes  e

salientando que o STF posicionou-se no sentido de que não há vedação para a fixação

de  piso  salarial  em  múltiplos  do  salário  mínimo,  desde  que  inexistam  reajustes

automáticos. 

Após  análise  das  informações,  o  juízo  federal  de  primeiro  grau,

mesmo referindo perplexidade  com a  jurisprudência  atual  que  favoreceria  os  recém

contratados  em detrimento  dos  mais  antigos,  entendeu  necessário  o  deferimento  do

pedido de liminar, para proibir o réu de promover concurso para o cargo de arquiteto e

suspender  o certame,  caso haja  confronto com o piso salarial  determinado pela  Lei

Federal 4.950-A/1996 (processo originário, Evento 8).

Insurgiu-se, então, o agravante contra a decisão supra referida, 

A questão que se discute diz respeito à possibilidade do município

promover concurso público para o cargo de Arquiteto e Urbanista, sem a fixação do

salário base definido em Lei Federal.

Convém ressaltar que compete privativamente à União legislar sobre

Direito do Trabalho e condições do exercício de profissões, conforme prevê o art.  22º,

incisos I e XVI, da Lei Constituição Federal.

De fato,  a  Lei n.º  4.950A/1966 estabelece,  em âmbito nacional,  as

normas para definição da remuneração dos profissionais diplomados em Engenharia,

Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, nos seguintes termos:
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“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 salário-mínimo 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.” 

Portanto,  a  referida  lei  foi  recepcionada pela  Constituição  Federal,

devendo ser respeitada a remuneração mínima prevista.

Saliente-se que a União, através da Lei Complementar nº 103/2000,

delegou aos Estados  “instituir, mediante lei de iniciativa do Poder Executivo, o piso

salarial de que trata o inciso V, do art. 7º da Constituição Federal para os empregados

que não tenham piso salarial definido em lei federal..”, o que nos leva ao entendimento

de  que  houve  expressa  vedação  para que  os  Estados  disciplinassem a  remuneração

daqueles empregados que já possuíam parâmetros definidos em lei federal, o que é o

caso dos arquitetos.

Quanto à alegação de impossibilidade de vinculação de remuneração

ao salário mínimo, referida na Súmula Vinculante nº 4, o Supremo Tribunal Federal

dirimiu  a  questão  por  ocasião  do  julgamento  da  Arguição  de  Descumprimento  de

Preceito  Fundamental  151,  quando  declarou  sua  ilegitimidade  por  vincular  o  piso

salarial  da categoria ao salário mínimo, tendo, entretanto,  esclarecido 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  Min.
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JOAQUIM  BARBOSA,  Relator  p/  Acórdão  Min.  GILMAR  MENDES,  Tribunal

Pleno, julgado em 02/02/11).

A  decisão  cautelar  suprarreferida  foi  confirmada  pelo

Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal em 07/02/2019, restando o julgado assim

ementado:

“Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Piso
salarial dos técnicos em radiologia. Adicional de insalubridade. Indexação ao salário
mínimo.  Medida  cautelar  confirmada.  1.  inconstitucionalidade  da
indexação de piso salarial  ao valor do salário mínimo. 2.  Congelamento da base
de cálculo,  a  fim de  que seja  calculada de  acordo  com o valor  de  dois  salários
mínimos  vigentes  na  data  de  estabilização  da  decisão  que  deferiu  a  medida
cautelar.  Não-recepção  do  art.  16  da  Lei  nº  7.394/1985.  3.  Arguição  de
descumprimento  de  preceito  fundamental  julgada  procedente.
(ADPF  151,  Relator(a):  ROBERTO  BARROSO,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
07/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 10-04-2019 PUBLIC
11-04-2019)  

Nesse sentido, cumpre esclarecer que o posicionamento do Supremo

Tribunal Federal é de que não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos

do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos, conforme se observa:
 
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  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,  g. n.)

De outra banda, não há que se falar em distinção da remuneração em

razão  do  cargo  público,  uma  vez  que  a  lei  especial  da  atividade  se  sobrepõe  pela

especialidade  e  hierarquia.  Assim,  o  fato  de  o  trabalho de  arquiteto  e  urbanista  ser

prestado em virtude do exercício de cargo público não afasta a incidência da disciplina
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especial, inserida em lei de âmbito federal.

Nesse sentido, é o entendimento de precedentes recentes do Tribunal

Regional Federal da 4ª Região, in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR
MUNICIPAL.  PISO  SALARIAL.  REMUNERAÇÃO.  EXERCÍCIO  DAS
PROFISSÕES DE MÉDICOS E CIRURGIÕES-DENTISTAS.  1.  A Administração
Pública Municipal está adstrita ao cumprimento da lei, não lhe sendo possível
remunerar  uma  categoria  profissional  em  dissonância  ao  que  preceitua  a
legislação correlata vigente. 2. 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).  3.  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. 4. O fato de o
trabalho ser prestado por ocupante de cargo público, submetido a regime jurídico
próprio,  não  afasta  o  direito  à  percepção  de  remuneração  (limite  mínimo)
prevista, por lei federal, para a respectiva categoria profissional.
(TRF4,  AC  5017977-10.2020.4.04.7100,  QUARTA  TURMA,  Relator  SÉRGIO
RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 08/04/2021, g.n.)

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  CONCURSO  PÚBLICO.
ODONTÓLOGO.  SERVIDOR  MUNICIPAL.  PISO  SALARIAL.  EXERCÍCIO
PROFISSIONAL. LEI FEDERAL. ART. 22, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. I.
A Administração Pública Municipal está adstrita ao cumprimento da lei, não lhe
sendo  possível  remunerar  uma  categoria  profissional  em  dissonância  ao  que
preceitua a legislação correlata vigente. II. 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). III. 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.  IV.  O fato de o trabalho ser  prestado por ocupante de cargo público,
submetido  a  regime  jurídico  próprio,  não  afasta  o  direito  à  percepção  de
remuneração (limite mínimo) prevista, por lei federal, para a respectiva categoria
profissional.  V.  O  prosseguimento  do  concurso  público,  nos  moldes  em  que
formatado  originalmente,  acarretará  prejuízo  de  dificil  reparação  ao  próprio
Município e à coletividade,  porque,  além de inibir a  participação de eventuais
interessados,  poderá  vir  a  ser,  ao  final,  anulado,  para  a  realização  de  novo
certame.
(TRF4,  AG  5013970-32.2020.4.04.0000,  QUARTA TURMA,  Relatora  VIVIAN
JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 18/07/2020, g.n.)

Administrativo. Agravo de instrumento. Ação ordinária. Concurso público. Edital.
Vinculação  do  piso  salarial.  Distinção  da  remuneração.  Desprovimento.  1.
Consoante  o  art.  22,  XVI,  da  Constituição  Federal,  compete  privativamente  à
União legislar sobre a organização do sistema nacional de emprego e condições
para o exercício de profissões. Destaca-se que compete aos Conselhos Regionais
fiscalizar  e  zelar  pelo  regular  exercício  das  profissões,  no  que  compreende  a
remuneração  dos  profissionais  do  setor. 2.  Quanto  à  controvérsia  sobre  a
vinculação ao salário mínimo, o STF resolveu a questão por ocasião do julgamento
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da ADPF 151, quando 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  Min.  JOAQUIM  BARBOSA,  Relator  p/  Acórdão  Min.  GILMAR
MENDES, Tribunal  Pleno, julgado em 02/02/11).  3.  Não há o que se falar em
relação à distinção da remuneração em razão do cargo público, uma vez que a lei
especial  da atividade se sobrepõe pela especialidade e hierarquia. O fato de o
trabalho de engenheiro e arquiteto ser prestado em virtude do exercício de cargo
público não afasta a incidência da disciplina especial, inserida em lei de âmbito
federal. 
(TRF4,  AG 5003647-65.2020.4.04.0000,  TERCEIRA TURMA,  Relatora  VÂNIA
HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 17/06/2020, g. n.)

ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA  COLETIVO.  CONCURSO
PÚBLICO. SERVIDOR MUNICIPAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. LEI 7.394/85.
CARGA HORÁRIA. PISO SALARIAL. 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 jornada de
trabalho  e  remuneração  mínima  devida  à  classe.  2.  Segundo  entendimento
albergado por esta Corte, a carga horária e a remuneração mínima previstas pela
mencionada lei devem ser observadas, ainda que se trate de cargo público. 3. De
ser ressaltado ainda que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
da ADPF 151, ao analisar o artigo 16 da Lei 7.394/85, que trata da remuneração
mínima  devida  à  classe,  declarou  sua  ilegitimidade  por  não  recepção  pela
Constituição Federal, por vincular o piso salarial da categoria ao salário mínimo.
Restou assentado, contudo, 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.  
(TRF4, AC 5059151-76.2018.4.04.7000, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA
INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 03/06/2020, g.n.)  

À vista  do exposto,  e considerando as recentes decisões do Tribunal

Regional Federal da 4ª Região,  firma este  Parquet o  entendimento de que também no

provimento de cargos públicos é obrigatória a observância do piso salarial da categoria

profissional e  o limite máximo da jornada de trabalho,  estabelecidos em lei  federal,

inclusive com vista ao atendimento do interesse público, pela busca da eficiência e do

aperfeiçoamento  na  prestação dos  serviços  públicos  (princípios  constitucionais),  por

meio de uma remuneração justa e compatível com as atribuições do cargo.

Assim, pela fundamentação acima, tem-se que deverá ser mantida a

decisão ora atacada. 

     50294692220214040000 AI em ACP-CAU-RS - concurso piso salarial arquitetos.odt

Documento  eletrônico  assinado  digitalmente  por  Adriana  Zawada  Melo
Procurador Regional da República - Processo: 50294692220214040000
Procuradoria Regional da República - 4ª Região - www.prr4.mpf.mp.br
Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 800 – CEP 90010-395 - Porto Alegre - RS 7

http://www.prr4.mpf.gov.br/


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA  REGIONAL DA REPÚBLICA  DA 4ª REGIÃO

CONCLUSÃO 

Isso posto, opina o Ministério Público Federal pelo desprovimento do

agravo de instrumento.

Porto Alegre, 12 de agosto de 2021.

ADRIANA ZAWADA MELO

Procuradora Regional da República
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